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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Ревматоидният артрит (РА) е хронично възпалително прогресиращо заболяване
със социално и икономическо значение. Нестероидните протиовъзпалителни лекарства
(НСПВл) са първите и най-често използвани лекарства за лечението на РА.
Глюкокортикоидите са единствената група, която ефективно и бързо потиска синовита
при РА, като не променят хода на заболяването. Терапията с болест модифициращи
лекарства повлиява хода на заболяването, като води до трайно и продължително
забавяне на ставната деструкция и потискане на възпалението. Те се разделят
конвенционални и биологични болест модифициращи лекарства. Лечението с кБМАРЛ трябва да започне възможно най-скоро след поставянето на диагнозата (Singh
et al, 2012). Methotrexate се приема като златен стандарт и първи избор от к-БМАРЛ,
поради своя отличен ефект, приемлив профил на безопастност и ниска цена.
Биологичните болест модифициращи антиревматоидни лекарства са един от найновите класове лекарства, включени в терапията на РА. Също както и терапията с кБМРАЛ, биологичните забавят прогресията на заболяването и деструктивните промени
в засегнатите стави. б-БМАРЛ се разделят на няколко подгрупи (Abramson & Yazici,
2006; Atzeni et al, 2013). Най-често използваните са представителите от групата на
TNFα инхибитори. Терапевтичният ефект към anti-TNF-α лекарства е вариабилен. При
някои пациенти лечението предизвиква изключително добър терапевтичен отговор
(независимо с кой TNFα инхибитор се провежда лечението), особено при
комбинирането им с к-БМРАЛ, а при други не се наблюдава подобрение (Bazzani et al,
2009). През март месец 2017 година Европейската агенция по лекарствата (EMA)
регистрира най-новия лекарствен продукт за лечението на РА – tofacitinib. Той е
селективен инхибитор на JAK.
През 2010 г. Европейската лига против ревматизма (EULAR) разработи 15
препоръки за лечението на РА и три водещи принципа. Една от основните препоръки е,
че лечението с к-БМАРЛ (methotrexate) трябва да се започне възможно най-скоро след
диагностицирането на РА. Нова препоръка е, че лечението с б-БМАРЛ трябва да се
започне при незадоволителни резултати или контраиндикации за лечението с кБМАРЛ. В съвременната практика, при терапията с б-БМАРЛ, най-често се започва с
TNF-α инхибитори (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab или infliximab)
(Smolen et al, 2010).
По данни на Националната Здравноосигуритела каса (НЗОК) разходите за
лечение на РА нарастват над десет пъти в периода 2009-2013 от 3 478 586 до 38 346 575
лева. В Световен мащаб, разходите за лечение на пациенти с РА са най-ниски в
България на годишна база в сравнение с други държави (Lundkvist et al, 2008).
Етиологията на РА е неизвестна и не може да се определят първичните и
вторичните фактори за развитието на РА (Begovich et al, 2004, Rak et al, 2009).
Разработени са различни експериментални модели на РА. Експерименталните
модели на РА биват спонтанни и индуцирани. Спонтанните модели биват хронични и
прогресивни и могат да имитират по-точно процесите на подобрение и влошаване,
наблюдавани при човека, в сравнение с индуцираните модели. Двата модела биха
могли да покажат различни аспекти при РА. Моделът на колаген-индуциран артрит
(CIA) е разработен през 1970-те години на миналия век и намира широко
експериментално приложение в охарактеризирането на заболяването и търсенето на
нови антиревматоидни лекарства.
Имуномодулаторните ефекти на витамин Д и витамин Д хиповитаминозата може
да обяснят повишената заболеваемост от РА в Северна Европа в сравнение с Южна
Европа. Дефицитът на витамин Д при пациенти с РА е често срещан, но подобен на
този при здравите хора (Rossini et al, 2010). Не се открива връзка между
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продължителността на заболяването и нивата на метаболитите на витамин Д
(1,25(OH)2D и 25(OH)D). Ниските серумни нива на витамин Д се асоциират с по-тежка
изява на РА (Kroger et al, 1993). Наличето на данни в литературата за прилагането на
витамин Д при CIA е много ограничено. Съществуват данни, че прилагането на аналог
на витамин Д или активния му метаболит значително намалява развитието на артрит,
когато прилагането им е започнало преди или по време на развитието на артрита
(Cantorna et al, 1997; Larsson et al, 1998).
Наблюдава се значителна разлика в чувствителността за развитие ревматоиден
артрит при хората и колаген-идуцирания артрит при мишките. При хората се
наблюдава по-висока честота на заболеваемост при жените. Също така се наблюдава и
по-тежко протичане на заболяването при жени в менопауза. При женските мишки
чувствителността за развитие на колаген-индуциран артрит е значително по-ниска
сравнение с тази при мъжките животни (Holmdahl et al, 1986).
В заключение, ревматоидният артрит е социално значимо, инвалидициращо
заболяване, чието лечение е скъпо струващо за здравната система. От изключителна
важност е превенцията и навременната терапия с ефективни лекарства.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Цел
Целта на настоящия труд е да се проведе обсервационно, популационно проучване
на фармакотерапията на ревматоидния артрит в реална терапевтична среда и
експериментално провеждане на in vivo проучване на някои антиревматоидни лекарства
и витамин Д при модел на колаген-индуциран артрит на мишки с оглед подпомагане на
терапевтичните резултатите от фармакотерапията.
Задачи












Да се извърши обсервационно, популационно проучване на терапията на
пациенти, в реална терапевтична среда и да се оценят демографските
характеристики,
активност
на
заболяването,
физическа
функция,
трудоспособност, хоспитализациите по повод на заболяването по общоприетите
критерии, терапия една година преди проучването и настояща терапия.
Да се проследи фармакотерапията на пациентите за период от една година и
изчислят разходите за нея.
Да се разработи in vivo модел на колаген-индуциран артрит при мишки.
Да се оцени ефекта на витамин Д.
Да се оцени ефекта на монотерапията с НСПВл.
Да се оцени ефекта на ГКС.
Да се оцени ефекта на к-БМАРЛ.
Да се оцени ефекта на б-БМАРЛ.
Да се оцени ефекта на комбинирана терапия с НСПВл и б-БМАРЛ.
Да се оцени ефекта на комбинирана терапия с к-БМАРЛ (methotrexate) и бБМАРЛ.
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
3.1. Обсервационно, популационно проучване
Беше проведено ретроспективно и проспективно проучване в реална среда при 200
пациенти с РА. То беше проведено съвместно със ``Сдружение Асоциация на
пациентите с Ревматоиден артрит`` през 2013 година. Всеки пациент беше помолен да
попълни декларация за информирано съгласие във връзка с проучването и участието си
в него. Проучването е проведено пред кабинета на специалист ревматолог във всички
по-големи ревматологични клиники в България, по време на контролните прегледи.
При някои от пациентите допълнителна информация беше събирана и чрез
телефонни анкети. Набираната информация включва демографски характеристики на
пациентите, активност на заболяването, физическа активност, трудоспособност,
отсъствия и хоспитализации по повод на заболяването, фармакотерапия една година
преди проучването и настояща терапия. Първоначално бяха анкетирани 200 пациента.
Като критерии за включване бяха заложени:
 Пациенти ≥18 годишна възраст с диагноза ревматоиден артрит (РА),
 Наличие на ≥4 критерии от следните 7:
o сутрешна скованост, продължаваща повече от 30 минути
o артрит на 3 и повече ставни зони
o артрит на стави на ръцете
o симетричен артрит
o ревматоидни възли
o наличие на ревматоиден фактор
o рентгенови данни за ревматоиден артрит
 Липса на изключващи критерии
Критериите за изключване включваха:









Отказ от попълване на декларацията за информирано съгласие
Активна или латентна туберкулоза
Остър или хроничен вирусен хепатит
Неопластични заболявания
Застойна сърдечна недостатъчност
Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза, лимфом
Множествена склероза и други демиелинизиращи заболявания
Бременност и лактация

3.2. Проучване на качеството на живот на пациентите с РА
Като метод за оценка на качеството на здравето беше използван "Short Form 36"(SF36).
Той е подходящ за използване в ежедневната клинична практика, научни изследвания,
оценки на здравната политика и проучвания сред населението (Ware et al, 1994; Ware et
al, 2001; Ware & Sherboume, 1992; Wilson et al, 2000).

3.3. Анализ на фармакотерапията и разходите за лечение
Стойността на фармакотерапията беше изчислeна въз основа на цените на
лекарствените продукти включени в позитивния лекарствен списък (Приложение 1)
9

публикуван на сайта на ``Националния Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствени
продукти`` от декември месец 2013 година.

3.4. Опитни животни
На няколко етапа през проучването бяха закупени 515 мъжки опитни мишки линия „H“
и 20 женски линия „H“ от Вивариум Сливница, България. Те бяха оставени да се
аклиматизират във вивариума на Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет
София в продължение на седем дни преди започването на експеримента. Опитните
животни бяха отглеждани в прозрачни плексигласови клетки (20/10/15 см), разделени в
групи по 5 животни в контролирана среда: температура 22±3°C, влажност 60% ±4% и
12 часов цикъл светло/тъмно, контролиран от автоматичен таймер. Храната и водата
бяха на свободен достъп.

3.5. Използвани вещества
Etoricoxib – Sigma-Aldrich (№32097)
Leflunomide – Sigma-Aldrich (№L5025)
Diclofenac sodium - Sigma-Aldrich (№D6899)
Methotrexate hydrate - Sigma-Aldrich (№A6770)
Methylprednisolone - Sigma-Aldrich (№M0639)
Vigantol Oil (Cholecalciferol) – Merck Serono
Inflectra (Infliximab) – HospiraUK Limited
Enbrel (Etanercept) – Pfizer Limited
RoActemra (Tocilizumab) – Roche Registration Limited
Humira (Adalimumab) – AbbVie Ltd
3.6. In vivo модел на колаген-индуциран артрит при мишки
За приготвяне на емулсия, необходима за инжектирането на опитните животни, се
пресмятат необходимите количества колаген (колаген тип 2CII) и CFA съотношение
1:1. За всяка мишка са нужни по 50 µl от емулсията.
Всички реагенти се съхраняват в лед, колкото е възможно по-дълго, по време на
емулфицирането. Спазването на това условие, относно реагентите, предотвратява
денатурирането на CII, което е от първостепенно значение, за да се предизвика висока
честота на заболеваемост в модела.
Извършва визуална проверка на емулсията. Ако степентта на емулгиране не е
достатъчна се извършва повторно хомогенизигане, което да подобри състоянието на
емулсията.
Емулсията се поставя на 1.5 см дистално от основата на опашката на мишката.
Инжектират се бавно, подкожно 50 µl от емулсията.
За по-висока степен на проява на CIA, след 14 до 21 дни от първоначалната
имунизация бе извършена допънителна имунизация. За приготвянето на инжектирания
допълнително материал беше използвана същата концентрация на CII, като при
първоначалната апликация, като емулгирането беше извършено в IFA. Мястото на
инжектиране отново е i.d. в опашката, проксимално от първоначалното място.

10

3.7. Изследване на степента на възпаление
Визуалното индентифициране на артритна лапа по принцип не е труден процес.
Изключение от това правило наблюдаваме при много ранен етап или при лека форма на
заболяването. Често се прилага субективна оценка на всеки крайник по скалата от 0 - 4,
където 4 е най-тежка форма на възпаление и включва и анкилоза, което е проява на
най-тежката форма на артрит (табл. 1). Въпреки безспорните ползи, субективността в
този подход би могла да бъде проблем при определянето на тежестта на заболяването.

Таблица 1. Групи на визуалната скала
Оценка
0
1
2
3
4

Степен на възпалението
Няма следи от зачервяване и подуване
Зачервяване и леко подуване ограничено върху пищяла или глезена
Зачервяване и леко подуване разпространяващо се от глезена към пищяла
Зачервяване и средно подуване разпространяващо се към мететарзалните
стави
Зачервяване и тежък оток засягащ целия крайник или анкилоза на крайника

Степентта на възпаление беше изследвана с Plethysmometer, Model 7140, Ugo Basile,
Italy.

3.8. Изследване на спонтанната двигателна активност
Определянето на спонтанната двигателна активност се извършва в апарат Ugo
Basile Biological Research Activity Cage Milan, Italy. Разделените групи от по 5 опитни
животни се поставят в апарата като в продължение на 120 минути през интервал от 10
мин се отчита броя условни единици, съответващи на проявената двигателна активност.
Преди започване на отчитането опитните животни прекарват 15 минути в апарата за да
се аклиматизират. Опитите се провеждат при стандартни условия, по едно и също
време на денонощието – от 9 до 13 часа.

3.9. Биохимични изследвания
Изследвани бяха следните биохимични показатели: креатинин (CREAT), алкална
фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (АLАТ), аспартатаминотрансфераза
(ASАТ), гамаглутамилтрансфераза (GGT), общ белтък (TP), холестерол (CHOL),
триглицериди (TRIG), С-реактивен протеин (CRP) и амилаза (AMYL). Анализът беше
извършен на автоматичен, биохимичен анализатор Mindray® BS-120.
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3.10. Хематологични изследвания
Кръвните проби, бяха изследвани на апарат Mindray BC-2800Vet Auto
Hematology Analyzer. Проследени са 18 показатели: WBC, Lymph#, Mon#, Gran#,
Lymph%, Mon%, Gran %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV,
PDW, PCT.
3.11. Изследване нивата на метаболитите на Витамин Д –25- hydroxyvitamin D (25OH-D) и 1,25 – Dihydroxyvitamin D (1,25 –(OH)2-D)
Използван е метод за определяне на 25(ОН)D, основан на хроматографско
разделяне с масспектроскопска детекция, който включва следните етапи и процедури:
(25(OH)D) и 1,25-Dihydroxy Vitamin D (1,25(OH)2D).
3.12. Хистопатологично изследване на засегнати стави
Материалите за цитологично изследване бяха разстлани на предметни стъкла и
оставени да се фиксират на въздух, при стайна температура в продълпжение на 30 мин.
След което, оцветяването на пробите беше извършено съгласно изискванията на
стандартна методика за цитологично изследване - Haemacolor. Микроскопското
изслесдване и фотографиране бяха извършени със светлинен микроскоп с вградена
камера Euromex BioBlue. Взетите материали от кости се фиксират в 10% формалин за
2-3 дни. След това се измиват в течаща вода за 24 часа и се поставят в декалцинираща
течност с мравчена киселина. Приготвят се два разтвора:
 Разтвор А: 50 g натриев цитрат, 250 ml дестилирана вода;
 Разтвор Б: 125 ml 90% мравчена киселина, 125 ml дестилирана вода;
Преди употреба двата разтвора се смесват. След като костта се декалцинира /проверява
се с нож или игла/ и се промива в течаща вода 24 часа и продължава включването по
известната хистологична методика.
3.13. Статистически методи
Дескриптивна статистика беше използвана по отношение на пола на пациентите,
възрастта, терапевтичен режим и резултатите от анализа на качеството на живот.
Kruskal-Wallis tests, Post-hoc анализи и Mann Whitney test бяха прилагани за да се
определи статистическата значимост на връзки и зависимости между променливите.
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Обсервационно, популационно проучване
В изследването бяха включени пациенти от всички най-големи клинични
центъра в България. Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит в България
подкрепи проучването и участва в събирането на данните. От първоначално
анкетираните 200 пациенти, 63 попълниха кратката бланка (SF-36), бланка за оценка на
качеството им на живот и отговаряха на критериите за включване. Обработакта на
данните продължи с тези 63 пациента. От тях съотношението между жени и мъже е
88.9% (n=56) към 11.1% (n=11). Извадката потвърждава установеното и в други
изследвания, че в случайно формирана група с пациенти с РА броят на жените
обикновено е по-голям.
При детайлно разглеждане на разпределението на пациентите в различните
възрастови групи се установи, че 73% от всички пациенти с РА са на възраст над 50
години. Близо 21% са на възраст между 31 и 50 години и само около 6% са под 30
годишна възраст.
Фармакотерапията включва НСПВл, глюкортикостероиди, к-БМАРЛ, б-БМАРЛ,
лекарства за повлияване на костната плътност, гастро-протектори и витамин Д. Наймного пациенти една година преди проучването са приемали к-БМАРЛ. Този процент
намалява наполовина за една година и в момента на проучването той е 41%. Процентът
на пациенти приемащи глюкокортикоиди се запазва относително непроменен (68%). В
момента на проучването процентът на пациентите приемащи биологично лечение е
51%, което представлява тройно увеличение в сравнение с преди една година (17%).
Пациентите приемащи витамин Д намаляват с 10% през проследявания период от една
година и става 27% (фиг. 1).

Разпределение спрямо фармакотерапията
100%
80%
60%
40%
20%
0%

70%
68%

83%
62%
52%

41%

преди една година

51%
17%

25%
27%

51%
49%

37%
27%

в момента на проучването

Фигура 1. Разпределение на терапевтичните схеми една година преди и в момента
на проучването.
По отношение на изменение на предписваните терапии: при 36 от пациентите
(57%) не са отразени съществени изменения на схемите им на терапия. При четирима
от пациентите (6%) се е преминало от НСПВл или глюкокортикоиди към к-БМАРЛ.
При трима от пациентите (5%) се е преминало от НСПВл или глюкортикостероиди към
б-БМАРЛ и при 18 пациента (29%) се е преминало от к-БМАРЛ към биологични (фиг.
2).
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2%

29%

58%
5%

6%

без съществена
промяна в лечението
НСПВл/кортико>кБМАРЛ
НСПВл/кортико>бБМАРЛ
к-БМАРЛ>б-БМАРЛ

Фигура 2. Процент на пациентите преминали на друго лечение.
Предписваните б-БМАРЛ включват: etanercept, certolizumab, tocilizumab,
golimumab, infliximab, adalimumab. Разпределението между различните биологични
средства е представено в табл. 2. Отчетено е почти тройното увеличаване на броя
пациенти, приемащи тази група лекарства. Наблюдава се и включването на три нови
лекарства в момента на проучането в сравнение с една година преди това. В момента на
изследването значително по-голям е делът на пациентите, на които е предписана
терапия с биологично в комбинация с друг продукт – 51%, докато преди една година
този дял е бил 16%.

Таблица 2. Брой пациенти разпределени на различни биологични терапии една
година преди проучването и в момента на проучването.
INN
Tocilizumab
Certolizumab
Golimumab
Etanarcept
Infliximab
Adalimumab
Общ брой пациенти

Брой пациенти една година
преди проучването
5 (7.94%)
4 (6.35%)
2 (3.17%)
0
0
0
11 (17.46%)

Брой пациенти в момента
на проучването
12 (19.05%)
6 (9.52%)
2 (3.17%)
6 (9.52%)
1 (1.59%)
5 (7.94%)
32 (50.79%)

Средните месечни разходи за фармакотерапия са се увеличили четири пъти в
сравнение с една година преди изследването – от 289.53 лв. до 891.94 лв. в момента на
провеждане на изследването (табл. 3).
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Таблица 3. Стойността на терапията разпределена спрямо терапевтичните групи
за един месец.

Терапевтична схема
б-БМАРЛ +/- друго
лекарство
к-БМАРЛ
НСПВл
Кортикостероиди
Комбинирана терапия
(без б-БМАРЛ)

Една година преди
В момента на проучването
проучването
Брой
Средна
SD
Брой
Средна
SD
пациенти стойност
пациенти стойност
10
1523,56 514,45
32
1720,84
330,62
3
2
2
44

13,07
9,96
68,13
46,64

15,27
10,51
62,84
35,65

0
0
4
23

15,32
46,10

14,05
34,88

Най-високи са средните разходи на групата пациенти, която е подложена на
терапия с биологични – 1720.84 лв. в момента на изследването и 1523.56 лв. една
година преди него.
Средното качество на живот измерено чрез въпросник SF-36 за пациенти
диагностицирани с РА е почти 40 пункта при максимален възможен резултат 100. Найвисок е резултатът по отношение на „социални дейности “ – 53.56, следван от
„емоционално състояние“ – 51.62. Най-ниският резултат е регистриран по отношение
на – „ограничение в ежедневните дейности“ – 25.
Средните разходи за фармакотерапията, отчетени една година преди
изследването и изчислени чрез Mann Whitney test, са по-високи при жените 47.28 лв. в
сравнение с 20.27 лв. (p=0.042), при мъжете. Статистически значима разлика се
наблюдава във връзка с отношението между пола на пациентите и техните разходи за
лечение в момента на изследването. Разходите, отчетени по време на изследването при
мъжете са по-високи в сравнение с групата на жените (p=0.0388).
В обобщение на това проучване и в отговор на поставените изследователски
въпроси можем да потвърдим, че фармакотерапията съответства на препоръките на
терапевтичните ръководства. Въвеждането на биологичните продукти значително
повишава разходите. Освен антиревматични лекарства пациентите използват и други
продукти, основно такива, които съдържат витамин Д. Качеството на живот е ниско,
като с напредване на възрастта и развитието на заболяването качеството се влошава и
засяга
двигателната активност (ограничение в ежедневните дейности), болка,
самооценката на пациентите за тяхното качество на живот.
Въз основа на резултатите от това проучване, на фармакотерапията и
относително високия процент пациенти приемащи витамин Д, както и литературните
данни за противовъзпалителния и протективен ефект на витамин Д, беше разработен in
vivo модел за установяване ефекта на витамин Д при колаген-индуциран артрит при
мишки с оглед оптимизиране на фармакотерапията.

15

4.2. In vivo модел на колаген-индуциран артрит
Въз основа на резултатите от предходното проучване и литературни данни за
действието на витамин Д беше разработен ин виво модел на колаген индуциран артрит
върху мишки с цел установяване противовъзпалителното и протективно действие на
витамин Д, както и ефекта му в комбинация с антиревматаидни лекарства.
За разработването на модел за колаген-индуциран артрит, беше проведен
пилотен експеримент с 40 опитни животни – мишки (20 мъжки и 20 женски). За
индуцирането на артрит беше приготвена емулсия с необходимите количества колаген
(колаген тип 2CII) и CFA съотношение 1:1. На 21 ден от първоначалната имунизация
беше извършена допънителна имунизация. Първите симптоми на артрит бяха
наблюдавани в периода между 16 и 18 ден след първичната имунизация. При 85% (17
мишки) от мъжките опитни животни се появиха симптоми на артрит, докато при
женските само 10 % (2 мишки) развиха артрит (фиг. 3). Това съответства на резултатите
получени от Holmdahl et al. (1986a) и доведе до използването само на мъжки опитни
животни в следващата фаза на експеримента.

Честота на заболеваемост при
мъжки мишки
3
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Брой животни
без артрит 15%
Брой животни с
артрит 85%

Честота на заболеваемост
при женски мишки
2
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Брой
животни
без артрит
90%

Фигура 3. Честота на заболеваемост при женски и мъжки мишки след CIA.
Най-често засяганата лапа при 70%
от животните беше задна лява. При
женските животни беше възпалена
само по една лапа и на двете мишки.
Женските мишки развили артрит
бяха оценени с оценка „3” (100%),
докато при мъжките животни 29,42%
бяха с оценка „4” и 41,17% с оценка
„3”.
Едно от мъжките опитни животни,
оценено с „4” по визуалната скала
беше развило тежка форма на артрит,
като се бяха възпалили и четирите
лапи на животното.
При измерването на възпалението
чрез плетизмометър се наблюдаваха
значими разлики между болните
мъжки опитни животни и здравите.

16

При здравите средния размер на лапата беше 0,19 ±0,03; при болните оценени с
оценка „2” по визуалната скала средния размер беше 0,25 ± 0,02. При опитните
животни с резултат от визуалната скала „3” резултатът от плетизмометъра беше 0,37 ±
0,03.
При болните с резултат „4” големината на лапите беше 0,45 ± 0,02. Резултатите
от измерването с плетизмометър на женските мишки показват: норма от 0,17 ± 0,02;
при развилите артрит женски животни оценени с „3” по визуалната скала размера е 0,33
± 0,01.
Наблюдава се значително начално намаляване на спонтанната двигателна
активност при мишките със степен на възпаление „4” и „3” по визуалната скала
сравнение с контролата (фиг. 4). При животното със засегнати четири лапи и оценка по
визуалната скала „4” се наблюдава и видимо ограничаване на полето на движение в
клетката на апарата в сравнение с другите мишки от тази група. Това опитно животно
беше изследвано отделно (фиг 5).
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Фигура 4. Двигателна активност спрямо визуалната скала

Мъжка мишка със засегнати четири
лапи по "4" визуалната скала
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Фигура 5. Двигателна активност на мъжка мишка с възпалени четири лапи и
оценка „4” по визуалната скала
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Три седмици след допълнителната имунизация, 17-те мъжки мишки развили
артрит бяха евтанизирани и мускулите на задната артритната лапа (tibialis anterior (TA),
gastrocnemius, soleus и exterior digitorum longus (EDL)) бяха отпрепарирани и
претеглени на везна модел Mettler AT201. Наблюдава се статистически значимо
намаляване на теглото артритната група в сравнение с контролната група на всички
мускули.
Промените в тоталното тегло на засегната задна лапа корелират сигнификантно
с процента на първоначална локомоторна активност изследвани в интервала между 14 и
20 ден след повторна имунизация.
4.2.1. Изследване ефекта на витамин Д
За извършването на втората фаза от изследването, бяха използвани 415 мъжки
опитни животни на възраст между 6 – 8 седмици. Мишките бяха разделени по 5
животни и отглеждани в прозрачни плексигласови клетки (20/10/15 см) в контролирана
среда: температура 22±3°C, влажност 60% ±4% и 12 часов цикъл светло/тъмно
контролиран от автоматичен таймер. Храната и водата бяха на свободен достъп.
От опитните животни бяха отделени на произволен принцип 135 животни, при
които започна третиране с витамин Д по 2000 UI/kg перорално три пъти седмично в
продължение на целия експеримент. Две седмици след започването на прилагането на
витамин Д на всички опитни животни беше индуциран артрит. За по-висока степен на
проява на CIA, на 21 ден от първоначалната имунизация беше извършена допънителна
имунизация. Първите симптоми на артрит бяха наблюдавани в периода между 16 и 18
ден след първичната имунизация. На ден 21 след първичната имунизация от 219-те
животни развили артрит, които не бяха третирани с витамин Д, 12 бяха евтанизирани,
поради тежка форма на артрит, 7 изключени поради гранични стойностти на визуалната
скала и измерването с плетизмометър, а оставащите опитни животни бяха разделени в
две групи от по 100 животни. На първата група беше започнато прилагането на
витамин Д в доза 2000 UI/kg пер орално три пъти седмично в продължение на
останалото време от експеримента, а на втората не беше прилаган витамин Д (фиг. 6).
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Фигура 6. Алгоритъм на in vivo експеримент с колаген-индуциран артрит
При опитните животни, при които третирането с витамин Д беше започнато
преди индуцирането на артрит, общия процент на заболелите животни е 64,44% (87
мишки), докато при животните без витамин Д процента е 81,11% (219 мишки) (p<0.01)
(фиг.7).
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Фигура 7. Процент на третираните с витамин Д животни преди индуцирането на
артрит животни и нетретираните животни развили артрит
От 87 опитни животни, развили артрит след прилагане на витамин Д преди
индуцирането, 24 (27,58%) са оценени „4” по визуалната скала; при 20 (22,99%)
визуалната оценка беше „3”; при 10 (11,49%) животни резултатът е „2”; при 33 (37,93%)
резултатът е „1”.
От 219 животни не приемали витамин Д преди индуцирането, 12 (5,48%)
животни бяха развиха тежка форма на артрит по визуална скала „4” и на четирите
лапи, 93 (42,47%) животни имаха визуална оценка „4”; при 97 (44,29%) оценка „3”; 10
(4,56%) оценка „2”; при 7 (3,20%) оценка „1”.
Животните развили тежка форма на CIA засягаща четирите лапи в „4”-а
визуална скала, бяха наблюдавани в продължение на две седмици, след което
евтанизирани съгласно в съответствие с Наредба №15 на МЗГ (2006) и Европейската
Конвенция за защита на животните, използвани за експериментални и научни цели.
След евтанизирането на 12 животни с тежка форма на артрит и на четирите лапи,
броят засегнати лапи разпределени по визуалната скала се промени и в група „4” броят
на засегнати лапи намаля на 93 при нетритираните с витамин Д животни. При
третираните две седмици преди индуцирането на артрит животни разпределението се
запази не променено.
Процентът на степента на възпаление също се измени в групата на
нетретираните животни, като с резултат „3” по визуалната скала стана по-висок от този
с резултат „4”. В третираната с витамин Д групя няма промени (фиг. 8; фиг. 9).
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Брой засегнати лапи разпределени по степен
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Фигура 8. Брой засегнати лапи разпределени по степен на възпаление след
евтанизирането на дванайсетте животни развили тежка форма на артрит
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Фигура 9. Процент на степента на възпаление спрямо брой животни развили
артрит след евтанизирането на дванайсетте тежко развили артрит животни

4.2.2. Изследване ефекта на антиревматоидни лекарства
Спазвайки алгоритъма на експеримента бяха оформени следните три групи:
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D-CIA (витамин Д преди CIA) - животните приемащи витамин Д две седмици
преди индуцирането на CIA бяха поставени в отделна група - Витамин Д преди CIA;
Групата от развили артрит животни, които до момента не бяха приемали
витамин Д бяха разделени на две подгрупи:
CIA+D (витамин Д след CIA) - на първата, беше започнато прилагането на
витамин Д в доза 2000 UI/kg пер орално три пъти седмично;
CIA-0 (без Витамин Д) - на втората група не беше прилагано витамин Д -.
Това разпределение беше извършено на 21 ден след първичната имунизация. От
нетретираните животни преди CIA и от третираните с витамин Д преди CIA животни,
по седем опитни мишки с резултат „1” бяха изключени поради гранични и
некатегорични резултати от визуалната скалата и плетизмометър.
Всяка от така образуваните три основни групи беше разделена на десет
подгрупи спрямо прилаганата терапия.
В проучването бяха използвани две лекарства от групата на НСПВл (etoricoxib и
diclofenac), две от групата на к-БМАРЛ (leflunomide и methotrexate), methylprednisolone
и 4 от групата на б-БМАРЛ (infliximab, etanercept, adalimumab и tocilizumab). Дозите
прилагани от различните лекарства бяха определени по литературни данни (табл. 4).
Таблица 4. Вещества и дози на прилагане в различните групи
Група
1. Control

D-CIA
CIA+D
0-CIA-0
2000 UI/kg пер
2000 UI/kg пер
орално Vit D през
орално Vit D през
ден
ден
2. Etor
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
3. Dicl
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
4. Lefl
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
5 mg/kg p.o на ден
5. MTX
2,5 mg/kg p.o три
2,5 mg/kg p.o три
2,5 mg/kg p.o три пъти
пъти седмично
пъти седмично
седмично
6. MPR
5 mg/kg i.p на ден
5 mg/kg i.p на ден
5 mg/kg i.p на ден
7. ETA
5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти
седмично
седмично
седмично
8. ADA
5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти
седмично
седмично
седмично
9. TCZ
5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти
седмично
седмично
седмично
10. IFX
5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти 5 mg/kg i.p три пъти
седмично
седмично
седмично
Всички животни бяха проследени в период от 56 дни от допълнителната
имунизация (ден 0). Възпалението беше измервано четири пъти – на ден 0, ден 14, ден
35 и на 56 ден. Използаваните методи за определяне на възпалението бяха визуална
скала и изследване чрез плетизмометър.
4.2.2.1. Проследяване на контролната група
При контролните групи не се наблюдава прогресия на възпалението след
първоначалното индуциране на артрита, което потвърждава литературните данни.
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4.2.2.2. Проследяване групата на НСПВл
При групите третирани с diclofenac не се наблюдава намаляване на възпаление
на 56-тия ден независимо от приемането на витамин Д. При групата Dicl CIA-0 на 35тия едно животно с оценка „2”, по визуалната скала на 14-тия ден му беше намалена
оценката на „1”, но поради граничните резултати в двете групи степеннтта на
възпаление не беше съществено повлияна (фиг. 10).
Терапията с etoricoxib повлиява възпалението на 35-тия ден. Третирането с
витамин Д не променя клиничния отговор от терапията. При групата Etor D-CIA едно
животно с оценка „3” на 14-тия ден, беше оценено с „2” на 35-тия ден. Наблюдава се и
преминаването на едно животно с „4” до оценка „2” на 35 тия ден и едно с „1” в „2” на
35-тия ден в групата Etor CIA+D. В групата Etor CIA-0 се наблюдава намаляване на
възпалението от „3” до оценка „1” на 35-тия ден. На 56-тия ден намаляването на
възпалението при терапията с Etoricoxib продължава, като в групата Etor D-CIA едно
животно от „2” е оценено с „1”. При Etor CIA+D едно е преминала в група „2” от „3” и
едно от „2” в едно. Едно от животните в групата Etor D-CIA умря на 26-тия ден. В
групата Etor CIA-0 също умря едно животно на 43 ден (фиг. 11).
4.2.2.3. Проследяване групата на к-БМАРЛ
При терапията с leflunomide, на 14-тия ден в групата Lefl CIA+D едно животно е
преминало от „4” в „2”. Също на 14-тия в Lefl CIA-0 се наблюдава преминаване на
мишка с резултат „3” по визуалнта скала в „4”. На 35-тия ден се наблюдава подобрение
в Lefl D-CIA като едно животно е преминало от „3” в „2”, както и в групата Lefl CIA-0,
от „4” в „3”. На 56-тия ден не се наблюдават промени в степентта на възпаление и в
трите групи (фиг. 12).
Всички групи, на които им беше прилагано methotrexate показват подобрение на
35-тия ден. Едно животно с резултат „4” е станало с „2” в групата MTX D-CIA. В
групите MTX CIA+D и MTX CIA-0 по една мишка с оценка „3” е станала „2”. На 56-тия
ден в групата MTX CIA+D едно животно е преминало от „4” в „2” и едно от „4” в „3”.
При групата MTX CIA-0 едно е преминало от „4” в „3” (фиг. 13). Едно животно
приемащо methotrexate умря на 51-вия ден.
4.2.2.4. Проследяване групата на methylprednisolone
Животните приемащи methylprednisolone проявиха най-бърз и най-ясен
клиничен ефект сравнение с всички останали терапевтични групи. Ефектът се
наблюдава още около 7-мия ден като беше и ясно отчетен на 14-тия ден, независимо от
према на витамин Д: MPR D-CIA – една мишка беше преминала от „4” в „2”, една от
„3” в „2” и една от „2” в „1”; MPR CIA+D – една от „4” в „2”, една от „4” в „3” и три от
„3” в „2”; MPR CIA-0 – три опитни животни са намалели от „4” в „3” и три от „3” в „2”.
На 35-тия ден в групата MPR CIA+D възпалението на едно опитно животни е
намаляло от „2” в „1”, а в MPR CIA-0 от „3” в „1”.
В групите MPR D-CIA и MPR D-CIA не се наблюдава промяна на 56-тия ден,
докато в групата MPR CIA+D едно животно е преминало от „4” в „3” (фиг. 14) .
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Фигура 10. Резултати от проследяването на diclofenac групите за 56 дни
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Фигура 11. Резултати от проследяването на etoricoxib групите за 56 дни
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Фигура 12. Резултати от проследяването на leflunomide групите за 56 дни
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Фигура 13. Резултати от проследяването на methotrexate групите за 56 дни
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Фигура 14. Резултати от проследяването на methylprednisolone групите
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4.2.2.5. Проследяване групата на б-БМАРЛ
Терапията с б-БМАРЛ включва три TNF-α инхибитора – etanercept, adalimumab и
infliximab и един IL-6 антагонист – tocilizumab.
Ефектите от терапията с тях се проявяват основно на 56-тия ден, като
изключение са групите ADA CIA+D и IFX CIA-0 при които по едно животно е с
намалено възпаление още на 35-тия ден. При ADA CIA+D подобрението е от оценка
„4” по визуалната скала в „3”, а при IFX CIA-0 е от „3” в „2”.
Групата ETA D-CIA на 56-тия ден две мишки с оценка „4” са преминали в „3” и
една от „3” е преминала в „1”. При ETA CIA+D две са преминали от „4” в „3” и три от
„3” в „2”. При групата не приемаща витамин Д една е преминала от „4” в „2” на 56-тия
ден (фиг. 15).
При adalimumab с витамин Д преди CIA на 56-тия ден се наблюдава
преминаването на едно живот от „2” в „3”. При ADA CIA+D едно животно е преминало
от „4” в „2”, едно от „4” в „3” и две от „3” в „2”. При ADA CIA-0 кд 56-тия ден отново
имаме преминаване на едно животно от „4” в „3” и едно от „4” в „2” (фиг. 16).
Терапията с IL-6 антагониста на 56-тия ден в групата TCZ D-CIA едно животно е
преминало от „4” в „3”. При TCZ CIA+D едно от „4” в „3”, а при TCZ CIA-0 едно от „3”
в „2” (фиг. 17).
При IFX D-CIA на 56-тия ден при едно от животните се наблюдаваше
намаляване на възпалението от „4” в „3”. При IFX CIA+D едно от „3” в „2”. При IFX
CIA-0 две животни от „4” са станали „3”, две от „3” са преминали в „2” и едно от „2” в
„1” (фиг. 18).
В групата на IFX CIA+D една мишка умря на 23 ден след започване на
третирането. Една мишка умря и в групата TCZ CIA-0 на 31 ден.
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Фигура 15. Резултати от проследяването на etanercept групите за 56 дни
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Фигура 16. Резултати от проследяването на adalimumab групите за 56 дни
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Фигура 17. Резултати от проследяването на tocilizumab групите за 56 дни
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Фигура 18. Резултати от проследяването на infliximab групите за 56 дни
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4.2.3. Изследване нивата на два метаболита на витамин Д
На 56-тия ден от проследяването опитните животни бяха евтанизирани и бяха взети
проби за изследване на два от метаболитите на витамин Д, биохимичните и
хематологичните показатели.
Според литературни данни насищането на вит. Д се постига след две седмици
приложение, поради което витамин Д беше прилаган в групата D-CIA две седмици преди
индуцирането на артрит. Тези резултати бяха потвърдени от изследванията на двата
метаболита на витамин Д (табл. 5). Изследваните метаболити са: 25-hydroxy vitamin D
(25(OH)D) и 1,25-Dihydroxy Vitamin D (1,25(OH)2D).
Таблица 5. Стойност на метаболитите на витамин D
Група
Control D-CIA
Control CIA+D
Control CIA-0

25(OH)D ng/ml
40.8 ± 3,2
37.1 ± 2,6
6.9 ± 0,3

1,25(OH)2D ng/L
12 ± 1,5
10.9 ± 1,9
6.4 ± 0,9

Възоснова данни за насищането с витамин Д за изследването на биохимичните и
хематологичните показатели, групите приемащи витамин Д преди CIA и след CIA бяха
обединени.

4.2.4. Изследване на биохимични показатели
При биохимичните показатели на трите нетретирани контроли – здрави животни,
животни с индуциран артрит и животни с индуциран артрит, приемащи витамин Д, не се
наблюдаваха разлики от референтните стойности.
При всички животни приемащи терапия, независимо от приема на витамин Д се
наблюдаваше повишаване нивата на ALP. При повече животни бяха отчетени и по-високи
нива на чернодробните ензими ASAT ALAT, резултати показващи възможно увреждане на
черния дроб.
4.2.5. Изследване на хематологични параметри
При някои от хематологичните параметри се наблюдава леко повишаване нивата на
процента на моноцитите, еритроцитите, хемоглобина, хематокрита и тромбоцитите в
контролната група с индуциран артрит и витамин Д.
При третираните групи се наблюдава повишаване на левкоцитите, лимфоцитите,
моноцитите, гранулоцитите, хемоглобина, хематокрита и тромбоцитите. Тези резултати
могат да са индикатор за наличието на възпаление. Изключение от това е групата TCZ+D
където всички тези стойностти са в норма. Намаление се отчита при средно съдържание на
хемоглобин в еритроцита (MCH) и средна концентрация на хемоглобин в еритроцита
(MCHC).
4.2.6. Хистологично изследване
При хистологичното изследване в ставите на животните от контролната група се
констатираха непроменени ставни капсули, покрити от синовиална интима, конституирана
от макрофаги и фибробластоподобни клетки (фиг.19).
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Фигура 19. Става на мишка от контролна група.
Интактна ставна капсула

Епифизарните и диафизарни краища на костите са покрити със ставен хрущял,
оформящ гранична линия в зоната между неминерализирания и минерализиран хрущял.
В ставите на мишките с индуциран артрит, нетретирани, се установи
хиперплазия на синовиалната интима. Същата беше инфилтрирана с активирани
макрофаги, лимфоцити, плазматични клетки и единични сегментоядрени левкоцити. В
субинтимната зона, освен акумулацията на изброените възпалителни клетки се
наблюдават и кръвоизливи (фиг. 20). По ставната повърхност на хиалинните хрущяли
се констатират локални дегеративни лезии.

Фигура 20. Става на мишка с индуциран без
витамин Д. Инфилтрация
с възпалителни
клетки и кръвоизливи

При проведената тънкоиглена биопсия на ставите на мишки от същата група
цитологично се установиха двуядрени клетки и мононуклеарни клетки, с
вакуолизирана цитоплазма от макрафагеален тип.
Слабо проявени хистологични изменения характерни за дегенеративновъзпалителна артропатия бяха установени при мишките с индуциран артрит третирани
с витамин Д в продължение на две седмици преди CIA. Промените се изразяваха в
акумулацията на единични клетки от клетки предимно от мононуклеарен тип,
ситуирани в ставната субинтимна зона на стената. Липсваха дегенеративни изменения в
хиалинния хрущял и кръвоизливи в ставната стена (фиг. 21).
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Фигура 21. Става на мишка с индуциран артрит
третирани с витамин Д в продължение на две
седмици преди CIA. Възпалителна клетъчна
реакция с редуциран брой мононуклеарни
клетки

4.3. Изследване на комбинираната терапия
В третия етап на проучването бяха използвани 80 мъжки опитни мишки на
възраст между 6 – 8 седмици закупени от Вивариум Сливница, България, оставени да се
аклиматизират във вивариума на Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет
София в продължение на седем дни преди започването на експеримента. За
индуцирането на артрит беше използвана същата методика както и в предишните два
етапа. Първите симптоми на артрит бяха наблюдават в периода между 16 и 18 ден след
първичната имунизация. На ден 21 след нея 82,5% (n=66) от опитните животни бяха
развили CIA. От тях бяха отделени 48 с резулатат по визуалната скала от „3” и „4”(„4”n= 24; „3”- n= 24). Тези 48 животни бяха разделени в 8 групи от по 6 мишки и
проследени в продължение на 56 дни. От оставащите 18 бяха отделени 6 за контрола,
като те бяха отглеждани при същите условия, както при третираните групи.
Разпределението беше направено въз основа комбинираната терапия, с която ще бъдат
третирани. Комбинираната терапия включваше четири групи с methotrexate в
комбинация с etanercept, adalimumab, tocilizumab и infliximab и четири групи diclofenac
с etanercept, adalimumab, tocilizumab и infliximab.
Ефект от комбинираната терапия беше наблюдаван на 35-тия ден от
проследяването. Като най-значим ефект се наблюдава в групата MTX + ADA където
едно животно с възпаление с резултат „3” беше намаляло до „1” и Dicl + ADA, където
една мишка от „4” е оценена с „2” и една от „3” с „1”. На 56-тия ден и в групата MTX +
ETA възпалението при едно животно беше намаляло до резултат „1” от „3” (табл. 6).
На 26-тия ден една мишка от групата на MTX + ETA умря и броят на животните
в тази група стана 5.
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Таблица 6. Резултати от проследяването на комбинираната терапия за 56 дни
Ден 0
Група/
визуална
скала
MTX + ETA
MTX + ADA
MTX + TCZ
MTX +IFX
Dicl + ETA
Dicl + ADA
Dicl + TCZ
Dicl + IFX
Ден 14
Група/
визуална скала
MTX + ETA
MTX + ADA
MTX + TCZ
MTX +IFX
Dicl + ETA
Dicl + ADA
Dicl + TCZ
Dicl + IFX
Ден 35
Група/ визуална
скала
MTX + ETA
MTX + ADA
MTX + TCZ
MTX +IFX
Dicl + ETA
Dicl + ADA
Dicl + TCZ
Dicl + IFX

4

3

2

1

Общ брой
животни

0,46 ± 0,01 (n=3)
0,45 ± 0,02 (n=3)
0,47 ± 0,01 (n=3)
0,46 ± 0,02 (n=3)
0,46 ± 0,02 (n=3)
0,48 ± 0,01 (n=3)
0,46 ± 0,01(n=3)
0,46 ± 0,02 (n=3)

0,37 ± 0,01 (n=3)
0,36 ± 0,03 (n=3)
0,37 ± 0,02 (n=3)
0,38 ± 0,01 (n=3)
0,38 ± 0,02 (n=3)
0,36 ± 0,02 (n=3)
0,34 ± 0,01 (n=3)
0,35 ± 0,03 (n=3)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6

4

3

2

1

0,45 ± 0,01 (n=3)
0,44 ± 0,02 (n=3)
0,47 ± 0,01 (n=3)
0,44 ± 0,02 (n=3)
0,45 ± 0,02 (n=3)
0,46 ± 0,01 (n=3)
0,46 ± 0,01 (n=3)
0,45 ± 0,02 (n=3)

0,36 ± 0,01 (n=3)
0,35 ± 0,03 (n=3)
0,36 ± 0,02 (n=3)
0,38 ± 0,02 (n=3)
0,36 ± 0,02 (n=3)
0,32 ± 0,02 (n=3)
0,34 ± 0,01 (n=3)
0,35 ± 0,01 (n=3)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Общ брой
животни
6
6
6
6
6
6
6
6
Общ брой
животни
6

4

3

2

1

0,44 ± 0,01
(n=2)
0,42 ± 0,02
(n=3)
0,45 ± 0,01
(n=3)
0,44 ± 0,02
(n=2)
0,44 ± 0,02
(n=3)
0,44 ± 0,01
(n=2)
0,45 ± 0,01
(n=3)
0,44 ± 0,01
(n=3)

0,37 ± 0,01
(n=3)
0,37 ± 0,03
(n=2)
0,37 ± 0,02
(n=2)
0,35 ± 0,01
(n=3)
0,37 ± 0,02
(n=2)
0,33 ± 0,02
(n=2)
0,31 ± 0,01
(n=3)
0,34 ± 0,03
(n=2)

0,28 (n=1)

0

0

6

0,27 (n=1)

0,22
(n=1)
0

0

0

5

0,27 (n=1)

0

6

0,27 (n=1)

6

0

0,21
(n=1)
0

0,29 (n=1)

0

6

6

6
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Ден 56
Група/
визуална
скала
MTX + ETA

4

3

2

1

Общ брой
животни

0,41 ± 0,01
(n=1)
0

0,37 ± 0,01
0,26 ± 0,01
0,23
6
(n=2)
(n=2)
(n=1)
MTX + ADA
0,37 ± 0,03
0,27 ± 0,02
0,22
6
(n=3)
(n=2)
(n=1)
MTX + TCZ
0,42 ± 0,01
0,37 ± 0,02
0,27 ± 0,01
0
6
(n=2)
(n=2)
(n=2)
MTX +IFX
0,43 ± 0,01
0,35 ± 0,01
0,26 ± 0,01
0
5
(n=2)
(n=1)
(n=2)
Dicl + ETA
0,43 ± 0,02
0,36 ± 0,02
0,25 ± 0,01
0
6
n=2)
(n=2)
(n=2)
Dicl + ADA
0,44 (n=1)
0,32 ± 0,02
0,27 ± 0,01
0,22
6
(n=2)
(n=2)
(n=1)
Dicl + TCZ
0,45 (n=1)
0,31 ± 0,01
0,28 (n=2)
0
6
(n=3)
Dicl + IFX
0,41 ± 0,01
0,33 ± 0,03
0,26 ± 0,02
0
6
(n=2)
(n=2)
(n=2)
Оставащите животни от третия етап на експеримента и контрола с CIA бяха
оставени за наблюдение още шест месеца. Терапията на съответните групи беше
продължена за този преиод. След шест месеца се наблюдава значително намаляване на
резултата от визуалната скала както при котролата с CIA така и при животните с
комбинирана терапия (табл 7). В групата Dicl + IFX едно животно умря на 131 ден, а в
Control CIA-0 на 88 ден.
Таблица 7. Резултати от проследяването на животните на шестия месец
Група/
4
3
2
1
Общ брой
визуална скала
животни
MTX + ETA
0
0
0,26 ± 0,01 (n=3) 0,23 ± 0,02 (n=3)
6
MTX + ADA
0
0
0,27 ± 0,03 (n=5) 0,22 (n=1)
6
MTX + TCZ
0
0
0,27 ± 0,02 (n=2) 0,22 ± 0,02 (n=4)
6
MTX +IFX
0
0
0,26 ± 0,01 (n=3) 0,21 ± 0,02 (n=2)
5
Dicl + ETA
0
0
0,25 ± 0,02 (n=6) 0
6
Dicl + ADA
0
0
0,26 ± 0,01 (n=3) 0,22 ± 0,03 (n=3)
6
Dicl + TCZ
0
0
0,28 ± 0,03 (n=2) 0,21 ± 0,01 (n=4)
6
Dicl + IFX
0
0
0,25 ± 0,02 (n=3) 0,22 ± 0,01 (n=2)
5
Control CIA-0
0
0
0,29 ± 0,02 (n=3) 0,24 ± 0,02 (n=2)
5
В обобщение на това проучване и в отговор на поставените изследователски
въпроси можем да потвърдим, че витамин Д, прилаган 2 седмици преди индуцирането
на CIA, проявява протективен ефект, като намалява сигнификантно случаите на проява
на ревматоиден артрит, както и тежестта на симптомите.
Резултатите от проведените експерименти с прилагане на витамин Д след проява на
артритно възпаление, както и комбинирането му с антиревматоидни лекарства,
показват, че витамин Д не проявява протективен ефект, не повлиява хода на
заболяването и не променя ефекта на изследваните антиревматоидни лекарства.
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5. ДИСКУСИЯ
В световен мащаб заболелите от РА са 0,5-1%, което го прави най-честото
хронично, системно автоимунно заболяване (Kiss et al, 2005). В България
ревматоидният артрит като автоимунно прогресиращо заболяване свързано с високи
директни разходи, увеличена нетрудоспособност и социална изолация. Тези му
характеристики го правят значимо социално заболяване. Съгласно данните от
проведеното проучване, се установи, че най-често пациенти с РА са на възраст над 50
години (73%) и жени (88,9%).
Постоянно увеличаващите се разходи за лечение бяха потвърдени и от
проведеното популационно проучване, като за една година в периода 2012-2013 г. те са
нараснали от 289.53 до 891.94 лева на пациент за месец. Това съществено увеличаване
стойността на фармакотерапията се дължи на тройното повишаване в процента на
пациентите лекувани с б-БМАРЛ от 17% на 51%, както и на увеличаване на броя на
предписваните биологични лекарства. Според данните от проучването на
фармакотерапията през 2013 г. година са използвани три биологични лекарства:
Tocilizumab (при 5 пациента), certolizumab (при 4 пациента) и golimumab (при 2
пациента). За периода от една година броят на пациентите приемащи tocilizumab e
нараснал със 7 до 12 пациента, следван от две нови молекули – etanercept с 6 нови
пациента и adalimumab с 5 пациента. Тези резултати потвърждават световната
тенденция за увеличаване броя на пациентите лекувани с биологични лекарства
(Бояджиева и др, 2014). Според данни от ``Национален Съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствени продукти“ най-често предписвания б-БМАРЛ за 2016 година е
adalimumab (NCPRMP, 2017). От резултатите на фармакотерапията получени се отчита
и намаляването на половина на процента на к-БМАРЛ от 83% до 41%, както и
относително високия процент на пациенти приемащи хранителни добавки и най-вече
витамин Д (37% през 2012 и 27% през 2013 г.).
Средното качество на живот измерено чрез въпросник SF-36 за пациенти
диагностицирани с РА е около 40 пункта при максимален възможен резултат 100, което
още веднъж потвърждава, че РА е социално значимо заболяване. Най-висок е
резултатът по отношение на „социални дейности “ – 53.56, следван от „емоционално
състояние“ – 51.62. Най-ниският резултат е регистриран по отношение на –
„ограничение в ежедневните дейности“. Тези резултати потвърждават социалната
значимост на РА, като инвалидизиращо и намаляващо производителността заболяване.
Средните разходи за фармакотерапията, отчетени една година преди
изследването и изчислени чрез Mann Whitney test, са по-високи при жените 47.28 лв. в
сравнение с 20.27 лв. (p=0.042), при мъжете. Наблюдава се промяна в средните разходи
в момента на проучването и там те са значително по-високи при мъжете в сравнение с
жените. Тази промяна в стойността на средните разходи се обяснява с увеличения брой
мъже започнали терапия с б-БМАРЛ.
Анализирайки резултатите от популационното проучване, беше разработен in
vivo модел на колаген-индуциран артрит при мишки за определяне ефекта на витамин
Д. Витамин Д потиска действието на простагландините, инхибира p38 стрес киназа
сигнализирането и впоследствие повлиява и продукцията на про-инфламаторни
цитокини (Krishnan & Feldman, 2011). Витамин Д повлиява над 200 гена, свързани с
имунитета. Витамин Д засилва експресията на антиинфламаторните цитокини IL-4, IL10, TFCß-1; модулира пролиферацията, диференциацията и ефекторните функции на Т39

клетките, индуцира антиинфламаторното състояние на CD-8 клетките и инхибира
проинфламаторната активност на агресивните Тh-17 лимфоцити. Резултатите от
пилотното проучване потвърждават литературните данни, че чувствителността за
развитие на колаген-индуциран артрит при женски мишки е значително по-ниска (10%)
сравненине с тази при мъжките (85%) (Holmdahl et al, 1986; Holmdahl et al, 1986a).
Витамин Д, прилаган две седмици преди CIA, намалява сигнификантно случаите и
тежестта на възпалението. Резултатите от проведеното изследване показват, че
прилагането на витамин Д при вече индуциран артрит не променя прогресията на
заболяването. В литературата съществуват противоречиви данни за ефекта на витамин
Д прилаган преди индуцирането артрит, с индуцирането или след проявата на
симптомите (Larsson et al, 1998; Cantorna et al, 1998; Kostoglou-Athanassiou et al, 2012).
При групите на к-БМАРЛ и б-БМАРЛ резултатът настъпва по-бавно (в рамките
на 6 седмици), което отговаря на техния профил на действие. Мethylprednisolone
намалява възпалението най-бързо и най-отчетливо, което се регистрира още на 7ия ден
от терапията. Ефектът при НСПВл е най-слаб, в сравнение с другите терапии.
Биохимичните показатели, отчетени на 56ия ден след повторната имунизация,
показват повишаване в различна степен нивата на чернодробните ензими, при всички
третирани групи независимо от приема на витамин Д. Повишаването на някои от
хематологичните показатели подсказват за продължаващо възпаление на 56ия ден от
проследяването с изключение на групата третирана с tocilizumab+D, където
хематологичните показатели са в норма.
Третия етап на проучването включваше третиране на животните с комбинирана
терапия. Най-отчетлив ефект се наблюдаваше при комбинацията на methotrexate и
adalimumab. Ефект имащ своето обяснение поради инхибирането на образуването на
автоантитела от methotrexate. Животните от третия етап бяха проследени в
продължение на шест месеца след 56ия ден от повторната имунизация, като терапията
им продължи през този период. В края на 6ия месец се наблюдаваше значително
намаляване на възпалението както във всички групи с комбинирана терапия така и в
контролната група. Резултат отговарящ на литературните данни за CIA, а именно че
възпалението има пик около 21 ден след първичната имунизация, след което започва да
намалява след 56ия ден от повторната имунизация (Brand et al, 2007). В клиничната
практика, комбинацията се характеризира с поддържане на клиничен отговор и
ремисия при пациентите с РА в продължение на 4 години. Профилът на безопасност
през първите 6 месеца е сходен с този след 4-годишно проследяване (Weinblatt et al,
2006).
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6. ИЗВОДИ
1. Ревматоидният артрит е социално значимо заболяване с увеличаващи се разходи
за лечението му.
2. Терапията с биологично лечение нараства от 17% на 51% за една година (20122013). Тази тенденция отразява световната прктика и продължава и в момента.
Тя води до постоянно повишаващи се разходи за лечението на РА.
3. Най-често предписваните б-БМАРЛ в периода на популационното проучване са
Tocilizumab (19%), Etanercept (9.5%) и Adalimumab (8%). Темпът на повишаване
на честотата на предписване на Adalimumab, наблюдаван в проучването (от 0%
през 2012 г. до 8% през 2013г.) се наблюдава и до сега, като това е най-често
предписваното лекарство от групата б-БМАРЛ през 2016 г.
4. Наблюдава се полово зависима разлика при модела на колаген-индуциран
артрит (мъжки:женски 85%:10%), която е противоположна на наблюдаваната
при хората.
5. 70% от животните в пилотното проучване на колаген-индуциран артрит бяха
развили артрит на задна лява лапа.
6. Сигнификантно намаляване на двигателната активност се наблюдава при
животните развили CIA в степен „4“ и „3“ по визуалната скала.
7. Витамин Д, прилаган две седмици преди CIA, намалява сигнификантно (p<0.01)
случаите и тежестта на възпалението.
8. Витамин Д не повлиява развитието на заболяването прилаган след проявата на
симптоматиката при CIA.
9. Вит. Д в комбинация с други лекарства не повлиява техния ефект и хода на
заболяването.
10. Methylprednisolone предизвиква най-бързо, ясно изразено и отчетливо намаление
на възпалението (p<0.01) в сравнение с всички останали групи при
монотерапията.
11. Комбинацията от Methotrexate и Adalimumab проявява най-изразен ефект при
комбинирана терапия на колаген-индуциран артрит.
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7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Беше проведено обсервационно, популационно проучване съвместно с
пациентска организация за оценка качество на живот, честотата на предписване на
лекарствената терапия с различните групи лекарствени продукти и разходите за
провежданото лекарствено лечение при болни с РА.
2. Разработен и охарактеризиран е нов in vivo модел за катедрата, а именно
колаген-индуциран артрит на мишки.
3. Вит. Д в комбинация с други лекарства не повлиява техния ефект и хода на
заболяването.
4. Получените данни показват, че профилактичният прием на витамин Д
сигнификантно намалява случаите на развитие и тежестта на протичане при този
модел. Необходимо е тази зависимост да бъде допълнително анализирана и оценено
нейното приложение за профилактика и превенция на РА.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
„Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се
заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване” публикуван на сайта на
``Националния Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствени продукти`` от
декември месец 2013 година
Достъпен на URL адрес:
http://www.ncpr.bg/images/Prilojenia_Registri/Arhiv_registri/2013_Registri/December_2013.
rar

Приложение 2.
Анкета използвана в обсервационното проучване.

47

