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Уважаеми колеги и гости, 

Приемете моето и на академичното 

ръководство на Медицински университет – 

Пловдив приветствие по повод конкурса „Наука 

и Младост 2013”. От тази година конкурсът се 

разви и бе обогатен с много нови инициативи, 

като се превърна в международна проява. 

Огромният интерес към предишните издания на 

конкурса недвусмислено показва, че броят на младите хора, които желаят 

да се занимават с наука в нашия университет с всяка изминала година 

нараства. Да си изследовател и търсач на истината е предизвикателство, 

което не е по-силите на всеки. Нужни са силен дух, воля за научно дирене 

и много, много знания. 

За пореден път аудиторния комплекс на МУ – Пловдив се превръща 

в „арена на академичен диспут”, на която ще се изявяват младите, умните, 

талантливите студенти, докторанти, учени-изследователи в нашата Алма 

матер. Младите учени заявяват своето академично място и привличат 

вниманието с иновативни идеи. Затова съм горд да приветствам търсещите 

хора и искам да пожелая да е вечен пламъкът на младостта и науката. 

Успех и ползотворна работа по време на форума. 

 

Проф. д-р Стефан Костянев, дм, дмн 

Р Е К Т О Р 
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Епигенетика на епилепсията 

Павлина Андреева-Гатева
1,2

, Сияна Георгиева
2
, Евгени Харитов

1
, Надка Бояджиева

1
 

1
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет – София 

2
Катедра по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, Педиатрия, 

Епидемиология, Инфекциозни болести и Дерматология – СУ „Св. Климент Охридски” 

e-mail: siyana.georgieva@yahoo.com 

Увод 

Думата „епилепсия“ произхожда от 

гръцки „epilambanein” и значи „хващам” 

или „сграбчвам”. Описва се като често 

хронично неврологично заболяване, ха-

рактеризиращо се с рекурентни спон-

танни епизоди, резултат от абнормни 

електрически разряди в мозъ-

ка.Епилепсията не е едно заболяване, а 

синдром с много причини (наследствени, 

травматични, съдови). Това е хетероген-

но заболяване с голямо разнообразие в 

етиологията и клиничните прояви. Про-

учване
1
 в САЩ сочи, че при 5% от насе-

лението в страната са се проявили еди-

нични пристъпи, а около 2,5 милиона от 

американската популацията са засегнати 

от това заболяване, като всяка година са 

откривани по 100 000 нови случая. Епи-

лепсията е по-често срещано заболяване 

от Паркинсоновата болест, множества-

ната склероза (МС) и мускулната дист-

рофия, взети заедно. До момента са 

идентифицирани над 50 епилептични 

синдрома. 

В последните няколко години са 

идентифицирани повече от 25 гена, 

свързвани с появата на епилептичен 

синдром. Тъй като много от идентифи-

цираните гени са отговорни за експреси-

ята на волтаж-зависими (натриеви, кали-

еви, калциеви, хлорни) или лиганд-

зависими канали (напр. никотинови или 

GABA-рецептори), епилепсията може да 

се разглежда като патология на кана-

лите
2
. 

Други състояния, които могат да са 

предпоставка за развитието на мозъчна 

дисфункция (на определена част или ця-

лостна) и това да предизвика рекурентни 

гърчове, са: генетична обремененост; 

черепно-мозъчна травма; инсулт; мозъ-

чен тумор; инфекции – менингит, енце-

фалит; множествена склероза и др.  

Терминът епилепсия не включва гър-

чове, които непосредствено следват ви-

дима причина, като фебрилни гърчове, 

гърчове при алкохолна абстиненция или 

гърчове, дължащи се на електролитни 

нарушения. Според International League 

Against Epilepsy
3
 гърчовете могат да бъ-

дат два основни типа: 

- Генерализираните припадъци, които 

обхващат дифузно мозъка от самото на-

чало. Двата най-чести типа гнерализира-

ни припадъци са тонично-клоничните 

(grand mal) и абсансите (petit mal). 

- Парциалните припадъци първона-

чално засягат само една област в мозъка, 

но впоследствие могат да се генерализи-

рат. Парциалните припадъци могат да 

причинят широк кръг от симптоми в за-

висимост от засегнатата област от мозъ-

ка. Простите парциални припадъци не 

водят до промени в съзнанието. Комп-

лексните парциални припадъци водят до 

промени в съзнанието. 

Status epilepticus е продължителен 
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припадък от какъвто и да е тип. Спорно е 

колко трябва да продължават припадъ-

ците, за да се класифицират като status 

epilepticus, но според повечето автори 

общоприетото време е около 30 минути. 

Епидемиологичните проучвания по-

казват, че фактори на средата оказват 

влияние, както върху иктафинната го-

товност на индивида, така и на хода на 

епилептогенезата
4
. Най-яркият пример за 

това са монозиготните близнаци. Тези 

индивиди имат идентична ДНК-

последователност, но пенетрантността 

на редица заболявания, в това число и 

неврологични, може да бъде различна. 

Монозиготните близнаци имат епигене-

тични различия, които се задълбочават с 

възрастта, особено ако живеят разделени 

и при различни условия на живот. 

Епигенетика – същност и механизми 

Епигенетиката изучава унаследяемите 

промени в генната експресия, които не 

се дължат на алтерации в ДНК-

последователността
5
. Началото в изуча-

ване ролята на епигенетиката за заболя-

ванията при човека е поставено най-

напред в областта на онкологията, но 

впоследствие обхваща и редица невро-

логични заболявания – болест на Алц-

хаймер, болест на Паркинсон, болест на 

Хънтингтън, синдром на Rett, мултипле-

на склероза, латерална амиотрофична 

склероза, в това число – и епилепсията. 

Фундаменталната (основната) едини-

ца на хроматина е нуклеозомата, състо-

яща се от 147 двойки бази, навити около 

октамер, състоящ се от 4 сърцевинни 

хистонови протеини (Н3, Н4, Н2А и 

Н2В). Сърцевинните хистони са предим-

но глобуларни, с гъвкави опашки откъм 

N-терминала. Тези опашки варират по 

дължина и се състоят от аминокиселини, 

които позволяват най-малко 9 различни 

типа модификации – фосфорилиране, 

ацетилиране, метилиране, убиквитини-

ране, АДФ-рибозилиране, кабонилиране, 

SUMO-модификация (свързване с т. нар. 

свързане със SUMO-проеини – SUMO 

Small Ubiquitin-like Modifier – малки 

убиквитин-подобни модификатори), 

гликозилиране и биотинилиране
6
. Мо-

дификацията на хистоните корелират с 

генното активиране и потискане
7
. Освен 

модификацията на хистоните, ДНК-

метилиринето също може да направи ге-

ните „мълчаливи”, като съществуват ре-

дица доказателства за непрекъснат об-

мен на информация (cross-talk) между 

тези процеси, което довежда до дина-

мична модификация на хроматиновата 

структура под влияние на външни сти-

мули. Както ДНК, така и белтъците на 

хистоните, са обект на епигенетични мо-

дификации, които променят общата 

структура на хроматина, променят на-

гъването на ДНК около хистоните, а с 

това и експозицията на различни гени 

на външни влияния. 

С малки изключения всички клетки в 

организма имат идентичен генотип, на 

базата на който се развива голямо разно-

образие от диференцирани клетъчни ти-

пове, с различни функции, оформящи 

различни тъкани и органи. Това се отна-

ся и до изключително сложната и високо 

структурирана ЦНС. Стем-клетките се 

диференцират до високоспециализирани 

посредством активиране и потискане на 

стадий- и линия-специфични гени, при 

което различни участъци от генома се 

нагъват в хетерохроматина и по този на-

чин биват изключвани от транскрибция-

та (стават „мълчаливи”)
8
. Така клетъчна-

та диференциация зависи, поне отчaсти, 

от епигенетичната регулация на ген-
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ната експресия. Молекулните механиз-

ми, участващи в епигенетичната регула-

ция, са: 

- ДНК-метилирането; 

- ремоделирането на хроматина, чрез 

ацетилиране; 

- посттранслационните промени в 

хистоните; 

- контрола на организацията на хро-

матина в ядрото; 

- регулацията, осъществявана от не-

кодиращи РНК. 

От тях във връзка с епилепсията осо-

бено интензивно се проучват ДНК-

метилирането, ацетилирането на хисто-

ните и участието на микроРНК. 

ДНК-метилиране и епилепсия 

ДНК-метилирането е постсинтетичен 

процес и е основен детерминант на ста-

билността на генната експресия
9
. При 

гръбначните, в т. ч. и при човека, ДНК-

метилирането почти изключително се 

осъществява в цитозин-фосфат-гуанин 

(CpG)-динуклеотидите
10

. ДНК-метили-

рането се катализира от ДНК-метил-

трансферази (DNMTs). Този процес по-

тиска транскрибцията, както директно 

(чрез свързване със специфични транск-

рипционни фактори, така и индиректно, 

посредством привличане на белтъци, 

свързващи methyl-CpG
11

 (т. нар. MBD 

белтъци). ДНК-метилирането е процес, 

абсолютно необходим за тъканно-

специфичната генна експресия, геном-

ния импринтинг, инактивирането на Х-

хромозомата, канцерогенезата, стареене-

то и т.н. 

Установено е, че степента на метили-

ране засяга невро- и глиогенезата. Про-

учванията на няколко колектива показ-

ват, че DNMTs директно участват в нев-

роналната матурация и преживяемост
12

. 

De novo DNMTs се експресират секвен-

циално в хода на неврогенезата и са кри-

тично важни за регулиране на гените, 

директно участващи в неврогенезата и в 

невроналната функция. DNMT 1 са кри-

тично важни и за астроцитната диферен-

циация
13

. Липсата на DNMTs при опитни 

животни се свързва с преждевременно 

формиране на астроцитите и структурни 

аномалии, причинени от аберантна аст-

роцитна миграция. Подобни малформа-

ции се установяват все по-често и при 

пациенти с епилепсия
14

. 

MBD-белтъците също са регулатори 

на неврогенезата, особено в неврогенни 

ниши при възрастни, като напр. субвент-

рикуларната зона. Протеинът MeCP2 е 

вероятно най-добре охарактеризираният 

протеин от фамилията на MBD-

белтъците, тъй като мутацията в коди-

ращия му участък е причина за синдрома 

на Rett
15

. Развитието на епилепсия при 

голяма част от пациентите с този синд-

ром може да се разглежда като директно 

доказателство за връзката между дисре-

гулацията на MBD-белтъците и епилеп-

сията. 

Напоследък се натрупват и доказател-

ства за ролята на ДНК-метилирането в 

патофизиологията на темпоралната 

епилепсия, при която се установяват 

високи нива на метилиране в промотор-

ния участък на гена за реелин
16

. Рее-

линът представлява екстрацелуларна 

матриксна молекула от голямо значение 

за клетъчното позициониране и невро-

налната миграция по време на мозъчното 

развитие, както и във функционирането 

на синапсите и в пластичността при въз-

растния индивид. 

Нивото на реелина е силно пониже-

но в хипокампуса на пациенти с тем-

порална епилепсия и това се асоциира с 
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хиперметилиране на промоторния участък 

на гена, кодиращ този гликопротеин
17

. 

Проучванията сочат, че реелин отсъс-

тва от синаптичните везикули, а се отде-

ля чрез конститутивен секреторен път и 

се съхранява в секреторните везикули на 

Голджи
44

. Скоростта на освобождаване 

на реелина не се регулира от деполяри-

зация, а на принципа на обратната връз-

ка. На същия принцип се регулира отде-

лянето и на други извънклетъчни мат-

рични протеини. 

По време на развитието на мозъка, 

reelin се секретира в кората на главния 

мозък и хипокампуса, от така наречените 

Cajal-Retzius клетки
45

. Реелин-експре-

сиращите клетки, в пренаталното и нача-

лото на постнаталното развитие на мозъ-

ка, са предимно в маргиналната зона 

(MZ) на кората на главния мозък
46

 и в 

хипокампуса. При възрастните реелин се 

отделя в кората на главния мозък от 

GABA–ергичните интерневрони на кор-

текса и глутаматергичната церебеларни-

те неврони
47

 и от няколко съществуващи 

Cajal-Retzius клетки.  

ДНК-метилирането е важно също и за 

геномния импринтинг и функционалните 

и цитогенетични аномалии, харктерни за 

синдромите Prader-Willi и Angelman – 

разстройства от аутистичния спектър, 

при които има и епилепсия. И при двата 

синдрома е нарушена експресията (в ре-

зултат от ДНК-метилиране) на гените за 

UBE3 (убиквитин-лигаза) и за GABA-

рецепторна субединица
18

. 

Деацетилиране на хистоните и 

епилепсия 

Деацетилирането на хистоните се 

осъществява от хистон-деацетилази 

(HDACs), които отстраняват ацетилни 

групи от лизиновите остатъци в белтъ-

ците на хистоните, като с това се пови-

шава техния позитивен товар и се усилва 

тяхното взаимодействие с негативно на-

товарените фосфатни групи на ДНК. То-

ва води до стабилизиране на хроматина 

и се намалява свързването на транскрип-

ционни фактори към промоторните 

участъци на гените. Тази реакция е обра-

тима под действието на хистон-

ацетилтрансферази (НАТs). По прави-

ло повишеното ацетилиране на хисто-

ните се свързва с повишена транск-

рипционна активност, докато намале-

ното ацетилиране се свързва с потис-

кане на генната експресия
19

. 

Степента на ацетилиране също моду-

лира невро- и глиогенезата. HDAC1 и 

HDAC2 се експресират в различни ста-

дии на неврогенезата и невроналната 

диференциация. Невроналните прогени-

тори, които поддържат висока експре-

сия на HDAC1, се диференцират в гли-

ални клетки, а тези, които загубват 

HDAC1 експресията и започват да експ-

ресират HDAC2, се диференцират в нев-

рони. HDAC1 е високо експресиран съ-

що и в corpus calosum
20

, а активността му 

е критично важна за диференциацията на 

олигодендроцитните прекурсори. 

HDAC2, от друга страна, е необходим за 

инхибиране на астроцитната диферен-

циация
21

. С други думи, HDAC2 е необ-

ходим за потискане на глиалните гени, а 

HDAC1 – за потискане на невроналните 

гени. 

Предполага се, че действието на 

HDAC1 и на HDAC2 се осъществява с 

помощта на нуклеарния протеин REST 

(repressor element-1 silencing transcription 

factor)
22

. Интригуващ факт е, че REST е 

отговорен за експресията на няколко ге-

на – участници в епилептогенезата, 

включващи растежни фактори, йонни 
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канали, невротрансмитерни рецептори, 

невросекреторни везикули и др.
23

. 

Абнормната активност на епигене-

тичните регулатори, като DNMTs, 

MBDs, HDACs и репресорните комплек-

си, могат да причинят нарушения в нев-

ро- и глиогенезата, аберантна миграция 

на младите клетки и неточна интеграция 

на тези клетки, причинявайки свръхвъз-

будими кръгове и гърчове. 

Едни от най-ефикасните методи за 

изучаване на епилепсията са животинс-

ките модели с каинова киселина. Сти-

мулирането с каинова киселина индуци-

ра бързо транзиторно фосфорилиране на 

хистон Н3 в gyrus dentatus и по-обширно 

и продължително ацетиллиране на хис-

тон Н4 в хипокампалните неврони in 

vivo
24

. Тези промени в хроматина пре-

дизвикват промяна в експресията на 

специфични гени, участващи в гърчове-

те. Т. напр. 3 часа след провокиране на 

гърчове хистон Н4 в промотора на гена 

за BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor – мозъчен невтротрофен фактор) 

показва хиперацетилиране, което коре-

лира с повишени нива на мРНК. Промо-

торът на глутаматния рецептор-2 

GluR2 също е подложен на епигенетич-

но регулиране и след гърчовете неговите 

хистони Н3 и Н4 бързо се деацетили-

рат, което корелира с понижени нива на 

мРНК
25

. При използване на друг модел 

на епилепсия с електроконвулсивно пре-

дизвикана епилепсия не само че се пот-

върждават тези находки, но и се устано-

вяват промени в хистоните Н4 и Н3 на 

СREB-промотора (СREB – cAMP 

response element-binding – свързващо 

място за цАМФ-респонсивен елемент)
26

. 

РНК-интерференция и епилепсия 

През 1998 г. за пръв път е описано яв-

лението РНК-интерференция
27

, а през 

2006 Fire и Mello получават Нобелова 

награда в областта на физиологията или 

медицината за това откритие. РНК-

интерференцията се осъществява от 

т.нар. микро-РНК (miRNA), представля-

ващи малки некодиращи едноверижни 

РНК, съставени от 19-25 нуклеотида. 

Посредством сдвояване на базите те вза-

имодействат с матричната РНК и могат 

да правят гените „мълчавливи”, като по-

тискат тяхната транслация или като раз-

цепват РНК. Засега проучванията на ро-

лята на микроРНК при епилепсия са още 

твърде оскъдни. Проучването на една 

ендогенна miRNA (miR-146a) – предпо-

лагаем ендогенен регулатор на вроде-

ния имунен отговор, показва, че дисре-

гулацията в имунните механизми, могат 

да допринесат (или да бъдат последици) 

от епилептогенезата
28

. 

Синдромът на чупливата Х хромо-

зома, проявяващ се с аутизъм и епилеп-

сия, се свързва с нарушения в miRNA-

регулацията в синтеза на протеина 

FMRP (Fragile X Mental Retardation 

protein), който има ключова роля в моду-

лиране на синаптичното функциониране 

и пластичност
29

. 

Епигенетично значение  

на епилептиформената активност 

Според т. нар. метилационна хипо-

теза, гърчовете, сами по себе си могат да 

причинят епигенетична модификация на 

хроматина
30

. Сега е известно, че самите 

гърчове могат да окажат влияние върху 

епигенетичните фактори и по този начин 

да променят неврогенезата, невронална-

та миграция, формирането на синапсите 

и невроналната активност (фигура 1). 

Ефектът на епилептиформената ак-

тивност върху неврогенезата зависи от 
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възрастта. При модели на епилепсия 

при млади животни (едноседмични плъ-

хове)
31

 и при деца с екстрахипокампални 

припадъци
32

 се наблюдава намалена хи-

покампална неврогенеза, докато при мо-

дели на епилепсия при възрастни плъхо-

ве се наблюдава засилване на неврогене-

зата. Това показва, че при младите инди-

види иктафинната активност води в по-

голяма степен до невронална смърт, от-

колкото до неврогенеза. Този ефект за-

виси освен това и от честотата и от те-

жестта на гърчовете.  

Гърчовете могат да предизвикат мо-

дификация на хистоните и по този начин 

да повлияят на експресията на редица 

гени, участващи в невроналната плас-

тичност и формиране на синапсите, в 

това число и мозъчният невротрофен 

фактор (BDNF) и глутаматния рецеп-

тор GluR2
33

. Гърчовата активност пре-

дизвиква ацетилиране на промотора и 

следователно активира транскрипцията 

на BDNF, а BDNF от своя страна още 

повече засилва епилептогенезата. В съ-

щото време епилептогенната активност 

води до деацетилиране на хистоните в 

промотора на e GluR2, с което се нама-

лява експресията на този рецептор и се 

усилва AMPA-рецепторно медиираната 

епилептогенеза
34

. 

 

Фиг. 1. Схематично представяне на взаимовръзките между епигенетиката и епилепсията. 

Фармакоепигенетика  

на епилепсията 

Ефикасността на валпроевата кисели-

на като антиконвулсант е установена 

случайно, когато това вещество е било 

използвано като разтворител за други 

вещества при животински модели на 

епилепсия
35

. Сега е известно, че валпро-

евата киселина (1) усилва GABA-

ергичната невротрансмисия, (2) нама-

лява проводимостта за натриеви, кал-

циеви и калиеви канали, (3) потиска 

NMDA-рецептор-медиираната ексита-

ция. В терапевтични концентрации тя 

също така инхибира и ензима хистон-

деацетилаза (HDAC)
36

. Не само валпро-

евата киселина, но и карбамазепин, окс-

карбазепин, ламотригин и леветирацетам 

гени

Епигенетично състояние

Околна среда

Епилепсия

Невро и глиогенеза Невронална миграция Синаптична 

пластичност

Апоптоза Възбудимост Глиална 

функция
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имат свойството да инхибират 

HDACs
37

, поради което могат да моди-

фицират аберантно потиснатата генна 

експресия по епигенетичен механизъм. 

Освен това от 2001 г. инхибиторите на 

HDACs се приема, че притежават ДНК-

деметилазна активност
38

. Точният меха-

низъм все още не е изяснен, но изглежда, 

че валпроената киселина не усилва ди-

ректно ензимната активност на ДНК-

метилазата. По-скоро, чрез инхибиране 

на HDACs, валпроевата киселина улес-

нява ДНК-метилирането. Валпроената 

киселина потиска експресията на белтъ-

ци, които са есенциални за поддържане-

та на хроматина SMCs 1-6 (Structural 

Maintenance of chromatin 1 to 6), DNMT1 

(DNA methyl transferase-1), и HP1 

(Heterochromatin Protein-1)
39

. Тези ефек-

ти се наблюдават за по-малко от 

24 часа, което корелира с ДНК-

декондензацията
40

, докато за да се 

прояви ефектът на ниво протеини, са 

нужни поне 48 часа. Наскоро бе устано-

вено също, че валпроената киселина мо-

же да индуцира моно-, ди- и триметили-

рането на хистоните
41

. Предполага се, че 

тази модификация служи за стабилизи-

ране на хроматина. 

Макар валпроената киселина да се 

понася добре и да може да атенюира 

епилептиформената активност, тя не 

променя хода на епилепсията
42

. Това 

би могло да се обясни отчасти с факта, 

че валпроената киселина предизвиква 

пресинаптино освобождаване на GABA, 

с което оказва противогърчов ефект, но 

в същото време повишава експресията на 

BDNF и намалява експресията на гама-2 

субединицата на GABA-А рецептори и 

по този начин нарушава GABA-

ергичната функция с течение на време-

то
43

, накланяйки баланса на невротранс-

мисията в посока към по-невровъзбудимо 

състояние. Освен това GABA-ергичната 

сигнализация регулира неврогенезата и 

невроналната диференциация на невро-

ните, следователно като нарушава 

GABA-ергичната невротрансмисия, вал-

проената киселина може да наруши 

неврогенезата и да причини когнитивни 

наршения, особено при деца. 

Епигенетичните промени могат да 

обяснят също и някои от нежеланите 

ефекти на антиепилептичните медика-

менти, като тератогенността на валпрое-

ната киселина, хепатоканцерогенния по-

тенциал на фенобарбитал, особено изя-

вен при гризачи и др. 

Заключение 

Съвременните проучвания чертаят ог-

ромния напредък в изясняване на гене-

тични, молекулни и клетъчни механизми 

на епилептогенезата. Все още обаче не-

решени остават редица въпроси, свърза-

ни с началото, прогресията, оптималната 

терапия на многообразието от педиат-

рични и непедиатрични епилептични 

синдроми и връзката им с коморбидните 

състояния. Засега не съществува пре-

вантивно или променящо хода на бо-

лестта лечение на епилепсията, а симп-

томатничното  лечение само отчасти е 

клинично ефикасно. В този смисъл тар-

гетното терапевтично репрограмиране 

предлага възможна стратегия за стопи-

ране на процеса на епилептогенезата и 

възстановяване на баланса между възбу-

да и потискане в нервната система, кой-

то е нарушен при епилепсия. Епигене-

тичните процеси са отговорни за дина-

мичното регулиране на експресията и 

функцията на гените (напр. различни 

класове йонни канали и рецептори), ето 

защо епигенетичното репрограмиране на 
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хомеостатичните механизми в ЦНС мо-

же да допринесе за поддържане стабил-

ността на невроналната мрежа. 
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тиреоидит (Обзор) 
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Постпарталният тиреоидит (ППТ) е 

синдром на преходна или трайна тирео-

идна дисфункция, възникваща през пър-

вата година след раждане или аборт (1). 

Заболяването е описано за първи път от 

H. Roberton през 1948 г. Основен принос 

за изясняване на патогенезата и клинич-

ните му особености имат N. Amino и 

сътр., чиито фундаментални проучвания 

са публикувани в края на 70
-те 

и началото 

на 80
-те 

години. По своята същност пост-

парталният тиреоидит е автоимунно въз-

паление на щитовидната жлеза, характе-

ризиращо се с деструктивни промени 

или стимулиращи въздействия върху па-

ренхима. Характерно е бифазното про-

тичане с епизод на преходна тиреоток-

сикоза, последван от преходен хипоти-

реоидизъм и възстановяване на еутирео-

идното състояние до края на първата го-

дина. При част от засегнатите жени за-

боляването протича субклинично и може 

да остане неразпознато (2). Автоимунна-

та патогенеза на болестта се подкрепя от 

наличието на циркулиращи тиреоидни 

автоантитела при над 50% от пациентки-

те, но точните механизми за развитието 

на нарушенията не са напълно изяснени. 

Високата честота на постпарталния ти-

реодит и рискът от трайна тиреоидна 

дисфункция мотивират продължителни-

те усилия на изследователите за ранно 

идентифициране на рисковите контин-

генти с цел адекватно лечение и предот-

вратяване на усложненията. 

Според класическото определение 

ППТ е поява на тиреоидна дисфункция 

през първата година след раждане при 

жени, които са били еутиреоидни преди 

бременността (3). Проведени през пос-

ледните 20 години проучвания върху 

етиологията и патогенетичните меха-

низми за развитие на нарушенията опре-

делят постпарталния тиреоидит като 

форма на деструктивен тиреоидит, който 

възниква през първите 12 месеца след 

раждане на фона на подлежащ процес на 

тиреоидна автосенсибилизация (4). Пре-

минаването от състоянието на повишен 

селективен имунен толеранс по време на 

бременността към имунологичния статус 

преди нея и свързаните промени в хумо-

ралния и клетъчния имунен отговор во-

дят до обостряне или провокиране на 

автоимунни реакции. Този имунологи-

чен „ребаунд феномен” в пуерпералния 

период води до клинична изява на пост-

партална тиреоидна дисфункция. Ето 

защо съвременните автори определят 

постпарталния тиреодит като остър дес-

труктивен процес, който може да се изя-

ви както при жени без предшестваща ти-

реоидна патология, така и при пациентки 

с минали или настоящи заболявания на 

щитовидната жлеза – тиреоидит на Ха-

шимото или други форми на първичен 

хипотиреоидизъм (допълнително нама-

лява тиреоидните резерви), Базедова бо-

лест (преходна тиреотоксикоза с ниско 

до липсващо натрупване на радиомарке-
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ра на сцинтиграфията), постпартален 

вторичен хипотиреоидизъм (постпарта-

лен автоимунен хипофизит) или комби-

нации между тях (1). 

Честотата на постпарталния тирео-

идит варира значително в различните 

региони на света от 1.1% в Тайланд до 

21.1% в Канада (1). В световен мащаб 

засяга 5-9% от общата популация (2). 

Средната честота за европейския конти-

нент се оценява между 3.3-8.7% (5). Го-

лемите вариации в честотата вероятно се 

дължат на: 1. разликите в методологията 

и дизайна на отделните проучвания 

(време и честота на взимане на пробите); 

2. нееднозначните критерии за дефини-

ция на ППТД; 3. преобладаването на ан-

титиреопероксидазните антитела; 4. из-

ползваните лабораторни методики; 

5. характеристиките на отделните попу-

лации (вкл. честотата на захарен диабет 

тип 1 (ЗД тип 1), ППТД след предишни 

бременности, йодния прием и генетични 

фактори) (6). Някои заболявания, зася-

гащи пряко или косвено имунната сис-

тема бележат висок риск от ППТ. Нап-

ример при жени с тиреоидит на Хаши-

мото на заместителна терапия с левоти-

роксин и запазени тиреоидни резерви 

честотата на постпарталната тиреоидна 

дисфункция е значително повишена (7). 

При пациентки с анамнеза за Базедова 

болест рискът се повишава до 44%. Чес-

тотата на ТПОАт при пациентки с тип 1 

захарен диабет (ЗД), определена в 

Familial Autoimmune and Diabetes Study, 

е 26.6% (8). В съответствие с тези данни 

честотата на ППТ при жени с тип 1 ЗД е 

по-висока, отколкото в общата попула-

ция и варира от 18 до 25% (9); пpи жени 

с хроничен вирусен хепатит – 25% (10); 

със системен лупус – 14%. Пациентки, 

прекарали ППТ и възстановили еутирео-

идното си състояние имат 70% риск от 

нов епизод на ППТ при последваща бре-

менност (11). Съществуват някои данни 

за развитието на „постпартален” тирео-

идит след аборт между 12 и 16 г.с., но 

точната честота на тиреоидната дисфун-

кция след прекъсване на бременност не е 

изяснена (12). 

ППТ е органоспецифично полигенно 

заболяване с различна степен на пенет-

рантност, която се влияе от факторите на 

околната среда. Развитието на ППТ от-

разява състоянието на селективен иму-

нен толеранс през бременността, послед-

вано от имунологичен ребаунд феномен 

в постпарталния период. От хуморални-

те фактори с най-съществено значение са 

ТПОАт като позитивните титри в първия 

триместър определят относителен риск 

от 40-60% за развитие на заболяване-

то (5). Те са от клас Иг Г като тези от 

субклас Иг Г1 се срещат по-често при 

хипотиреоидни пациентки и водят до 

деструкция на фоликула по механизма 

на антитяло-зависимата клетъчно меди-

ирана цитотоксичност. В около 15% от 

жените с ППТ се откриват и антитела 

срещу тиреоглобулина (ТгАт), като в до 

5% от случаите те могат да се единстве-

ните циркулиращи антитела (2). ППТД е 

описана при малък процент жени, при 

които не се установяват циркулиращи 

антитиреоидни антитела (13). Имайки 

предвид, че само 50% от ТПОАт пози-

тивните жени развиват клинични симп-

томи на ППТ, може да се предположи, че 

титърът на антителата е само маркер за 

заболяването, а имунологичните нару-

шения се медиират от клетъчно-

зависими фактори. Най-често се изтък-

ват нарушения в баланса между лимфо-

цитните субпопулации – Th1, Th2, NK-

клетки и техните регулатори T-reg лим-
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фоцити (14,15) и комплемент-свързани 

механизми, като степента на активация 

на системата на комплемента корелира с 

морфологичните промени и тежестта на 

тиреоидната дисфункция. Флуктуациите 

в имунологичните параметри по време 

на бременността и в постпарталния пе-

риод се модулират и от променените ни-

ва на естрадиол, прогестерон и кортизол. 

Освен генерализирана активация на пе-

риферните циркулиращи лимфоцитни 

популации през 36 г.с. се наблюдават и 

по-ниски плазмени нива на кортизола 

при ТПОАт позитивните жени (2). Пре-

минаването на фетални клетки в майчи-

ната циркулация през първия триместър, 

явление, познато като фетален микрохи-

меризъм, може да провокира развитието 

на автоимунни заболявания в предразпо-

ложени жени, в резултат на продължи-

телното излагане на майчината имунна 

система на чужди (бащини) антиге-

ни (16). Противоречиви са данните от-

носно ролята на феталния микрохимери-

зъм в патогенезата на автоимунните ти-

реоидни нарушения. Няколко проучва-

ния показват, че с увеличаване броя на 

бременностите се повишава и серумната 

концентрация на ТПОАт, което повиша-

ва риска от развитието на постпартален 

тиреоидит (17). Резултатите от други 

изследвания обаче не доказват връзка 

между броя на бременностите и поява-

та на автоимунни тиреоидни заболява-

ния (18). 

Класическото протичане на ППТД се 

характеризира с епизод на преходна ти-

реотоксикоза, най-често около 3-тия ме-

сец след раждането, последвана от хипо-

тиреоидна фаза около 6-тия месец пост-

партум и обикновено завършва с възста-

новяване на еутиреоидното състояние на 

жлезата до края на първата година (32% 

от случаите). Заболяването може да се 

изяви и само като преходна тиреотокси-

коза (19%) или преходен хипотиреоиди-

зъм (49%) (2). Тъй като не при всички 

жени се манифестира характерната би-

фазна еволюция, хипертиреоидното със-

тояние може да остане неразпознато, по-

ради кратката продължителност и неха-

рактерните слабо изразени симптоми ка-

то в до 30% от случаите протича безсим-

птомно. Най-честите оплаквания са умо-

ра, раздразнителност и напрегнатост до-

ри и при ТПОАт-позитивни жени, които 

не развиват тиреоидна дисфункция. От 

изключително значение е разграничава-

нето на тиреотоксичната фаза на ППТ от 

рецидив и дебют на Базедова болест по 

клинични, имунологичнии и хормонални 

показатели, тъй като подходите за прос-

ледяване и лечение са различни. Поради 

преходния и самоограничаващия си ха-

рактер, тиреотоксичната фаза на ППТ 

обикновено не изисква специфично ле-

чение; при по-изразени симптоми от 

страна на сърдечно-съдовата система е 

уместно прилагане на ниска доза бета-

блокер. Хипотиреоидната фаза по своята 

същност е деструктивна, протича с по-

тежко изразени симптоми с по-голяма 

продължителност, които често наруша-

ват качеството на живот на пациентките. 

Много от класическите симптоми се 

изявяват още преди спадането на нивата 

на тиреоидните хормони и персистират 

дори след възстановяването на хормо-

налните нива (19). Пациентките се оп-

лакват от умора, слабост, трудна кон-

центрация, отслабване на паметта, запек, 

болки по мускулите и ставите, увелича-

ване на телесното тегло. Повишена е 

честотата на депресията в постпарталния 

период при жени с изявен или субклини-

чен хипотиреоидизъм, както и при еути-
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реоидни пациентки с позитивен титър на 

ТПОАт. Повечето жени се нуждаят от 

заместително лечение с левотироксин за 

подържане на еутиреоидно състояние. 

Според препоръките на Американската 

тиреоидна асоциация и Endocrine Society 

инициирането на лечение се определя 

както от тежестта на хипотиреоидизма, 

така и от желанието на жената за пов-

торна бременност (5,20). Уместно е ле-

чението да продължи до края на първата 

година с последваща преоценка на със-

тоянието и нуждите от тиреоидни хор-

мони. 

Високата честота на тиреоидната 

дисфункция в следродилния период и 

свързаните с нея усложнения поставят 

въпроса за необходимостта от ранен 

скрининг за идентификация на застра-

шените пациентки. Към момента липсват 

надеждни прогностични показатели, чи-

ято предиктивна стойност удовлетворява 

изискванията за изготвяне на скрининго-

ва стратегия. Американската асоциация 

на клиничните ендокринолози препо-

ръчва извършване на скрининг за тирео-

идна дисфункция на всички жени, пла-

нуващи бременност и/или при установя-

ване на такава в първия триместър (21). 

В издадените препоръки на Американс-

ката тиреоидна асоциация се поддържа 

становището за оценка на тиреоидната 

функция по време на бременността само 

при рискови пациентки (20), което е в 

синхрон с анализите на Endocrine 

Society (5). В свое проучване обаче 

Vaidya et al. показват, че скринирането 

само на рискови пациентки ще пропусне 

една трета от бременните жени с изявен 

или субклиничен хипотиреоидизъм и 

поставят под съмнение клиничната 

стойност на селективния скрининг (22). 

Мнозинството от изследователите 

считат, че ТПОАт са най-важният пока-

зател, който повишава риска от постпар-

тална тиреоидна дисфункция, като в ня-

кои проучвания чувствителността на по-

зитивните титри в първия триместър 

достига до 100% (23). Значението им се 

определя главно от високата честота на 

позитивните титри в ранна бременност, 

леснодостъпните и стандартизирани ла-

бораторни техники за измерването им и 

доказаната им роля като рисков фактор 

за ППТД и дълготраен хипотиреоиди-

зъм. Тяхната прогностична значимост 

обаче варира в отделните анализи. Неед-

нозначната оценка относно чувствител-

ността, специфичността и позитивната 

предиктивна стойност на маркера са 

свързани с разлики в методиките на изс-

ледване, периода от време за вземане на 

пробите и някои особености на изслед-

ваната популация, които независимо 

увеличават риска от ППТД (йоден при-

ем, генетична предиспозиция, възраст, па-

ритет, наличие на ЗД тип 1, фамилна об-

ремененост за тиреоидна патология) (24). 

Развитието на ППТ при ТПОАт негатив-

ни пациентки поставя под въпрос прог-

ностичната стойност на този показател 

като универсален скринингов маркер (25). 

Към момента най-разпространеният 

прогностичен модел за определяне риска 

от развитие на ППТ е свързан с оценка 

на титрите на ТПОАт в комбинация с 

клинични и анамнестични данни, сус-

пектни за нарушена тиреоидна функция. 

В проследяване на 98 бременни жени 

Mamede da Costa и сътр. посочват 10.2% 

риск от развитие на ППТД в рамките на 

първата година след раждането (26). 

Анализът на данните установява, че чув-

ствителността, специфичността и пози-

тивната предиктивна стойност (ППС) на 

ТПОАт за предсказване на ППТД са би-
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ли съответно 60.0%, 95.5% и 60%. ППС 

на показателя нараства от 60 до 82.4%, 

когато се комбинира с рисковите факто-

ри фамилна обремененост и наличие на 

гуша. 

Понастоящем съществуват достатъч-

но данни, които свидетелстват за разп-

ространението и честотата на ППТ, 

свързаната с него болестност и повлия-

ването му от прилаганото лечение. По-

вечето изследователи препоръчват из-

вършването на скрининг, но е необходи-

мо потвърждаване на ползите от про-

веждане на масов скрининг чрез големи 

контролирани проучвания. Въпреки то-

ва, актуалните препоръки в световен 

мащаб сочат предимствата на индивиду-

ализирания подход към бременните же-

ни с анамнеза за автоимунни тиреоидни 

заболявания, предишен епизод на ППТД, 

захарен диабет тип 1, анамнеза за спон-

танни аборти, наличие на гуша и фамилна 

обремененост за тиреоидна патология. 
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Терапия с хормон на растежа – втори шанс  
за пациентите с пoследици от мозъчни 
увреждания 

Паскал Деляков 

3 курс медицина, МУ – Пловдив 

Въведение 

Мозъчното увреждане (МУ) предс-

тавлява остро увреждане на нервната тъ-

кан в централната нервна система. Той 

може да се причини от различни увреж-

дащ фактори – исхемични, травматично 

придобити, дегенеративни и др. Послед-

ствията след МУ представляват сериозен 

медицински проблем в България поради 

липсата на адекватна възстановителна 

терапия и специализирани центрове за 

рехабилитация. Последиците от МУ ва-

рират от умствени нарушения до час-

тична или пълна загуба на моторни фун-

кций, което определя голямата им пси-

хологическа и социална проблематика. 

Рехабилитацията в острия стадий на 

заболяването е изключително важна за 

последващото възстановяване. Изисква 

се добро познаване на патофизиологич-

ните механизми на нервното увреждане, 

както и изборът на подходящо лечение и 

рехабилитация. Два са фундаменталните 

механизма, взимащ участие във възста-

новяването на мозъчната тъкан – бързата 

пролиферация на невронални стволови 

клетки (неврогенеза) и развитието на мо-

зъчна пластичност. Тези процеси са за-

висими от трофични фактори – хормони, 

растежни фактори и др. Разбирането на 

тези процеси обуславя по-точния подход 

при лечението на пациентите с МТ. 

Противно на старите догми на невро-

логията гласящи, че нови неврони не се 

произвеждат в зрелия човешки мозък, 

изследвания показаха (Eriksson et al., 

1998; Gould et al., 1999), че има зони в 

които се формират нови неврони – т.нар. 

зони на неврогенеза. Най-съществени от 

тях са субвентрикуларната зона (СВЗ) на 

латералните вентрикули и субгранулар-

ната зона на gyrus dentatus. В СВЗ на 

гризачите, съществува популация от 

стволови нервни клетки (СНК) които 

имат възможност да мигрират до bulbus 

olfactorius където да се диференциират в 

GABA-ергични интерневрони, участва-

щи в обонянието на гризача. При усло-

вията на исхемия, епилептогенеза или 

фокално увреждане, тези СНК могат да 

мигрират до увредената зона и да репо-

пулират. Унивестибуларна ектомия на 

nn. vestibulares на котка се установява 

интензивна реактивна пролферация на 

НСК, който оцеляват до един месец, ди-

ференцирайки се в глиални или GABA-

ергични неврони. Процесите възстановя-

ват финните локомоторни функции. Ек-

сперментът предполага широк ендогенен 

източник на клетки със стволов потен-

циал, който потенциално да се използва 

за локално възстановяване на нервна тъ-

кан. Gurys dentatus също показва посто-

янно ниво на неврогенеза, като новите 

клетки постепенно се интегрират в слое-

вете му. Въпреки че все още не е устано-

вена напълно ролята на неврогенезата в 

зрелия мозък, изследванията показват 
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потенциална връзка между нея и 

неврoдегенеративните процеси като бо-

леста на Паркинсон или болеста на Алц-

хаймер. 

Регулацията на процесите на невро-

фегенеза в зрелия мозък се осъществяват 

от различни растежни фактори и хормо-

ни. По-доброто разбиране на тези меха-

низми спомага за по-доброто овладяване 

на процеса и възможното му превръщане 

в способ за въстановяване. На първо 

място може да се отбележи ролята на 

половите хормони – естрадиол, тестос-

терон (Nordeen EJ & Nordeen KW, 1989; Rasika et al., 

1994; Hidalgo et al., 1995; Johnson & Bottjer, 1995). 

Роля играе и естргенът, чиято роля се 

свързва с повишена пролиферация на 

НСК в хипокампусът. Растежните фак-

тори като епидермалният растежен фак-

тор (EFG) и еритропоетинът (ЕРО) учас-

тват също в регулацията на процесите, 

като EFG стимулира силно диференци-

ране на невроните около вентрикуларна-

та стена. ЕРО от своя страна показва 

силно протективна функция върху нерв-

ната тъкан в условията на хипоксия и 

исхемия. Ако бъде приложен в перифер-

ната кръв, преминава хемоенцелфалната 

бариера и активира анти-апоптични и 

анти-възпалителни сигнали в невроните, 

активира също и неврогенезата в невро-

генезисните зони. Ефектите на хормони-

те и растежите фактори могат да бъдат 

онагледени по следния начин: 

 

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху неврогенезата. Сините стрелки показват стимулация 

на пролиферацията или оцеляването на нервните прекурсори, а червените – подтискане 

на процесите. 

2. Хормон на растежа 

Хормонът на растежа (ХР) се произ-

вежда главно в предния дял на хипофи-

зата, но скорошни изследвания (Devesa 

et al., 2010) показват, че хормонът може 

да се ескпресира и в почти всяка друга 

тъкан. ХР упражнява съществена роля в 

клетъчната пролиферация и оцеляването 
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на клетките в дадената тъкан, включи-

телно и в тъканите на ЦНС (Costoya et 

al., 1999; Sanders et al., 2009; McLenachan 

et al., 2009; Aberg et al., 2009). В подкре-

па на това твърдение, изследване от 

2003 г. (Katakowski et al., 2003) демонст-

рира, че в условия на исхемичен инци-

дент,се установява,че има висока имуно-

реактивност на рецепторите на ХР в ув-

редената СВЗ в продължение на 5 дена 

след инцидента сравнение с контралате-

ралната СВЗ (Christophidis et al., 2009). 

Предполага се, че ХР играе още по-

голяма роля в оцеляването и развитието 

на невроните, генерирани в условията на 

исхемия. В изследване (Lichtenwalner et 

al., 2006) се установява,че оцеляването 

на младите неврони в субгрануларната 

зона на плъх е ниско при дефицит на ХР, 

а апоптозата намалява при високи нива 

на ХР. В изследване на Devesa et al., 

2010, се изследва и ефекта на ХР върху 

СНК. Нормално се установява определе-

но ниво на апоптоза в невроналната тъ-

кан, която рязко намалява след прилага-

не на ХР. При прилагане на пегвисомант 

(ХР антагонист) нивата на апоптоза ряз-

ко се увеличават, заради изместването на 

ХР от субстанцията от рецепторите му. 

2.1. Сигнални пътища на ХР 

Както вече стана ясно ХР се свързва 

както с диферециацията на СНК, така и с 

тяхното оцеляване – т.е. ХР има антиа-

поптично действие върху новообразува-

ните неврони в зоните на неврогенеза, а 

именно защото хормонът активира анти-

апоптичната серин-протеин киназа В в 

PI3K/Akt каскадната система. При инхи-

биране на PI3K/Akt пътя, това довежда 

до увеличаване на апоптозата в тъканта, 

но след прилагане на ХР, нивата на 

апоптоза рязко намаляват. Това доказва, 

че PI3K/Akt е може би главният,но не и 

единствения път на действие на хормо-

на. При прилагане на рапамицин (алос-

теричен инхибитор на mTOR каскадата) 

в СНК се установява отново увеличени 

нива на апоптоза, но при едновременно 

прилагана на рапамицин и ХР, апоптоза-

та бива рязко намалена.(Carracedo et al., 

2008). Трябва да се има в предвид, че те-

зи ефекти са постигнат само при прила-

гането на екзогенен ХР, т.е. автокрината 

секреция на ХР не е достатъчна за пос-

тигането на същия ефект. 

 

Фиг. 2. Ин витро ефекти на ХР терапия 

върху оцеляването на СНК на мишки. 

С – контрола, GH – хормон на растежа, 

Р – пегвизомант. 

3. Ефекти на терапията с ХР 

комбинирана с кинезитерапия  

при пациенти с МТ 

3.1. Прилагане на ХР при деца  

с церебрална парализа 

Познати са няколко форми на цереб-

ралната парализа, поради различната 

етиология. Причините са разнообразни – 

инфекции, предадени по десцендентен 

път от майката, асфикция преди ражда-

не, хипоксия по време на родовия про-

цес, мозъчен травматизъм, настъпил по 

време на раждане. Тези причини по къс-

но може да доведат до едно от най-

честите усложнения, причиняващо це-
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ребралната парализа – перивентрикулар-

ната левкомалация. 

Изследване на Devesa et al., 2010 по-

казва,че в кръвта на повечето децата, 

болни с ЦП се установяват ниски нива 

на IGF-1, което от своя страна се свързва 

с дефицит на ХР. Дефицитът в секреция-

та на хормона може да е последствие от 

мозъчния травматизъм, имайки предвид 

сложната му регулация (Devesa et al., 

1992). В група от 46 деца (3-11 год.) 

страдащи от ЦП, приблизително в 70% 

от случаите се наблюдава дефицит на 

ХР. Това се свързва и със забавеното им 

физическо и умствено развитие. В още 

по скорошно изследване на Devesa et al., 

2011 се описват позитивните ефекти на 

тераpията с ХР заедно с психомоторна и 

когнитивна стимулация при деца 11 деца 

с ЦП и дефицит на ХР (от 3 до 7 год.). 

Развитието на пациентите се измерва 

чрез Battelle Developmental Inventory 

Screening Test (BDIST) (Newborg et al., 

1988). Периодът на терапия е общо 4 ме-

сеца, като първите два протичат само с 

психомоторна и когнитивна стимулация, 

а останалите два се комбинират и с тера-

пия с ХР. Стимулацийте включват зада-

чи целящи подобрение на стойката, кон-

трол върху дишането, баланс, моторна 

координация и ориентиране др., провеж-

дат се по 45 минути, 5 дена в седмицата, 

а от своя страна терапията с хормона е 

30 микрограма на килограм на ден, 5 де-

на в седмицата. Тестовете BDIST се пра-

вят след първите два месеца и след 

приключване на четвъртият месец. Ре-

зултатите след първите два месеца не 

показват съществено развитие. След два-

та месеца на комбинирана терапия обаче, 

пациентите показват значително разви-

тие във всеки един от отделите на BDIST 

теста, най-вече при социалните си уме-

ния и адаптивно поведение, има и значи-

телно развитие относно фините моторни 

умения и общо физическо развитие. В 

допълнение, плазмените нива на IGF-1 са 

повишени именно заради терапията с ХР. 

В друго изследване на Devesa et al., 

което следи развитито на грубите мо-

торни умения при пациенти на терапия с 

ХР, се изследват 2 групи от деца с ЦП, 

като и двете са еднородни по отношение 

на възраст (от 3 до 7 години) и брой 

(10 деца). В едната група са поставени 

деца с дефицит на ХР, другата група е с 

нормални нива на IGF-1. И двете групи 

се подлагата на физическа рехабилита-

ция за 2 месеца, като групата с дефицит 

на ХР се подлага и на хормонотерапия 

през този период. Преди старта на изс-

ледването, както и след изтичането на 

периода, моторните умения се изчисля-

ват по GMFM (Gross Motor Function 

Measurment) тест, съставляващ се от 

5 компонента А (включващ умения като 

лежане и търкаляне), компонент В (се-

дене), компонент С (лазене и колениче-

не), компонент D (изправен стоеж) и 

компонент Е (ходене, тичане и скачане). 

След приключване на двата месеца тера-

пия, групата с дефицит на ХР показва 

значително подобрение на компоненти 

от А до С, без промяна в D и Е, като 4 от 

5 деца показват спад в спастичността. 

Групата без дефицит обаче показва по-

добрение само в общия резултат от тес-

та. Плазмените нива на IGF-1 в двете 

групи към края на изследването се оказ-

ват почти еднакви, което индикира сил-

ният потенциал на ХР, в комбинация с 

подходяща рехабилитация, за възвръщане 

на грубите моторни умения у деца с ЦП. 

Честа находка при деца с ЦП (инду-

цирана от перивентрикуларна левкома-

лация) е частичната/пълна слепота. В 
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изследване на Devesa et al, 2010, се изу-

чават промените, настъпвщи след 3 до 

5 месечна стимулаця на оптичният нерв 

и хормонотерапия на 20 деца с ЦП и 

слепота. Визуалната стимулация се из-

вършва с тахистоскоп (100-150 мс, 

10 фази по една минута всяка, 

80 бр/мин, 5 дена в седмицата). Изслед-

ването се извършва с 20 деца, възраст от 

1 до 4 години. Записват се визуално ево-

кираните потенциали (ВЕП) преди и 

след периода на лечение. Оказва се, че 

главната причина за тежките зрителни 

дефекти при децата с ЦП е забавено 

провеждане на зрителния импулс от ре-

тината до окципиталния кортекс, като 

най-вероятната причина за забавянето е 

недостатъчна миелинизация на зрител-

ния път. Забавянето обаче бива намалено 

след терапията с ХР. 

3.2. Клиничен случай (Dr. J. Devesa, 

Proyecto Foltra Center, Spain) 

Новородено на 3 седмици е прието 

след като е преживяло масивен кръвоиз-

лив in utero, който е провокирал 20 ми-

нутен кардиачен арест. ЯМР, направен 

на двуседмична възраст показва кистич-

ни кухини в двата окципитални лоба. 

ВЕП са на изоелектричната линия, без 

признаци на провеждане. Прогноза: 

крайно неблагоприятна. 

След съгласие от родителите започва 

провеждането на активна рехабилита-

ция – зрителна, слухова, сензорна и фи-

зическа стимулация в комбинация с 

хормонотерапия с ХР (0,04 мг/кг/ден). 

Три месеца по-късно детето показва 

признаци на позитивно развитие. Изс-

ледванията показват провеждане от ре-

тината до кортекса, отговори на визуал-

ни и слухови стимули. Хормонотерапия-

та продължава 4 месеца, останалите 

процедури продължават още 12 месеца. 

На 17 месечна възраст детето се развива 

абсолютно нормално като всички други 

деца на неговата възраст – нормално 

психическо и физическо развитие, без 

никакви нежелани последствия от хор-

монотерапията. МР, направен на едного-

дишна възраст показва липса на кистич-

ните кухини в окципиталните лобове, 

видяни на 2 седмична възраст. 

 

Фиг. 3. Забавянето на зрителния импулс 

от ретината до окципиталния кортекс 

измерено чрез визуално евокирани по-

тенциали (в мs). С черно се означава 

първоначалното забавяне, а с бяло – за-

бавянето след терапията. 

 

 

Фиг. 4. МР на детето, описано в „клини-

чен случай”. Горните изображения ясно 

показват кухини в окципиталните лобове 

(2 седмична възраст), докато същите 

липсват при снимката, направена на въз-

раст 1 година. 
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4. Пациенти с травматично мозъчно 

нараняване 

Травматично прдобитите мозъчни на-

ранявания (ТПМН) са една от главните 

смъртни причина на хора под 40 в разви-

тите страни. ТПМН водят до значителни 

когнитивни дефицити у пациентите – 

засягат се вниманието, концентрацията, 

запаметяването, процесът на научаване, 

концептуалното мислене, говора и вер-

балните способности. Скорошни изслед-

вания показват (Popovic et al., 2005), че 

хипофункция на хипофизата (около 40% 

от случаите) както и дефицит на ХР 

(около 10-15%), са често срещани наход-

ки у пациентите, оцеляли след ТПМН. 

Смята се, че дефцитът на ХР е тясно 

свързан с уврежданията най-вече на ког-

нитивните функции на мозъка (Falleti et 

al., 2006).  

В изследване (Reimunde et al.,2010) се 

изучават 20 пациента (мъже) с ТПМН, 

преживяна в близките 10 години. При 

всички от тях главната контузия се лока-

лизира в предните фронтални мозъчни 

лобове. В 11 от тях се установява и де-

фицит на ХР. Възрастовият диапазон е 

от 36 до 69 години. Всички от тях полу-

чават всекидневна рехабилитация, целя-

ща да подобри техните когнитивни дис-

функции (1час на ден/5 дена в седмица/ 

3 месеца). При пациентите с дефицит на 

ХР се назначава и хормонотерапия 

(0,5 мг/ден за 20 дена, а след това 1 мг/ 

5 дена в седмица/3 месеца). На контрол-

ната група е давано плацебо. 

За да се оцени когнитивният прогрес 

на пациентите се назначава специфичен 

невро-психолигически тест – Wechsler 

Adult Intelligence Scale (WAIS) 

(Wechsler, 1990). Tестът се провежда в 

началото и в края на изследването.  

В края на изследването, групата, под-

ложена единствено на когнитивна реха-

билитация малък показва напредък по 

скалата на оценяване по WAIS, най-вече 

в компонента за внимание. Групата, 

подложена на хормонотерапия обаче по-

казва значително подобрение във всички 

компоненти, но най-вече специфични 

подобрения в паметта, разбиране на ин-

формация, асоциативното мислене и 

сортиране на информацията. Резултатите 

отново показват тясната връзка между 

ХР и подобряването на когнитивните 

функции на пациентите, страдащи от 

ТПМН. 

Изводи 

Чрез горепосочените изследвания и 

внимателното изучаване на физиологич-

ните действия на ХР може да се заклю-

чи, че той успешно може да бъде използ-

ван като терапевтично средство за възс-

тановяване от тежки мозъчни травми, 

дегенеративни заболявания на мозъчната 

тъкан, детска церебрална парализа и др. 

Въз основата на опитите с лабораторни 

животни се изяснява антиапоптичната и 

пролиферативна функция на ХР, както и 

потенциалната му миграторна функция. 

Чрез доброто познаване на сигнални-

те му пътища и участието в сигналната 

трансукция при СНК се изяснява и висо-

ката ефективност на хормона. 

При изследванията с пациенти с 

ТПМН и дефицит на ХР, хормонотера-

пията, комбинирана с физическа и пси-

хологичеса стимулация, се дават ясни 

индикации за ефективноста на лечение-

то. Важно условие е хормонотерапията 

да бъде използвана едновременно с под-

ходящата рехабилитация за постигане на 

максимален резултат от лечението. 
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Въведение 

Дифузната идиопатична скелетна хи-

перостоза (diffuse idiopathic skeletal 

hyperostosis – DISH) е разпространено 

заболяване у възрастни над 50 г. в целия 

свят. Според данните на повечето автори 

то се наблюдава в около 10% от цялата 

възрастова популация, като честотата му 

е описана и в по-високи проценти при 

отделни проучвания, до 30-35%, дори 

над 50%. Клиничните прояви на DISH са 

разнообразни и нехарактерни – от без-

симптомни форми до тежки болестни 

прояви, предизвикващи инвалидизира-

не (1,2,3). Това зависи от локализацията 

и изразеността на болестния процес. 

Първите клинични симптоми са локали-

зирани в торакалния гръбнак (1,4,5,6). 

Началото на DISH е бавно, неясно, с пе-

риоди на подобрение и влошаване и до-

като се развие пълна, добре изразена 

клинична картина, която изпълва всички 

критерии за поставяне на диагнозата, 

минават 10, понякога до 20 години (6). 

Най-често DISH започва с три характер-

ни симптома, които се цитират почти от 

всички автори: скованост, болки в гърба, 

и ограничена подвижност в засегната 

област (8,9). 

Болката, остра или постепенна, лока-

лизирана най-често в областта на долна-

та част на гърба, е един от най-честите 

характерни симптоми на DISH. В нача-

лото тя е най-често тъпа, на може да бъ-

де и остра, внезапна при настъпване на 

усложнения. Обикновено в началото е 

по-лека, интермитетна, но в течение на 

времето става по-силно изразена и пос-

тоянна, като се усилва при влажно вре-

ме, преумора или движение на тялото. 

Сковаността на гръбнака също е много 

характерен и чест симптом при 

DISH (4,5,6). Ограничението на обема на 

движение в гръбнака е третия важен 

симптом при DISH. Често ограничен 

обем на движение има и в някои области 

на периферния скелет (раменна става, 

колянна става, глезенна става и др.), но 

те са по-слабо представени в сравнени с 

ограничение на обема на движение в 

гръбначния стълб (4,5,6,7). Ограничени-

ето на обема на движение води до функ-

ционални нарушения на болните с DISH 

и влошава качеството им на жи-

вот (2,3,7). 

Образните изследвания – конвенциална 

рентгенография (КР), компютърна акси-

ална томография (КТ) и магнитно резо-

нансна томография (МРТ) имат основно 

значение за поставянето на диагнозата 

на DISH и настъпващите усложнения. 

Целта на проучването е анализ на 

клиничните симптоми при болни с 
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DISH, сравнени с болни със спондилоза 

(СП) и корелационните зависимостти 

между болковия синдром, функционал-

ните нарушения и резултатите от образ-

ни методики. 

Материал и методи 

В проучването са вкючени 124 паци-

енти с DISH, били на лечение в Клиника 

по Ревматология, УМБАЛ „Свети Геор-

ги” или посетили Ревматологичен каби-

нет в ДКЦ „Свети Врач”, Пловдив. За 

контролна група са изследвани 270 па-

циента със спондилоза, сходни по пол и 

възраст. На болните е снета щателна 

анамнеза и проведен пълен физикален 

преглед, вкючващ функционални проби, 

които са представени на таблица 1. 

Радиографските находки са анализира 

чрез конвенционална Ро-графия и МРТ. 

Дантите са обработени чрез статисти-

ческа програма SPSS, 19, при достовер-

ност (р < 0,05). 

Резултати 

Средната възраст на пациентите с 

DISH е 71,14 ± 1,10, средната възраст 

на пациентите със спондилоза е 

69,23 ± 1,90, разликите във възрастта е 

несигнификантна (р > 0,05). 

14,5% от пациентите от DISH не съ-

общават за болка в торакален гръбнак, 

което е достоверно по-често отколкото 

при контролната група (p < 0,02). При 

106 (85,5%) болни от DISH се установи 

болкови синдром, като при 3 от тях 

(2,88%) той е слабо изразен, а при оста-

налите 103 (97,12%) добре изразен (Таб-

лица 2). 

Дебют на DISH със скованост се наб-

людава в 14,5%, което е достоверно по-

често спрямо контролната група 

(p < 0,001). Сутришната скованост е най-

често наблюдавана в първите 5-10 мину-

ти след ставането от сън – при DISH в 

93,54%, при СП в 98,77%. Локализация-

та на сковаността е в областта на тора-

калния или лумбален ГС (таблица 3). В 

торакалната област тя е достоверно по-

силно изразена при болните с DISH 

спрямо тези със СП (p < 0,02), докато в 

лумбалната област е достоверно по-

често наблюдавана при СП спрямо бол-

ните с DISH (p < 0,01). 

Липса на нарушен обем на движение 

(нормален, „0” обем) се наблюдава най-

рядко при гръбна екстензия (само в 

1,61%), достоверно по-рядко в сравнение 

с другите методи. При лумбална ротация 

и латерални флексия нормален обем се 

откри в 20,16%, а при трагус до стена и 

шийна ротация в 44,35%, което е досто-

верно по-често. Нарушен обем на дви-

жение се установи в най-висок процен 

при гръбна екстенция (98,48%), следван 

от този процент при шийна ротация 

(81,51%), от лумбална ротация и лате-

рална флексия (79,82%) и най-нисък при 

трагус до стена (64,40%). Силно затруд-

нени движения се откриха в достоверно 

най-висок процент, както и се очаква, 

при гръбначната екстензия, следвани от 

използването на лумбалната ротация и 

латерална флексия, шийната ротация и 

най-нисък процент също при трагус до 

стена (Таблица 4). 

КР беше използвана при всички паци-

енти за потвърждение на диагнозата и 

усложнения от нея. При болни от, за ко-

ито имаше съмнение, че са болни от 

DISH, но не покриваха диагностичните 

рентгенологични критерии беше прове-

дена МРТ, чиито резултати са представ-

ни на Таблица 5. 
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Табл. 1. Функционани проби, използвани за оценка на функционалното състояние на 

болни с DISH. 

 0 – нормално 1 – ограничени 

движения 
2 – силно  

затруднени движения 
Трагус до стена < 15 см 15-30 см Над 30 см 
Гръбна екстензия > 4 см 2-4 см Под 2 см 
Шийна ротация > 70 градуса 20-70 градуса Под 20 градуса 
Лумбална ротация > 70 градуса 20-70 градуса Под 20 градуса 
Лумбална флексия > 4 см 2-4 см Под 2 см 

Табл. 2. Разпределение на болните според характеристиката на болковия синдром  

(n, % p ± Sp) 

Характеристика на болковия 

синдром 
DISH, 

n, p ± Sp 
Спондилоза 
n, % p ± Sp 

Р 

Болкови синдром 
липса  
слабо изразен 
изразен 

 
18/ 14,5 ± 3,17 
3/2,88 ± 1,37 

103/97,16 ± 3,3 

 
0/ 

21/ 7,81 ± 1,63 
249/92,2 ± 1,63 

 
0,001 
0,02 
0,02 

Остро начало  53/42,7% ± 3,5 91/33,7 ± 2,25 0,05 
Постепенно начало 71/ 57,3 ± 4,46 179/66,3 ± 2,88 NS 
Механичен тип болка 82/ 77,3 ± 4,27 145/ 53,7 ± 3,04 0,001 
Комбинирана болка в трите дяла 

на гръбначен стълб, от които в 
Тh и L-гръбнак 
Th и С-гръбнак 
С и L-гръбнак 

82/ 77,35 ± 4,26 
 

57/ 53,7 ± 4,49 
22/ 17,7 ± 3,44 

3/2,4 ± 1,37 

192/ 71,1 ± 2,76 
 

90/ 33,3 ± 2,87 
67/ 24,8 ± 2,63 
35/ 13,0 ± 2,05 

0,001 
 

0,001 
NS 

0,001 
Комбинирана болка в гръбнак и 

периферни области 
гръбнак и ТБС 
гръбнак и кол. тави 
гръбнак и глез. стави 

59/55,66 ± 4,5 
 

31/29,24 ± 3,9 
40/ 37,7 ± 4,21 
40/37,7 ± 4,21 

150/ 55,55 ± 3,0 
 

90/ 33,3 ± 2,87 
110/40,7 ± 2,99 
125/46,3 ± 3,04 

NS 
 

NS 
NS 
NS 

Болка в гръбнака и муск. спазъм 74/ 69,7 ± 4,42 118/43,7 ± 3,02 0,001 
Отразена болка 65/ 61,3 ± 4,50 179/66,3 ± 2,88 NS 

Табл. 3. Разпределение на болните според наличната скованост (n, % p ± Sp). 

Характеристика на скованoстта DISH, 
n, p ± Sp 

СП 
n, % p ± Sp 

Р 

Липса на скованост 6/4,83 ± 1,93 114/ 42,2 ± 3,01 0,001 
Дебют със скованост без болка 18/ 14,5 ± 3,17 0 0,001 
Сутришна скованост  До 14 минути 
 15-30 минути 
 31-60 минути 
 Над 61 минути 

75/63,5 ± 4,2 
35/ 28,2 ± 4,05 
8/ 6,45 ± 2,21 
0 

106/ 63,8 ± 2,36 
45/ 28,84 ± 2,27 
5/ 1,85 ± 0,82 
0 

0,001 
NS 
NS 
NS 

Скованост предимно в торакален гръбнак 85/ 72,03 ± 4,1 95/ 60,89 ± 2,04 0,02 
Скованост предимно в лумбален гръбнак 33/ 27,9 ± 3,98 61/ 39,10 ± 1,94 0,01 
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Табл. 4. Ограничение на обема на движение в гръбнака при болни със DISH и СП (n,%) 

Заболяване Разстояние –  

трагус до стена 
Гръбна  

екстензия 
Шийна  

ротация 
Лумбална  

ротация 
Латерална  

флексия 
DISH 
0 
1 
2 

 
44/ 35,4* 
60/ 48,3* 
20/16,1* 

 
2 /1,6  
20/ 16,1* 
102/82,2  

 
44/5,4* 
53/2,7* 
27/1,7* 

 
25/,16,0* 
20/ 6,1* 
79/ 63,7* 

 
25/20,1* 
20/16,1* 
79/ 63,7  

СП 
0 
1 
2 

 
110/ 40,7 
145/ 53,7 
15/ 5,5 

 
76/ 28,1 
126/ 46,6 
68/ 25,1 

 
110/40,7 
145/53,7 
15/ 5,5 

 
76/ 28,1 
114/ 42,2 
80/29,6 

 
20/7,4 
126/46,6 
124/ 45,9 

* сигнификтна разлика в резултатите на болните с DISH спрямо болни от спондилоза – < 0,05 

Табл. 5. Характеристика на патологични находки от МРТ на 22 болни с DISH. 

Патологична находка Болни с DISH (n, %) 
Хипертрофия на лигаменти: 
Преден лонгитуденален лигамент  
Заден лонгитуденален лигамент 
Жълт лигамент 

 
22/ 100 
8/ 36,36 
4/ 18,18 

Калцификация и осификация на лигаменети на гръбначния стълб 18/81,81% 
Уплътнен преден лигамент на 3 нива в областта на гръбначния стълб 22/ 100% 
Дискова херния в Л-гръбнак 4/ 18,18% 
Дилатация на интервертебрални артерии в Th гръбнак 8/ 36,36% 
Маргинални остеофити над 10 мм  18/81,81% 
Субхондрална остеосклероза на костовертебралните стави 1/4,54% 

 

Положителна силна корелационна 

връзка (rx,y = 0,85) се установи между 

изразен болкови синдром при болни с 

DISH, силно затруднени движения, оце-

нени чрез функционалните проби – разс-

тояние на трагус до стена, шийна рота-

ция, гръбна екстензия, лумбална рота-

ция, латерална флексия и наличие на 

промени, доказани чрез МРТ. 

Обсъждане 

DISH е заболяване, чието место в кла-

сификации на болестите е спорно. Спо-

ред едни автори това е „старчески (въз-

растен) вариант на анкилозиращия спон-

дилит”, според други това е форма на 

серонегативна спондилоартропатия 

(включително псориатичен артрит без 

псориазис), а най-голям брой автори го 

описват като идиопатична форма на ос-

теоартроза. Според получените клинич-

ни резултати болните от DISH не се раз-

личават сигнификатнто от клиничното 

протичане на болните от спондилозата. 

Често КР не може да разграничи двете 

групи заболявания и се налага да се про-

веде МРТ. 

Находките на МРТ достоверно коре-

лират с тежестта на клиничната картина 

на болните с DISH, което се съобщава за 

първи път. 

Изводи 

1. Клиничните симптоми – болкови 

синдром, скованост, ограничение на 

движенията не се различават при болни-

те с DISH и спондилоза. 

2. Поради еднаквостта на симптомите 

и късната диагностика чрез КР на болни-

те с DISH ние предлагаме като елемент 
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на критерии за диагноза използване на 

МРТ при тези болни. 

3. Болковият синдром и давността на 

заболяването директно действат върху 

функционалните нарушения при болни с 

DISH. Плануваното лечение на тези бол-

ни трябва да бъде съобразено с клинич-

ните нарушения и образните изследвания. 
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Плейотропни ефекти на статините  
при лечението на възпалителните  
ставни заболявания 

В. Попова, А. Баталов, Р. Каралилова, М. Генева-Попова,  

Сн. Терзийска, Ст. Алиманска, Л. Стоянова, П. Селимов 

МУ – Пловдив, Клиника по ревматология, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

УМБАЛ „Св. Георги”, МБАЛ „Каспела” 

Статините се различават по степента 

на инхибиция на HMG-CoA редуктазата 

като от втора генерация статините са 

най-масово използвани и по отношение 

на активността си са подредени по този 

начин: Смвастатин > Правастатин > Ло-

вастатин. Отношение към активността и 

липидопонижаващите качества на раз-

личните препарати има и тяхната липо-

филност и време на полуживот. Това се 

определя и от афенитета им на свързване 

с чернодробната HMG-CoA редуктаза. 

Различие е налице и в степента на екст-

рахепатално инхибиране на HMG-CoA 

редуктазата. Симвастатинът като липо-

филен препарат може по-лесно да про-

никне в клетките, като се счита, че екст-

рахепаталните плейотропни ефекти се 

дължат на възможността да се инхибира 

синтеза на мевалонат.Тези ефекти са 

мултифакторно обусловени и се изразя-

ват в наличието на: 

1. Антиоксидантен ефект – статини-

те повлияват ендотел-зависимата релак-

сация и инхибират образуването на реак-

тивни кислородни радикали. Понижава-

нето на липидите е свързано с понижен 

васкуларен оксидативен стрес, като ня-

кои от тези ефекти са зависими от холес-

терола. Статините инхибират синтеза на 

ангиотензин – индуцираните свободни 

радикали в съдовите гладко-мускулни 

клетки. „Прочистването” на реактивните 

кислородни радикали е свързано с ниво-

то на NO. 

2. Ендотелна дисфункция – съдовия 

ендотел служи като важен автокринен и 

паракринен орган, който регулира реак-

тивността на съдовата стена. Важна ха-

рактеристика на ендотелна дисфункция е 

нарушената синтеза, отделянето и ак-

тивността на ендотелния азотен оксид 

(NO). Това води до нарушена NO медии-

рана съдова релаксация и инхибиция на 

агрегацията на тромбоцитите, пролифе-

рация на съдовите гладко мускулни 

клетки и последващите ендотелно-

левкоцитни взаимодействия. Апоптоза-

та на ендотелните клетки се асоциира 

с ендотелна дисфункция и взема учас-

тие в патофизиологията на атеросклеро-

зата, изява се нестабилност на плаката, 

ерозия и тромбоза. 

3. Противовъзпалителни свойст-

ва – Симвастатина инхибира адхезион-

ните молекули, като междуклетъчната 

адхезионна молекула-1 (ICAM-1). Пов-

лиява взаимодействието м/у MHC клас І/ 

клас ІІ и CD8/CD4 T-клетъчната актива-

ция. Първоначално се е считало, че иму-

номодулаторния ефект се дължи на ин-

хибирането на MHC-II молекулите, оба-

че последните изследвания показват, че 

се блокират маркерите на Т клетъчната 

активация. Всички статини блокират ин-

дуцираната от IFN-γ – MHC-II експресия 
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от: ендотелните клетки, макрофагите и 

микроглията. 

4. Имуномодулиращи ефекти – сим-

вастатинът инхибира IFN-γ-индуцирана 

MHC-I експресия, като по този начин, 

проявява директно имуносупресивно 

действие. Това се последва от редукция 

на експресията на МНС-ІІ, което би мог-

ло да се използва в потенциални тера-

певтични стратегии за изграждане на 

имунен толеранс и намаляване на реак-

цията на отхвърляне на трансплантата. 

Статините могат да намерят терапевтич-

но приложение при заболявания, свърза-

ни с повишена експресия на МНС-II (за-

харен диабет тип І, множествена склеро-

за, ревматоиден артрит) и хроничните 

възпалителни състояния. 

• Имуномодулацията често включва 

множество регулатори на гените, коди-

ращи ключови молекули на антигенното 

представяне и имунната регулация. 

STAT – фамилията има важна патогене-

тична роля при възпалителните ставни 

заболявания и представлява терапевти-

чен таргет на статините, от друга страна 

се инхибира на активацията на STAT и 

участието му в подтискането на IFN-γ-

индуцираната експресия на CD40 в мик-

роглията. 

• Друг механизъм включва регулация 

на ядрения фактор-кВ (NF-кВ), кодиращ 

транскрипцията на много имунни гени, 

като например МНС-1, хемокини, ин-

терферон-индуцируем протеин-10, мо-

ноцит хемоатрактант протеин 1 (МСР-1), 

и СОХ-2 – отново учавствуващ в патоге-

незата на ВСЗ. 

5. Костимулация – Т-клетъчният 

имунен отговор изисква участието на 

костимулаторни молекулни взаимодейс-

твия – като CD80/CD86, CD28/CTLA4 и 

CD40/CD154. Статините инхибират 

IFN-γ индуцираната up- регулация на 

костимулаторните молекули: CD80, 

CD86, CD40 на Ли, Мф, микроглия и ен-

дотелни клетки. От друга страна повлия-

ват супресията на цитокининдуцираната 

матурация на дендритните клетки. 

6. Инхибиторни ефекти – върху про-

възпалителните цитокини, като IFN-γ, 

тумор-некротичен фактор-α, интерлев-

кин (IL)-1β, и IL-6 в няколко клетки, 

включително микроглия, астроцити и 

мононуклеарни клетки. Участието на 

статините в превключването на Th1 към 

Th2 имунния отговор, води до индукция 

на синтез на Th2 цитокини: IL-4, IL-5, 

IL-10, и трансформиращ растежен фак-

тор TGF-β. Симвастатинът подтиска Th1 

възпалителния отговор, без повишаване 

на Th2-индукцията /модел на атопичната 

астма, автоимунния увеит/. Това са важ-

ни медиатори и клетъчни патогенетични 

аспекти, учавствуващи в патоагенезата 

на много възпалителни ставни заболява-

ния, каквито са ПсА, АС и РА. 

7. Редукция на синтеза и нивото на 

ММР и NO в микроглията и моноци-

тите. 

8. Подтискането на имунната реакция 

основно се приписва на нарушена кле-

тъчна активация и адхезия.  

9. Ендотелните прогениторни кост-

номозъчни клетки (ЕРС), навлезли в пе-

риферната кръв експресират CD34, 

CD133, VEGFR2, притежават регенера-

торен потенциал, и са в състояние да се 

диференцират в зрели ендотелни клетки. 

Статините стимулират активирането 

на хемопоетичните стволови клетки и 

КМ ендотелна пролиферация и функ-

ционална активност – пикови нива се 

достигат на 3 до 4 седмици от лечението. 

10. Ефектите на статините по отно-

шение на редукция на кардиоваскулар-
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ният риск може би се дължи на предот-

вратяването на тромбооемболизма и 

модулирането на каскадата на кръво-

съсирване чрез повлияването на про-

фибринолитичните механизми и тром-

боцитните функции. Една от първите 

реакции е намаляването на съдържание-

то на холестерол на тромбоцитната мем-

брана, което води до ниски нива на цито-

золни Ca2+ и вътретромбоцитна промяна 

на рН и понижената синтеза на Тх А2. 

11. Налице е редукция на риска от 

тромбоемболизъм и венозна тромбоза. 

12. Костен метаболизъм – съобщено 

за първи път от Мънди и сътр. (1999). 

Липофилните статини (симвастатин, 

аторвастатин и др.) са по-ефективни от 

хидрофилните статини (розувастатин и 

правастатин) по отношение на костноп-

ротективните си ефекти. Подобно на би-

фосфонатите статините могат да инхи-

бират остеокластното активиране чрез 

предотвратяване на синтеза на мевало-

нат, което води до загуба на пренилация-

та на малките ГТФ-ази, а оттам и пре-

късването на веригата от вътреклетъчни 

сигнални пътища в остеокластите. 

13. Модулират остеопротегерин 

/рецептор активатор на NF-κB/receptor 

активатор на NF-кВ лиганда системата/ 

RANK*OPG* RANKL*, която е осно-

вен фактор за поддържане на интегрите-

та, баланса и моделирането на скелета. 

14. Статините се намесват в мевало-

натния път, потискайки неговата първа 

стъпка – ензима 3-хидрокси-3-

метилглутарил коензим А редуктаза. 

Инхибиторите на HMGCoA редуктазата 

(сходно на бисфосфонатите) могат също 

да инхибират остеокластите и този им 

ефект е потвърден in vitro. 

15. Анаболният ефект на статините 

върху костите е свързан с повишената 

експресия и синтез на остеокалцина. 

Статините също са в състояние да по-

тиснат частично апоптозата на остеоб-

ластите чрез TGF-β-Smad3 пътя и да ре-

гулират експресията на естрогенния ре-

цептор α. 

16. Стимулирането на TGF-β1 и кос-

тен морфогенетичен протеин-2 повлиява 

ранните етапи във възстяновяването на 

костните промени. Статините могат да 

стимулират костното ремоделиране. 

От друга страна съдовата инвазия е 

предпоставка ендохондрално костообра-

зуване и осификация. Така чрез проан-

гиогенните си ефекти от една страна и 

през инхибирането на възпалението, от-

говорно за дисбаланса в костния метабо-

лизъм, чрез стимулирането на костната 

резорбция. 

17. Увеличаване на костната ми-

нерална плътност (BMD) и съответно 

намаляване на риска от фрактури – 

доказана е корелация м/у увеличаването 

на костната минерална плътност и ре-

дукция на костните маркери за резорб-

ция, но все още не са проучени и доказа-

ни категорично. 

18. Противотуморни ефекти – про-

тиворечиви и двуяки – както за увелича-

ване, така и за намаление на карценоге-

незата. 

• Намаляването на честотата на ра-

ковите заболявания се оттдават на ста-

тин-индуцираната инхибиция на тумор-

ния растеж, индукция на апоптоза, както 

и инхибиране на ангиогенезата. Меж-

динните съединения от мевалонатния 

път са от съществено значение за раз-

личните клетъчни функции. Статините 

намаляват не само нивата на холестеро-

ла, но и синтеза на мевалонат и подтиска 

растежа на туморните клетки. Статините 

потенцират ефектите на антрациклино-
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вите медикаменти. 

• Стимулирането на TGF-β сигнализа-

цията и увеличените прокарценогенни 

фактори вероятно повишават риска от 

мутации и злокачествени заболявания. 

Материали и методи 

В духа на изброените и все още не-

достатъчно изследвани многобройни 

ефекти на статините, ние направихме 

анализ на лекуваните болни с възпали-

телни ставни заболявания, приемащи ба-

зисна терапия, непроменяна като доза и 

вид през последните 12 месеца и добавен 

Симвастатин в стандартна дозировка 

20 мг. Дн. Оценката на активността се 

извъши със съответните скали за всяко 

отделно заболяване – DAS 28 за ревма-

тоиден артрит, BASDAI за АС, PASI за 

ПсА на 0-4-8- и 16 седмици, като се ре-

гистрира и нивото на общия холестерол 

и CRP. От направените анализи се отче-

те, че при 78 болни, лекувани с биоло-

гични БМАРС, останалите 8 болни се 

лекуват с небиологични БМАРС МТХ 

10-12,5 мг перманентна седмична доза. 

След проследяването на болните се 

отчете редукция на: 

• DAS 28 при болните с РА с 1,2 на 

8 седмица при 58 болни, при 28 болни с 

над 1,2 на 16 седмица с над 1,2 – при 

групата с болни от 58. 

• PASI индексът е намален с 1,3 от из-

ходните нива на 8 седмица и с още 0,5 на 

16 седмица. 

• BASDAI при АС – отчетена е сиг-

нификантна редукция с 2 от изходните 

нива на 8 и 16 седмици. 

• Нивото на общия холестерол – отче-

тено е снижаване на нивото средно с 

1,34 mmol*l. 

• CRP – снижаване средно с 8 mg*l на 

4-та седмица, с 9 mg*l – на 8-ма и с 

2 mg*l на 16-та седмица. 

• Липсва разлика в повлияването на 

резултатите между болните на биоло-

гично и небиологично БМАРС лечение. 
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Заключение 

Многофакторно обусловените и раз-

лични плейотропни ефекти на статините 

са обект на мултидисциплинарен инте-

рес. Ползите от тях с многобройни и все 

още продължава тяхното изучаване. По 

отношение на възпалителните ставни 

заболявания нашето проучване само „от-

крехва една врата” и потвърждава пол-

зите от приложението, особено на липо-

филните статини. Оценката на множест-

вото противоинфламаторни, имуномо-

дулиращи, проангиогенни и костноре-

моделиращи свойства. Бъдещите тера-

певтични мултидисциплинарни страте-

гии, може би задължително ще включват 

и статините. 
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Въведение 

Атеросклерозата е мултифакторно за-

боляване засягащо големите и средни по 

размер артерии, което се изразява в ло-

кално отлагане на липиди в артериалната 

стена и формиране на плаки, прояви на 

исхемия и/или тъканна некроза в област-

та на засегнатите участъци (1). Най-

различни етиологични фактори въздейс-

тват и увреждат интимата на съда, което 

става предпоставка за развитието на ате-

росклерозата. Съществена роля за атеро-

генезата се отдава на дислипидемията (2) 

и ендотелната дисфункция (3), като от 

значение е и оксидативния стрес на съ-

довата стена (4) и възпалението (5). 

Eндотелин-1 (ЕТ-1) е съдов пептид с 

мощно вазоконстрикторно действие, 

който се продуцира основно от ендотел-

ните, но също така и от гладкомускулни-

те клетки (ГМК) на съдовата стена. Той 

се образува от неактивен предшественик 

означен като Big-ЕТ-1. Благодарение на 

специфична ендопептидаза препро-ЕТ-1 

се превръща Big-ET-1, а чрез ендотелин-

конвертиращия ензим-1 (ECE-1), неак-

тивния Big-ET-1 се превръща в ET-1 (6).
 

Основни активатори за синтеза на ЕТ-1 в 

организма се явяват хипоксията, хемо-

динамичния съдов стрес, ангиотензин II, 

катехоламини, тромбин, тромбоксан А2, 

окислените липопротеини (Ox-LDL) и 

др. фактори (7). Всички те водят до ен-

дотелна дисфункция и възпалителен от-

говор на съдовата стена, които се явяват 

основни причини за секрецията на 

ЕТ-1 (3). 

Цел и задачи 

Целта на нашето изследване е да се 

определи степента на имунохистохи-

мичната експресия на ЕТ-1 в абдоми-

налната аорта при пациенти с и без ате-

росклероза и да се сравни експресията на 

ЕТ-1 при различните етапи на атероск-

леротичното развитие. 

Материали и методи 

За едногодишен период са изследвани 

сегменти от 26 броя човешки абдоми-

нални аорти на пациенти с различни за-

болявания взети при аутопсия до петия 

час след смъртта в Катедра „Обща и 

клинична патология” – Медицински 

университет, Плевен. Приложени са ру-

тинни хистологични методи (хематокси-
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лин/еозин) и имунохистохимичен за оп-

ределяне експресията на ET-1 в ендотел-

ните и ГМК. За имунохистохимичното 

определяне са използвани поликлонални 

антитела (клас IgG, Santa Cruz, USA). 

Имунохистохимичната реакция е визуа-

лизирана с авидин-биотин система 

(DACO, USA). Цялата процедура е из-

вършена по протокол на фирмата произ-

водител. Изследванията се проведени в 

Института по молекулярна биология – 

БАН, Лаборатория по медико-

биологични изследвания. 

Имунохистохимичната експресия е 

оценявана полуколичествено по следна-

та скала: 0 – липсва оцветяване; 1 – сла-

бо; 2 – умерено; 3 – силно (8). За статис-

тическата обработка е използван непа-

раметричен тест на Mann Whitney (W) 

при сравняване на медианни стойности. 

Резултати и обсъждане 

От изследваните случаи съотношени-

ето по пол е 14/12, в полза на мъжете. 

Възрастовият диапазон е 41-91 год. Из-

ползвани са 26 сегмента от абдоминална-

та аорта – 8 от пациенти с основно забо-

ляване на сърдечносъдовата система и 18 

с други основни заболявания (шок – 4, 

травма – 1, бронхопневмония – 2, ХОББ – 

4, холецистит – 1, кома – 2, остър панк-

реатит – 1, хипотермии – 2, илеус – 1, 

цироза – 1). Материалите са разделени 

според Аmerican Heart Association (9): 

аорти без атеросклероза (контролна, Г1, 

n = 8), аорти с атеросклероза (Г2, n = 18).  

На фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 се виждат 

микроскопски различни степени на ув-

реждане на абдоминалната аорта от ате-

росклероза. 

 

Фиг. 1. Атеросклероза на абдоминалната 

аорта. Липидни петна. ХЕ, Ув. x 40. 

 

Фиг. 2. Атеросклероза на абдоминалната 

аорта. Усложнена плака с кръвоизливи. 

ХЕ, Ув. x 40. 

 

Фиг. 3. Атеросклероза на абдоминалната 

аорта. Усложнена плака с калциноза. ХЕ, 

Ув. x 40. 
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На фиг. 4 е представена експресията 

на ЕТ-1 в абдоминална аорта при раз-

лични степени на атеросклеротичното 

увреждане. 

При имунохистохимичнот изследване 

на ЕТ-1 се установи, че пептидът се екс-

пресира в ендотелните и ГМК клетки. 

Експресията на ЕТ-1 в атеросклеротично 

променените съдове е повишена в миг-

риралите ГМК от медията, сравнени с 

контролната група, като със задълбоча-

ване тежестта на атеросклерозата експ-

ресията на пептида се повишава 

(р < 0,05). (Фиг. 4 А, Б, В.) 

На Таблица 1 е показана количестве-

ната оценка на експресията на ET-1 при 

двете групи пациенти – без атеросклеро-

за (Г1), с атеросклероза (Г2). Установи 

се сигнификантно повишение на експре-

сията на ензима в Г2 в сравнение с Г1 

(p < 0,05). 

Дискусия 

В ранните фази на атеросклеротични-

ят процес Ox-LDL водят до възпалителен 

отговор на съдовата стена, който от сво-

ята страна води до освобождаването на 

ET-1. Това допълнително активира мо-

ноцити, макрофаги и тромбоцити, които 

също стимулират освобождаване на ен-

дотелин-1 (10). Свърхпродукция на ЕТ-1 

води до вазоконстрикция, гладкомус-

кулна миграция и пролиферация. В по-

напреднала фаза на атеросклеротичното 

развитие ЕТ-1 взаимодейства и с други 

цитокини и растежни фактори стимули-

райки пролиферацията на ГМК и прев-

ръщането им в колаген продуциращи 

фибробласти (11). Засиленото производ-

ство на ЕТ-1 в атеросклеротично увре-

дените артерии може да бъде свързано с 

повишена активност на ЕСЕ (12). 

 

Фиг. 4А. Слабо изразена експресия на 

ЕТ-1 в гладкомускулни клетки в медията 

(стрелки). ИХХ, Ув. x 40. 

 

Фиг. 4Б. Умерено изразена експресия на 

ЕТ-1 в ендотелните и ГМК клетки 

(стрелки). Ув. x 40. 

 

Фиг. 4В. Силно изразена експресия на 

ЕТ-1 в ендотелните и ГМК клетки 

(стрелки). Усложнена атеросклеротична 

плака с калциноза. ИХХ, Ув. x 40. 

Фиг. 4 (А, Б, В). Имунохистохимично 

изследване на абдоминалната аорта. 
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Табл. 1. Количествена оценка на експресията на ЕТ-1 в абдоминалната аорта при човека. 

Групи Медиана (ранг) 
Интензивност 

на
 
оцветяването

1
/ Процент (%)

2 
Без атеросклероза Г1 1.00 (1.00-2.00) 1 70% 

  2 30% 

С aтеросклероза Г2  2.50
а
 (2.00-3.00) 2 45.4% 

    3 54.6% 

Забележка: 
a
P < 0.05 спрямо контролата. 

1
Интензивност на оцветяване на имунохистохимичните препа-

рати по следната скала: 0: липсва, 1: слабо, 2: умерено и 3: силно. 
2
Процент на препаратите според сте-

пента на оцветяване.  

 

ЕТ-1 не само въздейства върху разви-

тието на атеросклеротичната плака, но 

също така се явява причина за нейната 

дестабилизация. ЕТ-1 е мощен вазоконс-

триктор, произведен не само от ендотел-

ните и ГМК клетки, но също така и от 

макрофаги и др. клетки характерни за 

хронично възпаление. (8) 

Ние установихме, че в абдоминалните 

аорти без атеросклероза се наблюдава 

леко интимално задебеляване и слаба 

експресия на ЕТ-1, докато при атероск-

леротично променените аорти в стадия 

на фиброзни и усложнени плаки, харак-

терни за хронично възпаление, се доказа 

повишена експресията на ЕТ-1 в ендоте-

ла и в мигриралите ГМК в медията. Дан-

ните от изследванията показват, че на-

рушенията в експресията на ЕТ-1 и ак-

тивносттта на възпалителния процес иг-

раят важна роля в патогенезата на ате-

росклерозата. Въз основа на данните от 

нашето изследване могат да се обобщат 

следните терапевтични насоки, във връз-

ка с ЕТ-1, при лечение на пациенти с 

атеросклероза: 

1. Намаляване на активноста на ЕСЕ-

1, който превръща Big-ЕТ-1 в ЕТ-1 (13). 

2. Въздействие върху хроничното 

възпаление на атероматозната плака, ко-

ето е източник за повишена продукция 

на ЕТ-1 (14). 

3. Използване на ендотелин-

рецепторни антагонисти, блокери с се-

лективна насоченост към ЕТА и/или 

ЕТВ2 (14,15). 
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Въведение 

Няколко десетилетия след въвеждане-

то на мощните широкоспектърни анти-

биотици, лекарствената резистентност е 

глобално разпространен феномен. Разви-

тието на резистентни щамове се превръ-

ща в един от водещите проблеми на съв-

ременната медицина. Факторите са мно-

гобройни – масовото, нерационално 

приложение на антибиотици от лекари и 

пациенти, широкото им използване в 

животновъдството, болничната политика 

за използване на евтини лекарства, ни-

сък контрол и превенция на вътребол-

ничните инфекции, липса на единна сис-

тема за наблюдение и анализиране на 

данните по места, фактът, че фармацев-

тичната индустрия изостава в изработва-

нето и производството на нови лекарст-

вени средства и др. 

Вътреболничните инфекции (ВБИ), 

причинени от панрезистентни щамове в 

близкото бъдеще ще станат неконтроли-

руеми. В интензивните отделения (ИО), 

поради спецификата на медицинските 

грижи в тях, рязко нараства броят изола-

ти на полирезистентни микроорганизми. 

Същото налага прилагане на доказани 

медицински практики в отделенията за 

ИО, както и изработването и прилагане-

то на нови такива. 

Катетър-свързаните инфекции са чес-

то срещани в ИО, те са потенциално 

смъртоносни и носят огромни загуби в 

човешки животи и пари. Изследвания от 

САЩ показват, че всяка година около 

36 милиона пациенти се нуждаят от 

спешна медицинска помощ в страната, 

като те пролежават 164 милиона дни в 

болница. Единадесет процента или 

18 милиона от тези дни са пролежани в 

интензивни отделения (ИО). В 54% от 

пролежаните дни (9.7 млн), пациентите 

са с поставени централни венозни катет-

ри. В 50 до 80 хил. пациента с централни 

венозни катетри се развива катетър-

свързана инфекция, като в резултат око-

ло 28 хил. от тях умират. Като се има 

предвид, че средната цена на грижите за 

пациента с тази инфекция е $ 45,000 та-

кива инфекции може да струва до 

$ 2.3 млрд. годишно
1
. 

Цел 

Да се установи разпределението и ан-

тибиотичната резистентност на най-

честите бактериални изолати от пациен-

ти на КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги” – 

Пловдив за 2011 и 2012 г., като се пред-

ложат мерки за техния контрол. 

Материали и методи 

Патологичните материали, които са 

изследвани през двете година са раневи 

секрети, трахеални аспирати, върхове на 

централни венозни катетри, посявки на 

кръв, урина ликвор и др. 

Микробиологично използваните ме-

тоди за индентификация са рутинни – 

директна микроскопия, културелна и би-
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охимична индентификация на патоло-

гични материали от пациенти в КАИЛ, 

както и автоматизирани – система 

VITEK-2 COMPACT, bioMerieux. Всич-

ки те са извършени в Отделението по 

Микробиология, Вирусология и клинич-

на имунология на лечебното заведение. 

Антимикробната чувствителност е опре-

деляна по стандартна методика на дис-

ково-дифузионен тест на Бауер-Кърби, 

както и определяне на минимални инхи-

биторни концентрации чрез система 

VITEK-2 COMPACT. 

Статистическите методи са специали-

зирана програма WHONET 5 за монито-

риране на антибиотична резистентност и 

статистически анализи (p = 0,05). 

При статистическата обработка на 

данните за двете години се определи ну-

лева хипотеза. Ho, според която няма 

статистически значима разлика между 

стойностите от двете години и алтерна-

тивна хипотеза H1, според която такава 

има. Използвайки критерия за съгласие 

на Пирсон и методиката за определяне 

на хи-квадрат при сложни таблици из-

числихме, че при уровен на значимост 

0,05 (95% достоверност), полученият ре-

зултат показа стойност, по-голяма от 

табличната такава (x2теорет. = 11,8 и 

x2табл. = 9,49).Това дава основания да се 

отхвърли Ho и да се приеме Н1, според 

която има статистически значима разли-

ка в броя изолати за двете изследвани 

години (Табл. 1). 

Табл. 1. 

№   
f (фактически честоти) за: Общо за 

2011 + 2012 
f т 

2011 
f т  

2012 2011 г. 2012 г. 
1 А. Baumanii 191,00 267,00 458,00 181,00 277,00 
2 P. aeruginosa 86,00 112,00 198,00 78,25 119,75 
3 K. pneumoniae 47,00 107,00 154,00 60,86 93,14 
4 E. colli 27,00 65,00 92,00 36,36 55,64 
5 Други 126,00 179,00 305,00 120,53 184,47 

 Общо 477,00 730,00 1207,00   

 

Резултати 

През 2011 г. общият брой изолати от 

пациенти на КАИЛ е 477, през 2012 г. те 

са 730. На база първата година има уве-

личение с 27, 77%. Пациентите с изолати 

са 434 през 2011 г., а през 2012 г. – 674 – 

т.е. с 26,34% повече. Същевременно през 

клиниката са преминали 987 пациента за 

първата и 884 за втората година. 

Най-чести изолати в клиниката са 

Грам отрицателните неферментативни 

бактерии – Acinetobacter baumannii 

(40% за 2011 г. и 56% за 2012 г.) и 

Pseudomonas aeruginosa (съответно 18% 

и 23,5%), следвани от ентеробактериите 

Klebsiella pneumoniae (9,9%; 22,4%) и 

Escherichia coli (5,6%; 13,63%). 

Останалите изолирани бактерии са 

общо 18 за първата (81,8%) и 21 за вто-

рата изследвана година (84%). Сред тях 

са: други представители на Acinetobakter, 

Corynebacterium, E. Facium, Е. Аerogenes, 

E. Agglomerans, E. Cloacae, E. Faecalis, 

K. Oxytoca, P. Mirabilis, P. Vulgaris, 

S. Marcescens, S. Aureus, S. Coagulase 

negative species, S. Viridans, S. 

Pneumoniae, Candida Albicans, Citrobacter 

Freundii, Candida Glabrata. 

Клинико-епидемиологичните данни 

сочат намален брой интензивни легла – 
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от 21 през 2011 г. на 19 през 2012 г. Бро-

ят преминали през клиниката пациенти е 

с 10,5% по-малко през втората година 

(съответно 987 и 884 пациента), но са 

повишени три показателя – използвае-

мостта на леглата в дни, оборотът на 

леглата, средната продължителност на 

престоя на едн болен. Увеличен е и лета-

литетът – от 236 починали (24%) през 

2011 г. на 301 починали (34%) през 2012 г. 

Наблюдава се трайна тенденция в 

увеличението на антибиотичната резис-

тентност и присъствието на мултирезис-

тентни щамове в КАИЛ. Като най-

полирезистентни микроорганизми се 

очертават Acinetobacter species и специ-

фично най-честият изолат за двете годи-

ни – A. baumannii. С близка тенденция са 

и C. freundii, E. cloacae, E. faecalis, 

K. oxytoca. 

A. baumannii показва резистентност 

над 90% при 18 от стандартно изследва-

ните 23 химиотерапевтици – Amikacin 

94%, Chloramphenicol 98%, Ciprofloxacin 

81%; Trimethoprim/Sulfamethoxazole 94%, 

Augmentin 95%, Ceftazidime 94%, 

Sulbactam 95%, Ceftriaxone 100%, 

Piperacillin 99%, Tazocin 96%, Meropenem 

94%, Azlocillin 100%, Cefoxitin 97%, 

Cefotaxime 99%, Ampicillin 98%, 

Aztreonam 100%, Cefepime 99%, 

Cephalothin 98%; чувствителност се наб-

людава само към Tobramycin – 68%, 

Tygecycline – 56%, Levofloxacin – 81%.  

При P. aeruginosa резистентност над 

90% се наблюдава само при 4 от 18 АБ – 

Choramphenicol 90%, Trimethoprim/ 

Sulfamethoxazole 100%, Cefriaxone 100%, 

Ofloxacin, като за останалите 14 данните 

сочат чувствителност към Piperacillin 

56%, Tazocin 65%, Imipenem 55%, 

Amikacin 57%, Sulperazone 51%, 

Ciprofloxacin 35%, Ceftazidime 49%, 

Meropenem 49%, Azlocilin 49%. 

Tobramycin 43%, Tigecycline 41%, 

Aztreonam 50%, Cefepime 26%, 

Levofloxacin 45%. 

K. pneumoniae e резистентен с повече 

от 90% към 7 от 20 химиотерапевтика. 

Tова са Augmentin 95%, Ceftriaxone 93%, 

Piperacillin 93%, Cefotaxime 92%, 

Ampicillin 100%, Cefepime 91%, 

Cephalothin 97%. Най-голяма чувстви-

телност има за Meropenem – 97%, 

Imipenem 96%, Levofloxacin – 93%, 

Tygecycline 90%, Amikacin 84%, 

Cefoxitin 75%, Chloramphenicol – 67%, 

следвани от Tazocin 54%, Sulperazone 

51%, Tobramycin 31%, Ciprofloxacin 35%, 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole 12%, 

Ceftazidime 11%. 

Интересен случай представлява E. 

coli, който в рамките на 1 год. увеличава 

резистентноста към Cefepime (от 29 на 

73%), Tobramycin (13; 64%), 

Ciprofloxacin (25; 64%), Trimethoprim 

(22; 70%), Ceftazidime (21; 71%), 

Ceftriaxone (33; 54%), Piperacillin(64; 

82%), Nadalixic acid (50; 100%), 

Augmentin (44; 84%); Cefotaxime (37; 

77%), Levofloxacin (25; 50%), Sulperazone 

(4; 22%); същевременно запазва чувст-

вителност на карбапенеми – Imipenem 

97%, Meropenem 98%. 

При останалите изолирани микроор-

ганизми се наблюдава резистентност над 

50% най-често към Ceftriaxone, 

Ampicillin, Sulperasone, Piperacillin, 

Tazocin, Ciprofloxacin. За Chloramphenicol 

тя варира около 50%. 

Обсъждане 

В УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив се 

очертава неблагоприятната тенденция за 

преобладаване на Грам отрицателната 

флора, представена основно от мултире-
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зистентните Acinetobacter baumannii. 

Проблемно терапевтични са циркулира-

щите вътреболнични щамове на 

A. baumannii и P. aeruginosa. Наличието 

на водещи Грам негативни изолат е 

признак за ниско ниво на болничната 

хигиена. 

Увеличаването на общия брой изола-

ти е предпоставка за възникване нa по-

голям брой нозокомиални инфекции. По-

големият брой изолати, категорично не 

сочи по-голяма брой ВБИ, поради неяс-

ният механизъм на увеличението им. 

Високият процент ESBLs продуциращи 

щамове при Klebsiella spp. и E. coli огра-

ничава прилагането на широкоспектърни 

бета-лактамни антибиотици – Augmentin, 

Unazyn, Tazocin, Sulperazone. 

Трябва да се отбележи, че липсват 

данни за точната продължителност на 

престоя на всеки един пациент в КАИЛ, 

както и колко дни е пролежал на меха-

нична вентилация; липсват такива и за 

възрастова и полова структура на паци-

ентите, наличието на придружаващи за-

болявания и кога са развити – преди или 

след постъпването им в отделението; 

липсва информация и за броя болни пос-

тъпили с инфекция, придобита в друго 

отделение; не се отчитат възможни пъ-

тища на предаване, като парентерално 

хранене например; няма точни критерии 

за диференциране на колонизация от 

инфекция при толкова комплексни паци-

енти; не е ясен вида и продължителност-

та на АБ лечение преди и след изолата и 

как то е протичало преди и след престоя 

в КАИЛ. 

В заключение – необходими са сери-

озни мерки за контрол, превенция и про-

веждане на емпирична терапия на ин-

фекциите в КАИЛ. 

Препоръки 

Добрите практики в медицината и 

тяхното спазване водят до добри резул-

тати в посока преживяемост на пациен-

тите. Ефективните методи за огранича-

ване на разпространението на резистент-

ни патогени са многобройни, достъпни и 

евтини. Те могат да се категоризират на 

три групи: по отношение на пациента, 

персонала и работната среда. 

По отношения на пациента препоръч-

ваме: деколонизация на пациента – тре-

тиране на кожата с хлорхексидин или 

само с полимиксин за почистване на 

място; орална употреба на аерозолни 

форми. Проучване от 2013 г. посочва ка-

то резултат между 23 и 28% по-малко 

ВБИ при всекидневен тоалет на пациен-

тите с 2% разтвор на хлорхекседин
2
. 

Други автори препоръчват изключител-

но стриктното използване на еднократни 

предпазни средства при поставяне на ка-

тетри и премахване на ненужните такива 

своевременно, както и редуциране на 

общия брой катетри
3
. 

По отношение на персонала: стара-

телно измиване на ръцете от страна на 

персонала, преди и след всеки преглед 

или манипулация. Това важи особено за 

медицинските сестри, които полагат ог-

ромната част от грижите за пациентите.
4
 

Използване на еднократни предпазни 

средства от лекари и сестри. Болниците 

често намаляват парите, отделяни за ед-

нократни предпазни средства, както и 

спестяват чрез закупуването на най-

евтините профилактични средства. Но 

фактите сочат, че ВБИ костват на бол-

ниците многократно повече средства, 

отколкото навременната профилактика. 

Стерилност на работа при поставяне-

то, премахването и обслужването на 

всички видове катетри. Често тези прак-
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тики се пренебрегва от персоналът с по-

голям стаж, което е необяснимо с оглед 

на по-големият им клиничен опит. Зато-

ва въвеждането на ежегодишни обучи-

телни курсове по болнична хигиена са 

силно препоръчително
4
. 

По отношение на работната среда: ця-

лостното почистване и дезинфекцията на 

болничния стационар и апаратура е една 

от най-ефективните мярки
5
. Но в усло-

вията на намалени болнични бюджети, 

световна криза и претовареност на отде-

лението това е много трудна за прило-

жение мярка. 

Относно адекватната антибиотична 

терапия препоръчваме: прилагането на 

емпирична – при суспект за инфекция 

или наличие на клинична симптоматика; 

де-ескалираща – прицелна терапия с 

тесноспектърен антибиотик съобразно 

микробиологичните резултати; пре-

емтивна – при първи лабораторни белези 

на инфекция; предоперативна – 30 мин. 

преди оперативната намеса с единична 

доза антибиотик; таргетна – към извес-

тен установен етиологичен агент. 

При наличие на антибиограма е абсо-

лютно задължително съобразяването с 

нея. Масовото прилагане на химиоте-

равпевтици води до възникване на ре-

зистентни щамове, а преждевременното 

му спиране до повишена заболеваемост 

и смъртност
6
. 

Редовното и правилно вземане на 

микробиологични култури е основният 

механизъм за проследяване на резулта-

тите от терапията, но може да се използ-

ва и за по-добра индентификация на дя-

лът пациенти с придобита в друго отде-

ление инфекция или колонизация. 

Наложителна мярка е активно участие 

на микробиолог в процеса на правилно 

взимане на материали от болните, изгот-

вяне на антибиограми и прилагането на 

лечение, съобразено с етиологичната 

структура на отделението. За определяне 

на най-добрата и актуална терапия в от-

делението се препоръчва назначаването 

и на клиничен магистър-фармацевт
3
. 

Дейността на двамата специалисти се 

изразява в допълване на прилаганите ан-

тибиотични комбинации; изключване на 

препарати, използвани наскоро в отде-

лението; съобразяването на терапията с 

подлежащите заболявания, хранителния 

и имунологичния статус на пациентите; 

определяне на теравпевтичните дози и 

срокове. По този начин лекарите в КА-

ИЛ ще бъдат улеснени от наличието на 

специалисти в съответните области, а в 

резултат на по-качествената терапия ще 

се понижат негативните тенденции в от-

делението. 

Литература 

1. Peter Pronovost, M.D., Ph. D., Dale Needham, 

M.D., Ph.D., et al.; An Intervention to Decrease 

Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU; 

December 28, 2008; N ENGL J MED 2006; 

255:2725-32. 

2. Michael W. Climo, M.D., Deborah S. Yokoe; et 

al; Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on 

Hospital-Acquired Infection; N Engl J Med 2013; 

368:533-42. 

3. Richard P. Wenzel, MD., and Michael B. 

Edmond, MD. Team-Based Prevention of Catheter-

Related Infections. DECEMBER 2008, 2006; N 

ЕNGL J MED 355;26. 

4. Bradley N. Doebbeling, M.D., M.S.; et al; 

Comparative efficacy of alternative hand-washing 

agents in reducing nosocomial infections in ICU; N 

ENGL J MED Vol. 327 No.2. 

5. L. Silvia Munoz-Price, M.D., and R. Weinstein, 

M.D.; Acinetobacter Infection;N ENGL J MED 

2008; 358:1271-81. 

6. Thomas J. Sandora, M.D., M.P.H., and Donald A. 

Goldmann, M.D.; Preventing Lethal Hospital 

Outbreaks of Antibiotic-Resistant Bacteria; N ENGL 

J MED 2012. 



51 

Тромбоцитемичен дебют на хронична 
миелоидна левкемия 

В. Гръкланов
1
, В. Бабачева

1
, А. Банчев

2
, В. Маринова

3 

1
Специализант по клинична хематология, МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги” 

2
Стажант лекар, VI курс медицина, МУ – Пловдив 

3
Клиника по клинична хематология, МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги” 

Въведение 

През 1961 г. Dameshek W забелязва 

множеството сходни морфологични и 

клинични характеристики между хро-

ничната миелоидна левкемия (ХМЛ), 

есенциалната тромбоцитемия (ЕТ), по-

лицитемия вера (ПВ) и остеомиелофиб-

розата (ОМФ) и ги обединява в групата 

„хроничен миелопролиферативен синд-

ром” (табл. 1.) В близкото минало тази 

„фенотипна мимикрия” нерядко затруд-

нява прецизната диагноза, променя 

прогнозата на болния, но няма особено 

значение при избора на терапетвичен 

подход. За цялата група основните меди-

каменти до началото на XXI век са 

Busulfan, Hydroxyurea и интерферон-

алфа с основен ефект – циторедукция. 

Откриването на Филаделфийската 

хрмозома (PH) и химеричния BCR-ABL 

ген бележи нова ера в диагностиката и 

лечението не само на ХМЛ, но и на зло-

качествените заболявания изобщо. Забо-

ляването се превръща в модел за това, 

как познаването на уникалната патогене-

за се превръща в основа за феноменален 

терапевтичен успех. В лечебната прак-

тика се възвеждат нов клас медикамне-

ти – тирозин киназни инхибитори. 

Тaргетнoто блокиране на активността на 

фузионния BCR-ABL с тези лекарства 

индуцира апотозата на малигнения кле-

тъчен клон с неоткриваеми нива на BCR-

ABL транскриприте. В резултат е налице 

непознат до въвеждането им терапевти-

чен ефект и прежвеяемост, сходна с 

прежвияемостта на пациенти с напълно 

доброкачествени хронични заболявания 

като захарния диабет, артериалната хи-

пертония или бронхиалната астма. 

(ТКИ). Класификацията на СЗО на хро-

ничните миеопролиферативни неоплазии 

от 2008 г. изисква за диагноза ХМЛ на-

личието на PH+ хромозома.  

Табл. 1. ХМПC – общи характеристики. 

Прилики Разлики 
дефект на стволовата клетка ХМЛ 

наличие на PH+ хромозома 

без лечение – възход към клетъчна незрялост и 

завършва с бластна криза  

пролиферативно предимство на един или 

повече кръвни редове (самостоятелно 

или в съчетание)  
запазена матурация 
изключена апотоза 
биологично предимство спрямо нормал-

ната хемопоеза 
ТЕ, ПВ, ОМФ 
мутация на JAK-2 гена в хомозиготно или хетеро-

зигно носителство 

фазовото протичне е свързано по-често с увели-

чаване на ретикулиновата фиброза в костния мо-

зък и по-рядко с бластна трансформация 

често съчетана базофилия и / или еози-

нофилия 
спленомегалия 
фазово протичане  
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Представяне на случаи 

Представяме 3 случая, първоначално 

диагностицирани като ЕТ, при които 

съвременните диагностични изисквания 

коригираха на само диагнозата в ХМЛ, 

но дадоха възможост за правилно лече-

ние с ТКИ, което промени благоприятно 

прогнозата на болните. 

Случай 1: Жена на 41 год. От м. ноем-

ври 2003 е с астено-адинамичен синд-

ром; редукция на тегло; изпотяване и 

сърбеж по кожата; болки по костите, 

субфебрилитет до 37.3° С. От физикал-

ния преглед се установява уголемена 

слезка на 2 см под ребрената дъга. Лабо-

раторни изследвания Er 3.04 x 10
12

/l, Hb 

112 g/l; Leuc 17.1 x 10
9
/l; Plt 1506.10

9
/l; 

ЛДХ 3154 IU; ДКК: Миелобласти 1%; 

Промиелоцити 3%; Миелоцити 27%; 

Юнг 15%; Пръчкоядрени 10%; Сегмен-

тоядрени 24%; Еозинофили 2%; Базофи-

ли 1%; Лимфоцити 8%; В миелограмата 

се установява изразена хиперплазия на 

гранулоцитния и мегакариоцитния ред, с 

преобадаване на зрелите форми. На ба-

зата на данните за екстремна тромбоци-

тоза е възприета първначална диагноза 

„ТЕ”. Пациентката започва лечние с 

Hydroxyurea. В края на първата година 

от терапията при болната все още се за-

държа тромбоцитоза до 600-700х10
9
/l. 

По това време е направен цитогенетичен 

анализ, 25 метафази, G – лентово оцве-

тяване. Доказва се наличие на Филадел-

фийска хромозома: 2N = 46, ХХ, t(9;22) 

(q34; q11); от Молекуярно генетичен 

анализ, PCR се доказва фузионния ген 

M-BCR-ABL, а2b3 форма. Пациентката 

започва лечение с тирозин киназен ин-

хибитор първо поколение – Imatinib 

400 mg/дн. Болната покрива оптимални-

те срокове за постигане на хематологи-

чен, цитогенетичен и молекуярен отго-

вор. Към настоящия момент на 10 г от 

дебюта на заболяването, болната е с го-

лям молекулярен отговор, с неоткривае-

ма нива на M-BCR-ABL гена, поддържа 

отлично качество на живот. 

Случай 2: Жена на 64 год. От април 

2004 г. – засилваща се астено-адинамия, 

хеморагични петна по кожата; От изс-

ледванията: левкоцитоза до 28.4 х 10
9
/l с 

олевяване – до промиелоцит Promc 2%, 

тромбоцитоза до 1236х10
9
/l, без анеми-

чен синдром и без хепатоспленомегалия. 

В миелограмата се установява хиперпла-

зирал и олевен гранулоцитен ред в съот-

ношение гранулоцитна/еритробластна 

редица = 8-9 / 1, разрастнал мегакарио-

цитен ред. Отново на базата на екстрем-

ната тромбоцитоза и лекостепенна лев-

коцитоза се възприема диагноза „TE”. 

При болната е започната терапия с 

Hydroxyurea и Interferon – alfa. В хода на 

лечението започва нарастване на левко-

цитозата и тромбоцитозата. След 8 мес 

лечение без терапевтичен успех е напра-

вена преоценка на сътоянието: ЦГА: 

46XХ t(9;22);(q34;q11) Ph хромозома във 

всички от изследваните метафазни плас-

тинки. МГА – наличие на M-BCR-ABL 

a2b3транскрипти; Провежда лечение с 

ТКИ – първо поколение Imatinib 

400 mg/дн за периода м. ноември 

2005 г. – м. септември 2007 г. На 3 мес 

от лечението е постигната хематологич-

на ремисия, на 6-ти мес – малък цитоге-

нетичен отговор, на 12-ти мес голям 

ЦГО. През септември 2009 г. поради 

левкоцитоза и прогрес на болестта се на-

лага промяна в терапевтичната схема с 

повишаване на дозата Imatinib до 

800 mg/d. Въпреки повишаване на дозата 

при болната не се регистрира ЦГО. Пре-

минаване на ТКИ от второ поколение – 

Nilotinib 2х400 мг/дн. Болната не толе-
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рира лечението. Има силно ГИТ дразне-

не, гадене, повръщанае повишение на 

амилазата и липазата серума. Продължа-

ва лечение с Imatinib 600 mg/d. Към мо-

мента на анализа, 9 г. след дебюите сим-

птоми на болестта, болната е в хронична 

фаза, с нормални показатели на ПКК и 

ДКК, но без постигнат ЦГО и МГО. 

Случай 3: жена 43 год. От ноемви 

2003 г. при профилактичен преглед се 

установяват промени в ПКК, тежест в 

ляво подребрие, слезка на 3 см под реб-

рената линия; Tромбоцитоза до 

1500х10
9
/l, левкоцити до 24-22х10

9
/l с 

олевяване до миелоцит. В миелограмата 

е налице хиперплазия на гранулоцитен и 

мегакариоцитен ред. Цитогенетично из-

следване не е правено при диагнозата. 

Възпрета е диагноза „ТЕ” Провеждала 

лечение с Хидрея + Интерферон-алфа. 

Поддържала нормални показатели на 

ПКК и ДКК. На шестата година от диаг-

нозта, през м. юли 2009 г. постъпва в 

клиниката поради нарастваща левкоци-

тоза – 70х10
9
/l с олевяване до миелоб-

ласт 4-5%, промиелоцит 2%, нарастваща 

тромбоцитоза 765 х 10
9
/l, лекостепенен 

анемичен синдром. При преоценка на 

състоянието през м. октомври 2009 г. се 

установява: ЦГИ: 46XX, t(9;22)(q34;q11) 

и MГА: наличие на фузионни транск-

рипти на М-BCR-ABL. Налага се промя-

на на диагнозата и терапията, възприема 

се диагноза хронична миелоидна левке-

мия – късна хронична фаза. Започва те-

рапия с Imatinib 400 mg/дн. Постига хе-

матологичен отговор на 3 мес, но е без 

ЦГО на 12 мес, и 18 мес. Това налага 

преминаване към 2-ра генерация ТКИ – 

Nilotinib 2x400 mg/дн. Въпреки промяна-

та на лечението на 9 г. от изявата на бо-

лестта, болната е с компенсирани хема-

тологични поакзатели, но без постигнат 

цитогенетичне и молекулярен отговор. 

Обсъждане 

В края на миналия век различни авто-

ри описват серии от пациенти, с тромбо-

цитемичен дебют на ХМЛ, които имат 

клинични и лабораторни характеристи-

ки, различни от класическите манифес-

тации както на ТЕ, така и на ХМЛ. По-

често се засяга женския пол, средната 

възраст е около 50 г, тромбоцитнят брой 

е > 1200-1500х10
9
/л, левкоцитозата е 

нискостепенна 20-25х10
9
/l с преоблада-

ване на зрелите форми, обичайно липсва 

тежък анемичен синдром органомегали-

ята е лекостепенна. Изследването на 

костния мозък доказва съчетана проли-

ферация на гранулоцитния и МКЦ редо-

ве.
1-4

 Критично за правилната диагноза е 

доказването на Ph-хромозома и BCR-

ABL фузионния ген. До 2000 г. дискуси-

ята е съсредоточена върху нозологична-

та издържаност: изполват се понятия ка-

то PH+ есенциална тромбоцитемия, 

ХМЛ след ТЕ и др терминологични ком-

промиси. Със задължителното въвежда-

не на изследането за Ph-хромозома и 

нейните молекулярни еквиваленти, при 

всяко хронично миелопролифератвно 

заболяване, при което се установи PH 

хромозома се възприема диагноза ХМЛ. 

Лечението и проследяването на болните 

се провежда по правилата за ХМЛ. По-

настоящем се обсъжда се дали различен 

молекулен вариант е в основата на тром-

боцитемичния фенотип
5-9

, дали еволю-

цията на болестта следва еволюцията на 

тромбоцитемия есенциалис: пролифера-

тивна фаза → префибротична → фибро-

тична фаза или тази на ХМЛ хронична 

фаза → акцелерираща фаза → бластна 

криза. От 2006 г. е известно, че при част 

от болните с хронични миелопролифера-
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тивни заболявания е налице молекулярен 

дефект мутация на JAK – 2 V617F. Раз-

работени са и първите медикаменти ин-

хибитори на JAK-2. Те се прилагат ус-

пешно при болни с TE, PV и ОМФ с 

JAK-2 мутация. Така фенотитипното 

сходство понастоящем е само отправна 

точка за насочени генетични и молеку-

ярни изследвания с цел прецизна диаг-

ноза и избор на правилното лечение. 

Заключение и изводи 

1. При болни с хроничен миелопро-

лиферативен процес с наличие на 

Ph+ хромозома и BCR-ABL фузионен 

ген се възприема Дг „ХМЛ”. 

2. Въпреки че молекулният вариант 

b3 a2 се свързва с доминираща тромбо-

цитоза, при болни с ТЕ дебют на ХМЛ се 

установявт и другите молекулярни тран-

скрипти. От друга страна b3a2 е най чес-

тият молекулен вариант при CML. 

Терапията се провежда с ТКИ по ста-

дартите за лечение и проследяване на 

терапевтичен отговор на ХМЛ. 

3. Към момента не се установява раз-

лична прогноза и преживяемост при 

болните с ТЕ дебют на ХМЛ и тези с 

класическата форма. 

4. Разликата в прогнозата и преживя-

емостта зависи от други фактори като 

фаза на диагностициране на заболяване-

то, резистентност към Imatinib (допълни-

телни хромозомни и генитични мутации, 

мутации в домена на свързване и др.). 
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1. Introduction 

1.1. Muscle fatigue 

Skeletal muscles contract in everyday 

life to produce force needed for various 

activities (1). However, we cannot sustain a 

high intensity or repeated muscle 

contraction without experiencing 

discomfort and a decrease in muscle 

performance (2). This is known as muscle 

fatigue, which acts as a protective 

mechanism to conserve energy and avoid 

muscle damage (3). Fatigue can be 

classified into two different components: 

central and peripheral. The main 

mechanisms involved in the development of 

peripheral muscle fatigue are believed to 

include reduction in cross bridge force 

production, reduced calcium sensitivity of 

the myofibrillar proteins, impaired calcium 

release from the sarcoplasmic reticulum 

(SR), reduction of intracellular AP and 

impaired membrane excitability (4). It is 

generally considered that those changes 

occur as consequence of one or more 

substances accumulating within muscle 

fibres and/or interstitium. As far as 

peripheral fatigue is concerned, the main 

substances implicated in fatigue 

development are hydrogen (H
+
), potassium 

(K
+
) and inorganic phosphate (Pi). 

However, an increasing number of more 

recent studies have dismissed a major role 

for H
+ 

in causing muscle fatigue and have 

instead focused attention on K
+
, which is 

released from active muscles, and the 

metabolite Pi as they have both been shown 

to accumulate at the point of exhaustive 

contraction in humans (3,5,6). Since 

oxygen (O2) regulates various cellular 

processes that are involved in K
+ 

and Pi 

handling, it has been suggested that reduced 

oxygen transport to isometrically 

contracting muscles may play a role in 

fatigue development (7). However, the 

precise mechanisms by which O2 may be 

involved in skeletal muscle fatigue are not 

completely understood. 

2. Aim and Hypothesis 

The main hypothesis of the present study 

was that the accumulation of Pi and K
+
 

contribute to muscle fatigue during 

sustained maximal isometric muscle 

contraction in recreationally active 

individuals and that their accumulation is 

O2-dependent and due at least partially to 

the local tissue hypoxia in the active 

muscles. We proposed that their 

accumulation or effects following maximal 

handgrip exercise could be attenuated by 

increasing the oxygen delivery to fatiguing 

muscles during recovery. Therefore, the 

aim of the present study was to investigate 

whether breathing 40% supplementary 
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oxygen during a seven-minute recovery 

from maximal isometric handgrip exercise 

could attenuate the development of muscle 

fatigue and improve muscle performance in 

a second exercise bout of maximal 

contraction. 

3. Methods 

3.1. Subjects 

Nine healthy, recreationally active male 

University students ranging from 18 to 

22 years of age (20.89 ± 0.45 years, 

mean ± SEM) with a weight of 

75.82 ± 3.44 kg (mean ± SEM), height of 

1.81 ± 0.03 m (mean ± SEM) and forearm 

circumference of 27 ± 0.45 cm 

(mean ± SEM) volunteered to take part in 

this study, approved by the Birmingham 

Ethics Review Committee. Fitness status 

was determined by self-assessment of 

subjects’ level of activity, number of 

training sessions per week and type and 

duration of exercise. The mean sessions per 

week and exercise duration of all subjects 

were 3.00 ± 0.35 (mean ± SEM) and 

80.91 ± 9.39 min (mean ± SEM) 

respectively. Subjects who classified 

themselves as moderately fit or fit and 

moderately active or active, and who 

exercised for 1 or more hours, but not more 

than 8 hours per week were selected to take 

part in the study.  

3.2. Establishing 100% maximal 

voluntary contraction (MVC) 

On their first visit subjects were asked to 

do 3 consecutive maximal handgrip 

contractions separated by 5 seconds rest, 

which occurred after cannulation. The 

average of the 3 peak forces was taken as 

subjects 100% MVC. 

4. Experimental design 

A single blind crossover design was 

used. At one visit the subject breathed air 

and at the other 40% O2. The order of 

breathing air or oxygen was decided at 

random by tossing a coin and the subjects 

were unaware of the identity of the gas they 

breathed. During the handgrip exercise, 

subjects always breathed room air. It was 

only during the seven-minute recovery 

period from the first exercise bout (EX1) 

that they breathed either 40% oxygen or 

pumped air (control) through a facemask. 

5. Experimental protocol 

5.1 Processing of blood samples  

All plasma samples in pairs were snap 

frozen in liquid Nitrogen and placed in a 

freezer at -80° C for storage and later 

analysis of Pi. PO2, pH and lactate, together 

with K
+
 were then measured from blood 

samples that were collected in capillary 

tubes by an automated blood gas analyser 

machine. 
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5.2. Day 2 

On the second experimental day, the 

subjects were briefed and the same protocol 

from their first visit was repeated. The 

subjects were asked to develop and hold 

their previously measured PF for as long as 

possible and were continuously encouraged 

verbally to give their MVC. The 

experimenters made sure the target force 

was achieved. 

5.3. Phosphate assay 

After completion of the entire study, free 

orthophosphate (PO4
-
) in plasma samples 

was measured using a Malachite Green 

Phosphate Assay Kit. This assay is based 

on the formation of green complex between 

Malachite Green, molybdate and free PO4
-
 

that can be quantified calorimetrically. 

5.4. Quantifying muscle fatigue 

Fatigue was quantified by measuring 

peak force (PF), duration of maintained 

maximal voluntary contraction (MVC), 

time to voluntary exhaustion (TVE) of the 

subjects’ maximal voluntary effort (MVE) 

in the first and second bouts of exercise 

(EX1 & EX2), which was the total time of 

the contraction, and final force (FF). 

5.5. Statistical Analysis 

All data are expressed as mean ± SEM 

and change from baseline rather than 

absolute values were used for the analysis 

of, [Pi], [K
+
], pH and lactate. Repeated-

measures ANOVA was used to compare 

differences between each exercise bout and 

baseline of these variables within each 

condition. A Student’s paired t-test at 5% 

significance level was used to analyse 

duration of MVC, half-time, TVE, [K
+
], 

force/time integral, peak force (PF), PO2 

and [Pi] responses within subjects. SPSS 

was used for all statistical analysis. 

6. Results 

6.1. Half-time 

Half-time, which was used as an 

indicator of the rate of force decline, was 

significantly shorter in EX2 from that of 

EX1 when air was breathed throughout 

showing a high rate of force decline. By 

contrast, when 40% O2 was breathed during 

recovery from EX1 the half-time of EX2, 

was not significantly different from that of 

EX1 (EX1: 37.61 ± 5.85 vs.EX2: 27.49 ± 

3.00 sec, P > 0.05) showing a slower rate of 

force decline (Figure 1). 

6.2. Duration of maximal voluntary 

contraction 

When air was breathed throughout, the 

duration of MVC in EX2 was significantly 

shorter than that in EX1. By contrast, the 

duration of MVC between EX1 and EX2 

when 40% O2 was breathed during recovery 

was not significantly different (Figure 2). 

6.3. Venous potassium concentration 

Immediately after EX1, there was a 

significant increase (P < 0.01) in [K
+
] 

measured in the venous efflux in both air 

and 40% O2 breathing during recovery. At 

3 min recovery from EX1, venous [K
+
] had 

already fully returned to baseline in both 

conditions showing that breathing 40% O2 

during recovery from maximal handgrip 

contraction did not affect the rate of K
+
 

reuptake. (Figure 3). Venous [K
+
] measured 

at 7 min recovery was not different from 

that at 3 min recovery in air and 40% O2 

breathing and was used as a baseline value 

for EX2 (Figure 3). Immediately after EX2, 

venous [K
+
] was significantly increased 

(P < 0.01) from baseline in both conditions. 

The increase in [K
+
] from baseline 

immediately after EX2 was significantly 

greater than that of EX1 in both air and 40% 

O2 breathing during recovery from EX1. 
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Fig. 1. Half-time responses measured in 

two successive handgrip contractions at 

100% MVC to exhaustion. At one visit 

40% O2 was breathed during recovery from 

EX1 and air was breathed at the other. 

**Significantly lower half-time of EX2 

compared to EX1 when air was breathed 

during recovery. Student’s paired t-test, 

P < 0.01. 

 

Fig. 2. Duration of maximal voluntary 

contraction (MVC) responses evoked by 

two successive handgrip contractions at 

100% MVC to exhaustion. At one visit 

40% O2 was breathed during recovery from 

EX1 and air was breathed at the other. 

* Significantly lower duration of MVC of 

EX2 compared to EX1 when air was 

breathed. Student’s paired t-test, P < 0.05. 

(40% O2: EX1 vs.EX2, P = 0.13). 

 

Fig. 3. Venous potassium concentration ([K
+
]) measured at rest and at different time points of 

the recovery period following two successive handgrip contractions (EX1 and EX2) at 100% 

MVC to exhaustion. At one visit 40% O2 was breathed during recovery from EX1 and air was 

breathed at the other. *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001, Student’s paired t-test at 5% 

significance level.  

6.4. Plasma inorganic phosphate 

concentration 

There was a significant increase in 

plasma [Pi] from baseline measured 

immediately following EX1 when air was 

breathed during recovery from EX1. By 

contrast, immediately after EX1, when 40% 

O2 was breathed there was no significant 

increase in plasma [Pi] from baseline, 

P > 0.1. (Figure 12). At 3 min recovery 

from EX1 when air was breathed, [Pi] was 

significantly lower than that immediately 

post-EX1 (P < 0.05), and was not 

significantly different from rest (P > 0.1). 

On the other hand, when 40% O2 was 

breathed, there was no significant decrease 

in [Pi] measured at 3 min recovery. The [Pi] 

at 3 and 7 min recovery was not 

significantly different in the two conditions; 

so the [Pi] value at 7 min was used as a 

baseline for EX2. Immediately after 

(~ 40 sec) EX2 when air was breathed 
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throughout, plasma [Pi] was significantly 

higher than baseline, P < 0.05. By contrast, 

following EX2 when 40% O2 was breathed 

during recovery, plasma [Pi] measured at 

~ 40 sec post-EX2 was not significantly 

different from baseline, P = 0.46 (Figure 4). 

 

Fig. 4. Venous plasma inorganic phosphate concentration ([Pi]) measured at rest and at 

different time points of the recovery period following two successive handgrip contractions 

(EX1 and EX2) at 100% MVC to exhaustion. At one visit 40% O2 was breathed during 

recovery from EX1 and air was breathed at the other. *P < 0.05; *P < 0.05 between EX1 

7 min and EX2 I. Student’s paired t-test at 5 % significance level. 

7. Discussion  

An interesting finding was that unlike 

with air breathing, in the 40% O2 condition 

the duration of MVC in EX2 showed no 

significant fall from that in EX1 when 

muscle were unfatigued before the 

contraction. This indicates that subjects 

were able to hold their maximal contraction 

for longer in the 2
nd

 exercise bout when 

40% O2 was breathed during recovery from 

the 1
st
 bout. Further, whereas when subjects 

breathed air throughout, the half-time of 

EX2 was significantly shorter than EX1, 

showing a high rate of force decline and 

quicker fatigue development in EX2. 

Breathing 40% O2 during recovery from 

EX1 apparently reversed this process i.e. 

half-time of EX2 was not significantly 

different from that of EX1. Unlike when air 

was breathed throughout, the force/time 

integral of EX2 was not significantly 

reduced from that of EX1 in the 40% O2 

condition. Therefore, if we consider the 

force/time integral as an indicator of the 

overall muscle performance, we may 

suggest that the overall performance in EX2 

was improved. Taking these findings 

together, it seems reasonable to propose 

that breathing 40% O2 during recovery from 

maximal forearm contraction improves the 

muscle performance and rate of fatigue 

development, at least in the initial phase of 

the second contraction. Importantly, 

breathing 40% O2 during recovery from 

EX1 attenuated the exercise-evoked 

increase in [Pi] and attenuated the increase 

in [Pi] that normally followed EX2. 

Breathing 40% O2 during recovery did not 

affect the dynamics of lactate, H
+
 and K

+
 

relative to air breathing. The improved 

initial muscle performance did not correlate 

to venous [K
+
] immediately after EX2. We 

can therefore propose that in this type of 

static handgrip contraction, either K
+
 does 

not contribute to muscle fatigue, or that it 

has small contribution. This suggests that 

there must be another substance (e.g. Pi) 

that is the main cause of peripheral muscle 

fatigue. Due to strong previous evidence 

linking K
+ 

to muscle fatigue (8), we cannot 
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completely exclude the role of K
+ 

in 

fatigue, but rather suggest that in maximal 

isometric contraction of the forearm 

muscles only, it does not have a major role 

in fatigue development. Regarding [lactate], 

an interesting finding was that during 

recovery from EX1, [lactate] in both 

conditions was still significantly higher 

than resting levels at 7 min recovery, even 

though pH in both conditions returning to 

baseline by 7 min recovery. This shows a 

clear dissociation between [lactate] and H
+ 

(pH). It is therefore reasonable to propose 

that reactions other than lactic acid 

production by glycolysis caused the release 

of H
+ 

following the intense forearm 

exercise. There is strong evidence in the 

literature supporting this finding as 

numerous studies have criticised the 

concept of lactic acidosis in exercise-

induced metabolic acidosis (9). In the 

present study, the fact that breathing 40% 

O2 during recovery from EX1 did not affect 

[lactate] measured during recovery from 

EX1 or immediately after EX2, but 

significantly improved muscle performance 

in EX2 indicates that muscle fatigue was 

not caused by high lactate concentration. At 

high intensity isometric exercise, muscle 

ATP demands quickly exceed the rate of 

ATP synthesis from aerobic respiration, as 

O2 delivery to mitochondria of active 

muscles is limited. At this point energy is 

obtained anaerobically from cytosolic ATP 

rather than mitochondrial. Creatine 

phosphate stores are used to maintain a 

stable pool of cytosolic ATP in a reaction 

catalysed by creatine kinase (12). 

Progressive hydrolysis of cytosolic ATP 

results in high [Pi], as the rate of Pi 

accumulation in muscle cytosol exceeds the 

rate of Pi reuptake into the mitochondria, 

which is limited by reduced O2 availability 

for oxidative phosphorylation. Thus, at the 

end of intensive exercise, the initial 

recovery phase is still limited by reduced 

O2 delivery to muscles (12). The [Pi] data 

of the present study allow the proposal that 

following maximal handgrip contraction 

PCr recovery may be limited by O2 

availability even in recreationally active 

humans and that the rate of PCr resynthesis 

and Pi removal are facilitated when inspired 

O2 is increased to just 40% O2 during 

recovery from maximal contraction. The 

decline in force during the initial phase of 

muscle fatigue (phase 1) is believed to be 

due to altered function of the contractile 

proteins (actin and myosin) with the actual 

number of cross-bridges being unchanged 

(10). Accumulated myoplasmic Pi has the 

ability to disrupt the high affinity binding of 

myosin heads to actin filaments and 

therefore decrease cross-bridge force 

production, which is believed to cause the 

small decline in force in the initial phase of 

the contraction (10). The increased duration 

of MVC in EX2 and slower rate of force 

decline when 40% O2 was breathed may 

therefore be due to an increased cross-

bridge force generation due to a lower [Pi] 

and a larger proportion of high affinity 

binding between actin and myosin. High 

[Pi] may also increase the opening time 

and/or probability of calcium-release 

channels to allow release of calcium (Ca
2+

) 

from the sarcolema and trigger Ca
2+

 

induced-calcium release (11). 

8. Conclusion 

The results of the study indicate that 

breathing 40% O2 during recovery improves 

muscle performance and rate of fatigue 

development in the initial phase of 

subsequent contraction, which correlates to 

the attenuated accumulation of Pi following 
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EX1 and EX2. It is therefore reasonable to 

propose that the accumulation of Pi is a 

major contributing factor to fatigue 

development and the mechanisms involved 

in Pi dynamics are O2-dependent. The 

present study also provides evidence 

against the presence of O2-dependent 

mechanisms involved in the rate of 

accumulation of H
+
, lactate and K

+ 

following maximal handgrip exercise and 

their role in muscle fatigue development. 

The study demonstrates the importance of 

O2-dependent mechanisms in Pi dynamics 

and the impact of 40% O2 breathing during 

recovery on the initial muscle performance 

in subsequent contraction. The present 

findings provide a basis for further 

investigations of the mechanisms by which 

supplementary O2 breathing can improve 

muscle performance in healthy subjects and 

a potential therapeutic value of hyperoxia 

aimed to improve exercise tolerance in the 

human population with compromised 

ability to exercise (e.g. elderly people and 

chronic heart failure patients). 
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Въведение 

Днес хирургията е сред най-успешно 

развиващите се клонове на науката ме-

дицина. Съвременният хирург работи в 

компютаризирана среда, непрекъснато 

надгражда практически умения и усъ-

вършенства собствената си технологична 

компетентност. Вътрешното диферинци-

ране в хирургията, породено от развити-

ето на науката медицина и модернизира-

нето на медицинската апаратура, пред-

полага усвояване на нови оперативните 

техники. Не случайно наименованието 

„хирург” произлиза от думите на гръцки 

език ръка (χείρ) и работа (εργον), а поня-

тието „хирургия” (χειρουργική) – от ме-

тода на лекуване с пряко, механично 

вмешателство в болно място (1: 630). 

Като основен клон от медицинското 

знание хирургията притежава комплекс-

на същност. Тя се разкрива чрез пред-

назначението на нейните специалности – 

обща, неврохирургия, гръдна, кардиохи-

рургия, лицево-челюстна, детска, плас-

тична и др. Това ниво съвременната хи-

рургия достига чрез дълги периоди на 

натрупване на знания за биологичната 

същност на човека, на създаване и усъ-

вършенстване на операционни техники, 

изобретяване на инструменти, наблюде-

ния и т.н. С първите съзнателно извърш-

вани лечебни намеси и използвани тера-

певтични свойства на лекарствени рас-

тения, започва рационалният период в 

развитието на медицината. В този сми-

съл от интерес за съвременния медик, 

разполагащ с диагностична апаратура и 

боравещ с ефективни лечебни техноло-

гии, може да представлява „качването” в 

своеобразен асансьор на времето, при 

който „слизането” на всяко по-следващо 

ниво представя не само по-ограничени 

знания по медицина, но и което показва 

дейността на водещи умове, създаващи 

основата на съвременната хирургия. 

Цел 

Изграждане на представа за хроноло-

гията в развитието на знанията по хирур-

гия от древността до епохата на Късното 

Средновековие (ХVІІ в.). 

Задачи 

Изследователските задачи, които се 

поставят за решаване чрез изследване-

то, са: 

• регистриране на извършени лечебни 

намеси, описания на хирургичен инст-

рументариум или артефакти, отразени в 

документални източници от различни 

периоди в развитието на обществото;  

• представяне на носители на меди-

цински знания през древността, антич-

ността и епохата на Средновековието и 

по-специално на тези, свързани с хирур-

гията; 

• описание на отразени в литературата 

специфични хирургични техники, при-
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същи на нивото на знанията по хирургия 

през съответния исторически етап. 

Материал и методи 

За възстановяване на хронологията в 

създаването на знания по медицина и по-

конкретно по хирургия, е изследван до-

кументален материал, отразен в научна, 

учебна и популярна литература на бъл-

гарски, английски и гръцки език. Освен 

документални източници, е анализиран 

фотографски материал, представящ 

илюстрации от книги, снимки на произ-

ведения на изкуството, артефакти от му-

зейни експозиции и др., както и изобра-

жения, снети от виртуалното интернет 

пространство. 

Резултати и обсъждане 

Анализът получен чрез обработка на 

писмени материали в печатан и електро-

нен вариант, представя следните резул-

тати. 

Писмените документални източници, 

се разделят на три групи. 

• Древни закони, в които се регламен-

тират отношения между лекар и паци-

ент – напр. Законите на вавилонския цар 

Хамурапи (1792-1750 г. пр.н.е.), опреде-

лящ възнаграждението, което лекарят 

трябва да получи при успешно извърше-

на очна операция и съответно – какво 

наказание му се налага при загуба на 

зрение от пациента (2: 46-48). 

• Медицински папируси, съдържащи 

хирургични текстове. Известни са ня-

колко папируса – на Евдин Смит, на 

Еберс, Кахунски папирус, Берлински 

медицински папирус, Лондонски меди-

цински папирус, Лайденски медицински 

папирус. Папирусът „Еберс” описва оч-

ни заболявания, заболявания на хранос-

мирателната система, на пикочните пъ-

тища и др. Кахунският папирус е посве-

тен на гинекологията. По-голям интерес 

за изследването представлява папирусът 

„Смит” (1862), посветен на хирургията, 

защото в него са упоменати методи на 

лечение от преди 5000 години. По всяка 

вероятност папирусът е създаден по-

рано или предава по-ранни текстове, за-

писани през епохата на Старото царство, 

т.е. около 1000 години преди създаване-

то на папируса. В него се нравят описа-

ния на различни видове травми на чо-

вешкото тяло и способите за тяхното ле-

чение. Папирусът може да се раздели на 

48 раздела, посветени на различни бо-

лести, който имат сходна структура: 

1) название; 2) симптоми; 3) диагноза; 

4) заключение; 5) лечение. По забележи-

телен начин са описани близо петдесет 

случая на травматологична патология – 

рани, луксации, фрактури, контузии, 

въпреки че рядко се посочва лечение. 

При фрактури египетските лечители 

правят инмобилизация чрез използване 

на дървени шини или бинтоване на счу-

пения крайник с ленена тъкан, пропита с 

втвърдяваща смола. Подобни шини са 

открити и на египетски мумии (3, 4 и др.). 

• Антични и средновековни медицин-

ски трактати и текстове, посветени на 

хирургията и отразени в научната и 

учебната литература (5, 6, 7 и др.). 

Археологически изследвания предс-

тавят костен материал от скелети с дан-

ни за прецизно извършена трепанация 

или ампутации на крайници, датиращи 

на повече от 6000 г. пр.н.е. По скални 

рисунки (петроглифи) разбираме, че 

древните ни предшественици са могли 

да правят цезарово сечение, да изваждат 

камъни от пикочния мехур и др.  

При търсенето на регистрирани ле-

чебни намеси в документални източни-
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ци, се открива значителен брой описания 

на костен материал, особено на черепи с 

трепанационни отвори (8 и др.). 

 
Папирусът „Едвин Смит” 

 

Ахил превързва раната на Патрокъл. 

Рисунка върху ваза, Берлински музей 

(V в.пр.н.е) 

Трепанацията е най-древната меди-

цинска процедура. Тя представлява хи-

рургическа намеса с проникване в костна 

кухина чрез пробиване или отваряне на 

костите. Трепанацията се използва още 

преди 7000 години. В древността проце-

дурата цели изгонване (освобождаване) 

от „зли духове”, които според тогаваш-

ните разбирания, обладават хората, за да 

ги наказват. Най-голямото находище на 

трепанирани черепи в света са гробни-

ците в Паракас и Парахамац в Перу 

(3000 г. пр.н.е.). Там са намерени череп с 

трепаниран отвор, затворен със сребърна 

пластинка, както и два пъти трепаниран 

череп, най-вероятно заради получени 

наранявания в битки. В древността най-

често използувани са „инструменти” от 

кремък, рога от елен и черупки от косте-

нурка. Трепанацията е извършвана чрез 

стъргане или зъвъртане на инструмента в 

кръг. 

Първата класификация на черепно-

мозъчните травми, както правилата за 

тяхното лечение, прави Хипократ (460-

377 г. пр. н. е.). Според него показанията 

за трепанация са следните: депресия 

(хлътване) на костта; изтичане през че-

репните фрактури на кръв или гной; на-

личие на „течност” в черепната кутия. 

На Хипократ се приписва валидното и до 

днес правило – „Ossicullum quod premit 

exemere” – притискащите мозъка кости-

ци трябва да се премахнат. 

В V век пр.н.е. Хипократ, неговите 

ученици и последователи внасят в меди-

цината присъщото си съзнание за дълг, 

точност при наблюденията и научна 

добросъвестност, но те не се занимават с 

хирургията, смятайки я за крайно средс-

тво. Напротив, медиците от Александ-

рия – Херофил и Еразистрат, един век 

след Хипократ извършват първите за-

дълбочени изследвания върху човешката 

анатомия и физиология, които дават со-

лидна теоретична основа за хирургичес-

ката практика. През епохата на Рим ле-

карят Гален (130-201 г. пр.н.е.) доказва, 

че мозъкът е орган на усещането и мис-

ленето. Той е първият експериментатор в 



65 

областта, която днес наричаме неврохи-

рургия. Той създава инструменти за тре-

панация на черепа. 

 
Уред на Хипократ използван  

в травматологията 

 
Ампутация, извършвана  

от „майстор-бръснар-хирург” 

С упадъка на Римската империя из-

вестните дотогава медицински познания 

биват забравени за цели столетия. Един-

ствено в Атина, Александрия и Констан-

тинопол се съхраняват някои от тях, как-

то запазват и хирургични техники от 

древността. Докато в Европа под влия-

ние на религията хирургията изостава, 

народите от Изток продължават да раз-

виват древната медицина. През 927 г. в 

Индия двама хирурзи – Чахакa и Сашур-

та извършват успешна операция на мо-

зъчен тумор. 

По същото време известният арабски 

хирург Абулкасис (936-1013) създава 

30 томна медицинска енциклопедия, съ-

държаща трактат по хирургия в размер 

на 300 страници. Опитва се опитва да 

лекува хидроцефалията с трепанация и 

отваряне на дурата, за да се отдели нат-

рупания в излишък ликвор. Негово дело 

е каутеризацията – местното локално об-

гаряне след извършена операция. Въ-

вежда кятгута в коремната хирургия за 

подкожни шевове, шиенето с две игли, 

лежащото положение при операции на 

малкия таз, операцията на катаракта. От-

странява камъни в пикочния мехур чрез 

инструмент, който се вкарва в уретрата. 

Според книгата „История на науката и 

исляма” Абулкасис използва „сравни-

телно нови медицински методи” за улес-

няване на проблемни раждания и за ле-

чение на изкълчено рамо. Той въвежда 

памучното облекло за хирурзите и из-

ползва гипсова отливка за наместване на 

кости. Описва техники за реимплантира-

не на избити зъби, изготвяне на зъбни 

протези, изправяне на криви зъби и пре-

махване на зъбен камък. Конструира над 

150 хирургични инструмента. В трактата 

му има рисунки на повече от 200 хирур-
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гически инструмента, както и инструк-

ции за употребата им (9:36). 

Догматизмът в средновековната нау-

ка, както и църковните забрани, свърза-

ни с дисектиране на трупове – до 1480 г., 

задържа всяко по-задълбочено познание 

в областта на анатомията и физиология-

та. Църквата открито осъжда хирурги-

ческата практика. През 1163 г. консили-

умът в Тур оповестява по този повод: 

„Ecclesia abhorret a sanguine” – т.е. „Цър-

квата се ужасява от кръвта”. Въпреки 

това някои учени продължават изследва-

нията в рамките на новите университети 

по медицина в Салерно, където дисекци-

ята се практикува през ХІ век, Монпелие 

и Париж. Освен в тях, центрове на наука 

и просвета са градове в Халифата – Баг-

дад (VIII-IX в.), Кордова (X в.). По време 

на разцвета на Западния халифат, в него 

има 40 библиотеки и 10 университета.  

Известни европейски лекари през 

ХІІІ век са Роже дьо Палерм, Ролан дьо 

Парм, Гийом дьо Салисе, борещ се сре-

щу изгаряне на живи рани, препоръчвано 

от арабите и Ланфранки. През ХІV век 

Анри дьо Мондьовил вече използва ан-

тисептици, за да избегне загнояването на 

раните; Ги дьо Шолиак, Джон от Арден 

и Жан Иперман получават разрешение 

да извършват дисекция на един труп го-

дишно. 

До края на ХVІ век хирургията не се 

приема за част от медицината. Към нея 

има пренебрежително отношение и тя се 

практикува от неграмотни практици и 

„бръснари-хирурзи”. Те благодарение на 

непрекъснатия контакт с болни и оказ-

ването на помощ по време на войни, ус-

пяват да натрупат наблюдения и богат 

практически опит, липсващи на тога-

вашните лекари – обстоятелство, за кое-

то духовито споменава Молиер. Практи-

ческата дейност на бръснарите, съчетана 

с оживление в изследванията по анато-

мия и физиология, осигуряват подема на 

модерната хирургия през епохата на Ре-

несанса, където обикновените бръснари 

изпълняват задълженията на хирурзи.  

През 1543 г. Андреас Везалий издава 

своя революционен трактат по анатомия 

„Фабриката на човешкото тяло”, в който 

отрича Гален и препоръчва прякото наб-

людение и дисекцията. Неговите трудове 

са последвани от тези на Мишел Серве 

за белите дробове, а след това и на Фа-

лопий и Фабрисио Д’Аквапенденте. Тази 

общност оформя интелектуалния кръг, в 

който израства и разцъфва хирургически-

ят гений на Амброаз Паре (1517-1541) – 

първият хирург, приет от лекарите и 

първият хирург с докторат по медицина 

(6: 43, 7: 19-20 и др.). 

Амброаз Паре е военен лекар и хи-

рург на крал Анри ІІ. Притежава разно-

образни познания и е склонен да прилага 

най-модерните за времето методи, отх-

върляйки тези, чието единствено дос-

тойнство е, че са традиционни. Освен 

безболезненото лечение на огнестрелни 

рани, той предлага също артериалната 

превръзка при ампутация вместо обгаря-

нето на живата плът – метод системно и 

повсеместно практикуван преди него. 

Паре препоръчва превантивна трепана-

ция и осъжда практиката пациентът да 

бъде скопяван при операция от херния. 

Той усъвършенства и множество хирур-

гически инструменти, популяризира 

своите знания в серия от трактати по 

анатомия и хирургия, написани на съв-

ременен френски език. Голямата пос-

мъртна слава на неговите трудове му 

присъжда заслужено титлата „баща на 

модерната хирургия”. 
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Заключение 

От направеното изложение могат да 

се изведат следните изводи: 

1. Особен принос за развитието на 

знания, практически действия и опера-

ционни техники имат военните хирурзи. 

Тяхната дейност е отразена още в първи-

те медицински папируси в Египет, в ан-

тични медицинските трактати и съчине-

ния с медицински характер, написани от 

лекари. 

2. Важно значение за развитието на 

науката медицината и на хирургията 

през ХІ – ХV в. имат Арабския халифат 

и Византия. В условията на културна 

стагнация и догматика на научната ми-

съл в Средновековна Европа, те запазват 

и развиват принципите на Хипократ, Га-

лен, Диоскорид и др. 

3. Пренебрегването от страна на ня-

кои средновековни лекари на църковната 

забрана за извършване на дисекции, как-

то и на страха от обвинение в еретизъм и 

предаване на Инквизицията, както и 

практиктическата дейност на майстори-

те-бръснари-хирурзи, са причина през 

Късното Средновековие да се положат 

теоретическите основи на съвременната 

медицина. 
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Ролята на медицинската сестра при интеграция 
на хора с психични увреждания в обществото 

Даниела Христова, Вержиния Цветкова 

Медицински университет – Варна, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи” 

Въведение 

Актуалността на темата се определя 

като проблем в момента, след излизането 

на психично болните от институцията в 

общността няма социални услуги, които 

да им помогнат да се реинтегрират, нито 

пък такива за подкрепа на близките им. 

Трябват социални работници, които да 

посещават, наблюдават и помагат на па-

циента в сложната пътека на ходене по 

институции, те трябва също да го стиму-

лират и доведат на преглед, да го при-

общават към общността. Повечето пси-

хично болни хора живеят като в затвор – 

веднъж в този на болестта си и втори път 

в този на болниците, далеч от хората. 

Важна роля за приобщаването на пси-

хично болните има медицинската сестра, 

която може да спомогне за подобряване 

на социалната стратегия и интеграция на 

отделни индивиди или групи индивиди 

към обществото. 

Цел 

Да се изследва мнението на действа-

щите Медицински сестри за ролята им 

при интеграция на хора с психични ув-

реждания в обществото, работещи в 

Клиника по Психиатрия, МБАЛ „Света 

Марина” – Варна. 

Задачи 

Една от основните задачи на направе-

ното проучване е да се обясни каква е 

точно ролята при интеграцията, която 

медицинската сестра заема в живота на 

психично болните. Тя трябва да запознае 

обществото с техните проблеми и пъти-

щата им за разрешаване, защото меди-

цинската сестра е свързващо звено в 

процесите на интеграция на психично 

болните и без нейната помощ това става 

трудно осъществимо. 

Материали и методи 

Приложен е анализ на литературни 

източници, интернет, документален и 

анкетен метод. Изследването е проведе-

но в периода февруари 2013 г. в клиника 

по психиатрия към МБАЛ „Св. Марина” – 

Варна. Резултатите отразяват мнението 

на анкетираните медицински сестри (20). 

Резултати и обсъждане 

Проведени са серия изследвания, въз 

основа на резултатите на които се обос-

нова ролята на медицинската сестра при 

интеграцията на психично болни в об-

ществото. Проучването е анонимно с на-

учноизследователска цел. Анкетирани са 

двадесет медицински сестри от Клиника 

по психиатрия, с различна образователно 

квалификационна степен, професиона-

лен опит и трудов стаж. Всички анкети-

рани работят в МБАЛ „Св. Марина” град 

Варна. 

На фигура 1 е изобразена графиката 

на резултатите от въпрос за трудовия 

стаж по специалността на анкетираните. 

От всички анкетирани 20% са с тру-

дов стаж до пет години и от 5 до 15 го-

дини, приблизително 25% са с трудов 
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стаж от 15 до 20 години, а с трудов стаж 

над 20 години са 35% от анкетираните. 

От графиката се вижда, че 60% от участ-

ниците в анкетното проучване са с тру-

дов стаж над 15 години в прилагането на 

здравни грижи. 

На фигура 2 е изобразена графиката 

на резултатите от въпроса за длъжността 

на анкетираните. 

 

Фиг. 1. Трудов стаж на анкетираните. 

 

Фиг. 2. Длъжността, която заемат анке-

тираните. 

От всички анкетирани 55% заемат 

длъжност „редова сестра”, 40% заемат 

длъжност „старша медицинска сестра”, а 

останалите приблизително 5% заемат 

друга длъжност. 

На фигура 3 е изобразена графика на 

резултатите от въпрос: Каква според Вас 

е целта на интеграция на психично болен 

в обществото. 

Според 50% от медицинските сестри 

целта на интеграцията на психично бол-

ните е за подобряване качеството на жи-

вот, 25% смятат, че е обект на проучва-

ния и изследвания, а други 25% е осигу-

ряване на равни възможности, пълно-

ценно и активно участие във всички об-

ласти на обществения живот. 

 

Фиг. 3. Цел на интеграция на психично 

болен в обществото. 

На фигура 4 според анкетираните ме-

дицински сестри 65% смятат, че трябва 

да има промяна в нагласите на общест-

вото спрямо личността с психични ув-

реждания, а други 25% са посочели, оси-

гуряване на достъпна среда и 10% по-

сочват като промяна за успешно социал-

но включване нуждата от спонсори, пре-

доставящи средства за адаптиране на 

сгради, училища и институции. 

На фиг. 5 е изобразена графика на ре-

зултатите от въпрос какъв според Вас е 

проблема на медицинската сестра свър-

зан с интеграцията на хора с психични 

увреждания. 

Анализът на въпроса „Какъв е проб-

лемът на медицинската сестра, свързан с 

интеграцията на хора с психични увреж-

дания?” показва, че в клиниката по Пси-

хиатрия 100% смятат, че проблема на 

медицинските сестри е свързан с интег-

рацията на хора с психични увреждания 

е важен. 

На въпроса „При работата Ви с паци-

енти-психично болни сте забелязали, 

че” – приблизително 60% са отбеляза ли, 

че пациентите се чустват различни и не-

достатъчно добре приети в обществото, 

20% са отговорили, че непрекъснато 
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срещат трудности при работа с тях, 15% 

от анкетираните са отбелязали, че се оп-

лакват често и недоволстват от условия-

та при които живеят и други 5% са забе-

лязали, че при работата им с психично 

болни те не са се оплакват. 

На фигура 7 е изобразена графика по-

казваща какво е ролята на медицинската 

сестра при интегриране на хора с пси-

хични увреждания. 

Според участниците в анкетата, 65% 

смятът, че тяхната роля като медицински 

сестри при интегриране на хора с пси-

хични увреждания е приобщаването на 

пациентите с психични увреждания в 

обществото, други 25% отбелязат, че 

приобщаването не само на психично 

болните, а и на абсолютно всеки, който 

има интерес към този процес в общест-

вото е от значение и 10% смятът, че тях-

ната роля е да насочват пациентите към 

специални организации, занимаващи се с 

тази дейност. 

 

Фиг. 4. Промени за успешно социално включване на психично болен индивид. 

 

Фиг. 5. Проблеми на медицинската сестра свързани с интеграция на психично болни. 

 

Фиг. 6. При работа с психично болни, сте забеляза ли? 
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Фиг. 7. Роля на медицинската сестра при интегриране на психично болни. 

На въпроса: „Според Вас какво място 

заема медицинската сестра при интегра-

ция на пациентите – психично болни” – 

95% от анкетираните са отговорили 

„важно”, а другите 5% отбелязват, че 

„не се вълнуват”. 

 

Фиг. 8. Какво място заема медицинската 

сестра при интеграцията на пациенти. 

На фигура 9 е изобразена графика на 

въпроса: „Какво според Вас е отношение-

то на обществото към психично болните”? 

 

Фиг. 9. Отношението на обществото към 

психично болните. 

10% от анкетираните, смятът че е не-

допустимо, 95% отбелязват отношението 

на обществото като лошо, други 25% 

споделят, че се държат добре към пси-

хично болните и 20% проблизително 

мислят, че отношението на обществото е 

отлично. 

Изводи 

Направеното проучване показва, че 

съществуваща система за психиатрични 

грижи в много случаи обединява групи 

хора с различно ниво на умствена недос-

татъчност, причинена от съвършено раз-

лични медицински и социални фактори. 

В резултат на този подход често в соци-

алните заведения биват настанявани хо-

ра с хронични психични разстройства и 

такива, с подчертан умствен дефицит, 

сравним с умствена недостатъчност при 

хора с вродени обучителни трудности. 

Фокусът на работата на МС за психично-

здравни грижи е поставен върху интег-

риране на психично болните, въвеждане 

на психично-здвавни услуги и осигуря-

ването правото им на избор. Качествена-

та работа на Медицинската сестра и 

важната роля, която играе в отделенията 

по психиатрия би довела до подпомагане 

за интеграция на психично болни в об-

ществото и подобряване на качеството 

им на живот. 
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Ултрасонография на бял дроб за доказване  
на пулмофиброза при системна склероза 

Р. Каралилова, Ан. Баталов, В. Попова, Л. Стоянова, М. Генева-Попова, Ив. Яков 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Клиника по ревматология,  

Медицински университет – Пловдив 

Въведение 

Пулмофиброзата се среща с голяма 

честота при пациенти със системна 

склероза. Регистрира се при повече от 

80% от пациентите със системна склеро-

за и е едно от основните вътреорганни 

усложнения и водеща причина за смърт 

при тези болни. Златният стандарт за 

оценка на пулмоналното ангажиране е 

високата резолюция на КТ, което срав-

нено с конвенционалната рентгеногра-

фия е по-точен и прецизен метод, но из-

следването е с висока цена и висок ради-

ологичен риск за пациентите. 

Характерните промени, които се ре-

гистрират посредством КТ при засягане 

на белия дроб при пациенти с Прогре-

сивна Системна Склероза са намалена 

прозрачност и воалиран тип „матово 

стъкло”, уплътнена интерстициална 

структура, редуциране на белодробната 

тъкан. При прогресиране на промените, 

настъпва пулмофиброза, задебеляване на 

интерстициалната тъкан, бронхиектазии 

и кистични промени. 

Посредством ултрасонографията (УС) 

на белия дроб, се търсят т.нар. В-линии – 

УС белег за интерстициално белодробно 

засягане. 

При всички пациенти се извърши и 

ЕхоКардиография (ЕхоКГ) за оценка на-

лягането в пулмоналната артерия, оцен-

ка за пулмонална хипертония и опреде-

ляне размерите и наляганията в левите и 

десни сърдечни кухини. 

Цел 

Да се оцени диагностичната стойност 

на ултросонографията на бял дроб при 

пациенти със системна склероза, сравне-

на с високорезолюционна КТ, както и 

корелацията между характерните КТ 

промени и В-линиите. 

Материали и методи 

Изследваха се 10 пациента, изпълва-

щи диагностичните критерии за систем-

на склероза на Американския колеж по 

Ревматология. Всички пациенти бяха 

жени на средна възраст 55 ± 12. Пациен-

тите бяха с различна давност и тежест на 

заболяването си и с различни по степен 

органно ангажиране. При всички тях се 

проведе КТ на бял дроб, УС на бял дроб и 

функционално изследване на дишането. 

УС на бял дроб се извърши на предна, 

задна и предностранична повърхност на 

гръдния кош за лява и дясна гръдна по-

ловина последователно на определените 

7 УС-ски места за всяка от тях. При 

всички пациенти се проведе функцио-

нално изследване на дишането.  

Резултати 

В рамките на 5 дни за всеки пациент 

се проведе високорезолюционна КТ, бе-

лодробна УС, функционално изследване 

на дишането (ФИД) и ехоКГ. 

Пулмоналната фиброза беше устано-

вена при 6 от пациентите със системна 

склероза посредством КТ и при 4 паци-



73 

ента с белодробна ултрасонография. Ре-

гистрираха се сигнификантни разлики в 

общия брой на В-линиите на УС при па-

циенти с пулмонално засягане, регист-

рирано на КТ. Не се установи статисти-

ческа разлика в броя на В-линиите при 

пациентите от различните възрастови 

групи. Фалшиво положителен резултат 

на белодробната УС се установи при 

един пациент. Анализът на данните по-

каза наличие на корелация между В-

линиите на белодробната ултрасоногра-

фия и белодробното засягане, установе-

но посредством КТ. 

Необходими са по-нататъшни проуч-

вания върху по-голяма пациентска група 

с оглед решаване на редица въпроси, 

възникнали в хода на работата – има ли 

сигнификантно по-висока честота и пре-

дилекция на ангажиране на белия дроб 

по определените за УС изследване от-

делни зони – предна и задна част на бе-

лия дроб; връзка между регистрираните 

УС-ски В-линии с давността на заболя-

ването, верифицирани КТ-ски; необхо-

димо е да бъде отбелязан фактът, че В-

линиите са чувствителен, но не са спе-

цифичен белег за интерстициално пул-

монално ангажиране и могат да са нали-

це и при други заболявания; необходима 

е контролна група от здрави лица, както 

и такива с интерстициално белодробно 

засягане резултат на други заболявания. 

Заключение 

Белодробната ултрасонография е на-

дежден метод при диагностичната оцен-

ка и разпрознаване на белодробното ан-

гажиране при системна склероза. Това е 

чувствителен метод откриване на пул-

мофиброза и може да бъде използвана 

като скринингов метод при пациенти с 

прогресивна системна склероза и да за-

мени КТ.  

Ключови думи: Ултрасонография на бял 

дроб, пулмофиброза, системна склероза.  
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Общи данни и определение 

Като болест на съвременната цивили-

зация затлъстяването е широко разпрос-

транено. По данни на различни автори 

честотата на затлъстяването в настоящия 

момент варира в доста широки граници – 

от 10% до 40-50%, както за отделните 

страни на света, така и в различни реги-

они на дадена страна. По данни от Ми-

нистерство на Здравеопазването от 

2004 г., в България 2.2 милиона души са 

с наднормена телесна маса, а 1.045 ми-

лиона са вече със затлъстяване – 21% 

при мъжете, 17% при жените. При деца-

та (до 18 г.) 13.9% са със свръхтегло, а 

4.9% – със затлъстяване. СЗО прогнози-

ра, че до 2015 г. населението с наднор-

мено тегло ще нарастне до около 

2.3 млрд. възрастни и че повече от 

700 млн. от тях ще са със затлъстяване. (1) 

Под понятието метаболитен синдром 

се разбира едновременната поява на ня-

кои от следните заболявания: 

- висцерално затлъстяване; 

- завишени кръвно-захарни стойности; 

- дислипопротеинемия, състояща се 

от ниски нива на HDL-Cholesterol и за-

вишени нива на триглицериди, както и 

есенциална хипертония (Eckel et al. 

2005). 

Въз основа на едно репрезентативно 

проучване на Роберт-Кох-Института 

(7124 18-79 годишни пациенти) метабо-

литният синдром в Германия (дефинира-

но по ATP-III – Критерии) (Grundy et. Al 

2004) преобладава в 23,8% (Жени – 

21,0%, Мъже – 26,6%). Затлъстяването и 

диабет тип 2 се очаква да засегнат през 

2030 г. 350 милиона, което автоматично 

ще доведе увеличаване броя на хоратa с 

метаболитен синдром, съответстващо на 

42%. 

В Германия 15% от децата и юношите 

на възраст между 3 и 17 г. са с наднор-

мено тегло, като 6,3% от тях са затлъсте-

ли. До сега метаболитният синдром е 

бил разглеждан подобно на Диабет тип 2 

като синдром на зрялата възраст. През 

последните години обаче и при затлъс-

телите деца са се наблюдавали заболява-

ния като нарушен глюкозен толеранс, 

артериална хипертония, дислипидемия и 

хиперурикемия (Körner et al. 2007, Töpfer 

et аl. 2007). 

Метаболитният синдром  

при възрастните 

В развитието на метаболитния синд-

ром участват генетични фактори, начи-

нът на живот и въздействието на околна-

та среда, както и тяхното взаимодейст-

вие. Инсулиновата резистентност, вис-

цералното затлъстяване, дислипидемия-

та и артериалната хипертония са основ-

ните патогенетични механизми и компо-

ненти за развитието на метаболитния 

синдром. Често част от затлъстелите де-

ца и юноши са изложени на висок риск 

от развитието на сърдечно-съдови забо-

лявания още в млада възраст. Редица 
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проучвания свидетелстват за корелация-

та между високите стойности на индекса 

на телесна маса и артериалното наляга-

не. Още по сигнификантно е покачване-

то на тези стойности при деца, чийто 

ИТМ надхвърля 90-тия персентил. (2,3) 

Смята се, че около ¼ от възрастното на-

селение към настоящия момент е с МС. 

Той се явява на едно от първите места по 

заболеваемост и смъртност в световен 

мащаб. (1) Другите компоненти на МС 

включват: 

- нарушена гликемия на гладно, на-

рушен въглехидратен толеранс (считат 

се за предиабетно състояние) или заха-

рен диабет (ЗД) тип 2 (айсберга на на-

рушенията в глюкозната обмяна); 

- атерогенна дислипидемия (високи 

триглицериди, висок общ и „лош” LDL-

холестероли аполипопротеин В и нисък 

„добър” HDL-холестерол и аполипопро-

теин А1); 

- високо кръвно налягане (артериална 

хипертония). 

Причините за МС са все още не на-

пълно изяснени, но със сигурност е до-

казана ролята на два фактора: 

- централното затлъстяване, което ка-

то масов скрининг се оценя най-добре 

чрез измерване обиколката на талията; 

- наличието на инсулинова резистент-

ност, която е важен фактор за развитието 

на нарушен глюкозен толеранс при аб-

доминално затлъстяване. 

Съществуват различни дефиниции за 

МС на различни работни групи, но при 

възрастните днес в клиничната практика 

се използва консенсусното определение 

на Международната Диабетна Федера-

ция от 2007 г., като диагнозата се поста-

вя въз основа на следните критерии: 

1) Наличие на централен тип затлъс-

тяване, което за европеидната раса се 

оценя като обиколка на талията при мъ-

жете над 94 см и при жените над 80 см. 

При ИТМ > 30 мг/кг
2
 се приема, че е на-

лице висцерален тип затлъстяване и не е 

необходимо измерване обиколката на 

талията, плюс поне два от следните по-

казатели: 

2) Ниво на триглицеридите (Тг) над 

1,7 (150 мг/дл) ммол/л или провеждане 

на специфично лечение за повишени Тг. 

3) Понижен „добър” HDL-холестерол 

под 1,29 ммол/л (50 мг/дл) при жените и 

под 1,03 ммо/л (40 мг/дл) при мъжете 

или провеждане на специфично лечение 

във връзка с понижението му. 

4) Систолно артериално налягане над 

130 mmHg и/или диастолно над 

85 mmHg или провеждане на специфич-

но лечение за артериална хипертония. 

5) Нрушена гликемия на гладно – 

кръвна захар над 5,6 ммол/л или нару-

шен глюкозен толеранс или диагности-

циран ЗД тип 2. 

Метаболитен синдром 

в детско-юношеската възраст 

В детската и юношеска възраст диаг-

нозата също се поставя въз основа на 

критериите на Международната Диабет-

на Федерация от 2007 г., които са след-

ните за отделните възрастови групи: 

От 6 до 10 годишна възраст 

1) Обиколка на талията над 90-я пер-

сантил за съответните пол и възраст 

Не може да се докаже МС. Необходи-

мо е да се проведат допълнителни изс-

ледвания при фамилна обремененост за 

МС, захарен диабет тип 2, дислипиде-

мия, артериална хипертония, сърдечно-

съдови заболявания и затлъстяване. 

Пръв и водещ фактор е затлъстяване-

то съчетано с акантозис нигриканс, коя-

то е израз на хиперинсулинизъм. 
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От 10 до 16 годишна възраст 

1) Обиколка на талията над 90-я пер-

сантил за съответните пол и възраст. 

2) Повишени Тг над 1,7 ммол/л. 

3) Понижен „добър” HDL-холестерол 

под 1,03 ммол/л (40 мг/дл). 

4) Систолно артериално налягане над 

130 mmHg и/или диастолно над 

85 mmHg. 

5) Кръвна захар на гладно над 

5,6 ммол/л. 

Над 16 годишна възраст 

Използват се критериите за възраст-

ните. 

Всяко едно повишаване на ИТМ при 

деца и подрастващи с 0,5 мг/м
2
 е свърза-

но с увеличаване на риска от МС с 50%, 

като 1/3 от децата и юношите със зат-

лъстяване отговарят на критериите за 

МС (4). 

Нарастващото разпространение на 

наднорменото тегло и затлъстяването 

сред децата и юношите води не само до 

развитието на Захарен Диабет Тип 2, но 

и до всички заболявания, характерни за 

зрялата възраст с доказан метаболитен 

синдром. 

Вайс и сътр. (2004) са изследвали в 

група от 490 деца и младежи на възраст 

от 4 до 20 години влиянието на затлъс-

тяването върху различните компоненти 

на метаболитния синдром. С това проуч-

ване са успели да докажат, че честотата 

на метаболитния синдром се увеличава 

със степента на затлъстяването и при де-

ца и младежи с много голямо наднорме-

но тегло достига дори 50 процента. Па-

ралелно с типичните индикатори за ме-

таболитния синдром (наднормено тегло, 

инсулинова резистентност съотв. нару-

шен глюкозен толеранс, нива на тригли-

церидите и HDL-Cholesterol както и ар-

териално налягане) значение имат и ни-

вата на С-реактивен протеин (СRP), ин-

терлевкин 6 (IL-6), както и адипонектин 

като маркер за по-късен сърдечно-съдов 

риск. При по-високостепенно затлъстя-

ване СRP и IL-6 са били значително уве-

личени. Адипонектинът обаче е бил зна-

чително редуциран. Като цяло се е уста-

новило, че биомаркери за повишен риск 

от сърдечно-съдови заболявания са на-

лични още в детска възраст (3).  

Инсулиновата резистентност и 

висцералнот затлъстяване 

При хората с наднормено тегло има 

два различни вида на разпределяне на 

мазнините/мастната тъкан в тялото: 

ябълковиден (андроиден) и крушовиден 

(гиноиден). При ябълковидният тип го-

ляма част от мастната тъкан, т.н. висце-

рална мастна тъкан, се намира в областта 

на корема и обгръща вътрешните органи. 

При крушовидният тип обаче мастната 

тъкан се разпределя най-вече като под-

кожна мастна тъкан по ханша и бедрата. 

Доказано е, че висцералната мастна тъ-

кан при възрастни се свързва с метабо-

литни усложнения. Така площта на вис-

цералната мастна тъкан е в корелация с 

концентрацията на триглицеридите на 

гладно и с HDL-Cholesterol (5). При де-

цата обаче тази взаимовръзка е не така 

ясно документирана. При едно проучва-

не от 2003 г. (Вайс и сътр.) се изследва 

взаимовръзката между разпределението 

на мастната тъкан и инсулиновата резис-

тентност при деца и младежи с наднор-

мено тегло. Разпределението на абдоми-

налната мастна тъкан е било определено 

посредством магнитен резонанс (MRI). 

При това е била установена ясна взаи-

мовръзка между намаления глюкозен 

толеранс и разпределението на коремна-

та мастна тъкан (6). 
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Артериално налягане и 

метаболитен синдром 

При възрастните хора артериалното 

налягане е свързано с повишен риск за 

миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и 

като цяло за сърдечно-съдови заболява-

ния. Доказано е, че и при децата и юно-

шите хипертонията оказва негативно 

въздействие. В едно аутопсионно проуч-

ване се е установило, че и при подраст-

ващите има връзка между артериалното 

налягане и атеросклеротичните измене-

ния на аортата и коронарните съдове на 

сърцето. (7) Други изследвания са дока-

зали с неинвазивни методи влиянието на 

артериалното налягане върху други сър-

дечно-съдови рискови фактори. Има 

достатъчно доказателства, които свиде-

телстват затова, че при здрави младежи 

дори лекото повишаване на артериално-

то налягане въздейства отрицателно 

върху съдовите структури и техните 

функции (8). Регулирането на артериал-

ното налягане се влияе от различни фак-

тори и поради това е трудно да се разг-

лежда изолирано въздействието на от-

делни компоненти като например над-

норменото тегло или инсулиновата ре-

зистентност. Въпреки че честотата на 

изявената хипертония при децата е отно-

сително ниска, все пак се е установило, 

че предвестници на това заболяване мо-

гат много рано да бъдат доказани и че 

корените на хипертонията при възраст-

ните често могат да бъдат открити още в 

първото или второто десетилетие от жи-

вота им. 

Отлагане на мазнини в черния дроб 

и мускулите 

Все по-често се вижда, че при инсу-

линова резистентност се стига до увели-

чено отлагане на мазнини в черния дроб, 

както и в мускулната тъкан. Отлагането 

на мазнини в мускулите води до инхиби-

ране на инсулиновия сигнал и поради 

това до инсулинова резистентност, дока-

то тези в черния дроб преди всичко пре-

дизвикват дислепидемия, както и инсу-

линова резистентност на черния дроб. И 

в двата случая триглицеридите сами по 

себе си не са тези, които задействат ин-

сулиновата резистентност, а мастните 

метаболити, които специфично възпре-

пятстват предаването на инсулиновия 

сигнал (9). 

Отлагането на мазнини в черния дроб, 

така нареченото неалкохолната чернод-

робна стеатоза може да има различни 

форми/проявления. Може да става въп-

рос за чиста инфилтрация на черния 

дроб с мазнина (стеатоза), без пряко въз-

действие. Допълнително тя може обаче 

да доведе до възпаления (стеатохепатит) 

или до фиброза, или чернодробна циро-

за. В изследвания от студията NHANES-

III неалкохолната чернодробна стеатоза 

е била установена преди всичко при та-

кива пациенти, които освен това страдат 

от Тип-2-Диабет, хипертония и хиперли-

пидемия. Тези наблюдения са довели до 

хипотезата, че чернодробната стеатоза – 

поне при една част от населението – 

предхожда развитието на диабет. За съ-

жаление клиничната картина на неалко-

холната чернодробна стеатоза вече не се 

ограничава само върху възрастни, а все 

по-често се диагностицира при деца и 

младежи. (10) Стеатозният черен дроб не 

причинен от повишен прием на алкохол 

се доказва ехографски при 50% от всич-

ки адипозни деца и юноши, като 1/5 от 

тях вече страдат от NASH. (1,2) 

Mастната инфилтрация на черния дроб 

може да се развие към цироза и свърза-

ните с това усложнения; освен това може 
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да се наблюдава взаимовръзката с вис-

церално затлъстяване. Тази взаимовръз-

ка може поне частично да се обясни с 

увеличеното производство на свободни 

мастни киселини от висцералното маз-

нинно депо и породената от това посто-

янна експозиция на черния дроб (10). 

Понастоящем НМЧБ е най-честата 

причина за развитие на цироза при деца 

и за чернодробна трансплантация при 

възрастни в САЩ. (1) 

Нискостепенно хронично 

възпаление 

Затлъстяването в абдоминлната об-

ласт е свързано и с развитието на хрони-

чен възпалителен отговор, който играе 

важна роля в появата на свързаните със 

затлъстяването усложнения. Налице са 

увеличени маркери на възпалението като 

интерлевкин 6 (IL-6), тумор некротизи-

ращия фактор-алфа (TNF-α), високочув-

ствителния С-реактивен протеин (hs 

CRP) и др. Този тип възпаление е нис-

костепенно и хронично и не е идентично 

с класическото хронично и остро възпа-

ление при инфекции или травми. Висо-

кочувствителният CRP се образува в 

черния дроб под въздействието на IL-6 и 

TNF-α и е независим рисков фактор за 

развитието на инфаркт на миокарда, вне-

запна сърдчна смърт, мозъчен инсулт, 

периферна артериална недостатъчност. 

Нелекуван МС води до бързо и прогре-

сивно развитие на атеросклеротични съ-

дови изменения с повишен сърдечно-

съдов и мозъчно-съдов риск, както и до 

нарушения в глюкозната обмяна, чийто 

краен резултат е ЗД тип 2. Те от своя 

страна имат за резултат намалена про-

дължителност и влошено качество на 

живот, повишена инвалидизация и смър-

тност. (1,11,12,13,14,15) 

Обобщение 

Метаболитният синдром се дефинира 

в детско-юношеската възраст подобно, 

както при възрастните, въпреки че при 

децата няма абсолютни референтни 

стойности, а се работи с персентили. Ако 

при едно дете/подрстващо са налични 

три от петте критерия (наднормено тег-

ло, повишени триглицериди, по-ниски 

HDL-стойности, по-високо кръвно наля-

гане и нарушен глюкозен толеранс на 

гладно), то съгласно дефиницията може 

да се говори за метаболитен синдром. 

Разпространението на метаболитния 

синдром в детско-юношеската възраст 

не е обобщено в световен мащаб. В раз-

лични изследвания обаче е показано, че 

всички познати рискови фактори при 

възрастните са релевантни също и в дет-

ско-юношеската възраст и могат да доп-

ринесат за развитието на метаболитния 

синдром, още в детска възраст, или на 

по-късен етап, в зряла възраст. Тъй като 

в световен мащаб се регистрира посто-

янно увеличаване на наднорменото тегло 

и затлъстяването при децата, както и 

случаите на Диабет Тип 2, трябва да се 

изхожда от това, че разпространението 

на метаболитния синдром значително 

нараства. 

Всички тези факти налагат да се из-

вършва профилактика, ранно открива-

не и лечение на отделните компоненти 

на МС. 

Доказано е, че терапевтични промени 

в начина на живот като подобрена дви-

гателна активност и фитнес, контрол 

върху телесното тегло и здравословно 

хранене, както и мотивация за поведен-

ческа промяна могат да предотвратят 

появата и развитието на метаболитен 

синдром. 
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Експериментално проучване ролята на 5-НТ2 
серотониновите рецептори в механизма  
на противовъзпалително действие  
на антидепресанта флуоксетин 

Илия Костадинов, Делян Делев, Иванка Костадинова 

МУ – Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология 

Въведение 

Флуоксетинът е антидепресант от 

групата на селективните инхибитори на 

обратното връщане на серотонина 

(SSRI). Чрез високоафинитетен механи-

зъм той блокира серотониновия транс-

портен протеин и повишава концентра-

цията на този медиатор в ЦНС и пери-

ферните тъкани (1). Съществуват експе-

риментални данни, че наред с основния 

си фармакологичен ефект – антидепре-

сивния флуоксетинът притежава проти-

вовъзпалителна активност (2). Проучва-

нията върху антиинфламаторната актив-

ност на антидепресантиет са от интерес в 

няколко направления. Според невроинф-

ламаторната теория депресията се дължи 

на възпалителен процес в определени 

мозъчни структури (3). Това поставя 

въпроса за евентуалното участие на про-

тивовъзпалителната активност на анти-

депресантите в терапевтичния им ефект 

при депресия. От друга страна противо-

възпалителния ефект на антидепресанти-

те може да бъде полезен при лечението 

на съпътстващи депресията възпалител-

ни заболявания или антидепресантите да 

се използват самостоятелно с такава цел. 

Например има клинични данни, че някои 

антидепресанти, като бупропион могат да 

индуцират ремисия нри болестта на 

Крон, псориазис и атопичен дерматит (4). 

Механизмът, по който флуоксетинът 

повлияват възпалението, не е достатъчно 

добре изяснен. Той повишава нивото на 

серотонина, който от своя страна дейст-

ва на редица рецепторни субтипове. 5-

НТ2 рецепторният субтип се експресира 

в ЦНС и в периферните тъкани. Редица 

доказателства сочат, че 5-НТ2а рецепто-

рите индуцират спонтанна болка и хипе-

ралгезия в периферните тъкани, където 

те медиират и проинфламаторен ефект 

на серотонина (5). За разлика от перифе-

рията в ЦНС 5-НТ2 рецепторите вероят-

но медиират антиинфламаторен ефект. 

Карагенин-индуцираният оток е често 

използван експериментален модел на 

възпаление. Трицикличните антидепре-

санти амитриптилин, имипрамин и кло-

мипрамин демонстрират сигнификантен 

противовъзпалителен ефект при този 

модел (6). 

Цел на настоящето проучване е да се 

установи ролята на 5-НТ2 рецепторите в 

механизма на противовъзпалително 

действие на флуоксетин при еднократно 

и многократно приложение. 

Материал и методи 

Експериментът е одобрен от Комисията 

по етика при животните към Българската 

агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) с разрешително N 56/19.03.2012 г. 
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Животни 

Използвани бяха 40 мъжки бели плъ-

ха порода Wistar разделени чрез случаен 

подбор в пет групи (n = 8), третирани в 

продължение на 14 дни както следва: 

I група (контрола) – третирана с фи-

зиологичен разтвор интраперитонеално 

(i. p.); II група (позитивна контрола) – 

третирана с референтно противовъзпа-

лително вещество – диклофенак в доза 

25 mg/kg т. м. (i. p.); III група – третира-

ни с флуоксетин в доза 20 mg/kg т. м. (i. 

p.); IV група – третирани с 5-НТ2 рецеп-

торния антагонист ципрохептадин в доза 

5 mg/kg т. м. (i. p.); V група – третирани 

с флуоксетин 20 mg/kg т. м. + ципрохеп-

тадин 5 mg/kg т. м. (i. p.). 

Животните са отглеждани при стан-

дартни лабораторни условия: 12:12 часа 

тъмно-светъл цикъл, 45% относителна 

влажност на въздуха, температура 

26,5 ± 1° C и свободен достъп до храна и 

вода. 

Метод за изследване на противовъз-

палително действие 

Използва се апарат плетизмометър 

(Ugo basile). Преди третирането се из-

мерва обема на задната дясна лапа на 

животните от всички групи. След това на 

всички животни интраплантарно се ин-

жектира 0,1 мл от 1% разтвор на караге-

нин. Непосредствено след това се ин-

жектират интраперитонеално изследва-

ните вещества. С апарат плетизмометър 

(Ugo basile) се отчита обемът изместена 

течност от задната дясна лапа на плъха 

на втория, третия, четвъртия и 24 час 

след третирането с карагенин. Изчислява 

се по формулата на Тринус процента на 

инхибиране на възпалението. Животните 

се тестват за противовъзпалително дейс-

твие на първия и 14 ден от третирането. 

За статистическа обработка на данни-

те беше използван метода на вариацион-

ния анализ – One Way Anova на програ-

мата SPSS 11. За всеки показател бяха 

определени средна аритметична стой-

ност (mean) и стандартната грешка 

(± SEM). Сравняването на резултатите 

между групите беше извършено с по-

мощта на Independent Sample T test при 

уровен на значимост Р < 0,05. 

Резултати 

Еднократното (остро) приложение на 

флуоксетин сигнификантно редуцира 

карагенин-индуцирания едем при срав-

нение с контролата, както в ранния ста-

дий на карагениновия оток (р = 0,04 на 

третия час и р = 0,011 на четвъртия час), 

така и на 24 час (р < 0,0001). Няма ста-

тистически значима разлика между про-

тивовъзпалителния ефект на флуоксети-

на и този на диклофенака, използван ка-

то еталон на антиинфламаторно дейст-

вие. Ципрохептадинът достоверно инхи-

бира ранния и късния стадий на караге-

ниновия оток при съпоставяне с контро-

лата (р < 0,05). Ко-администрацията на 

флуоксетин (20 мг/кг) и ципрохептадин 

(5 мг/кг) не променя статистически дос-

товерно ефекта на флуоксетина върху 

инхибирането на карагенин-индуцира-

ния оток при остро третираните животни 

в първите 4 часа. Макар и несигнифи-

кантно ефекта на комбинацията е по-

изразен от този на двете вещества при-

ложени поотделно. На 24 час комбина-

цията няма статистически отличим ефект 

при сравнение с контролата, но флуоксе-

тинът (р < 0,0001) и ципрохептадинът 

(р < 0,0001) самостоятелно статистичес-

ки достоверно редуцират индуцирания 

от карагенин възпалителен оток (фиг. 1). 
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При многократно (14 дневно) трети-

ране флуоксетинът сигнификантно ре-

дуцира карагенин-индуцирания оток на 

втория, третияия, четвъртия (р < 0,0001) 

и 24 (р = 0,011) час при сравнение с кон-

тролата. Противовъзпалителния ефект на 

флуоксетина е достоверно по-слаб от то-

зи на диклофенака само на 24 час 

(p < 0,05). Ципрохептадинът статисти-

чески значимо инхибира ранния и къс-

ния стадий на карагениновия оток при 

съпоставяне с контролата (р < 0,05), но 

не променя сигнификантно противовъз-

палителния ефект на флуоксетина. На 

24 час степента на редукция на отока от 

комбинацията (36,22%), макар и без ста-

тистическа достоверност е по-изразена 

от тази на флуоксетин (49,11%) и ципро-

хептадин (52,98%) приложени самостоя-

телно (фиг. 2). 

    

Фиг. 1. Ефект на на 5-НТ2 рецепторния антагонист ципрохептадин върху противовъз-

палителния ефект на флуоксетин при еднократно третиране. * p < 0,05 при сравнение с 

контрола на втория час; ** p < 0,05 при сравнение с контрола на третия час; *** p < 0,05 

при сравнение с контрола четвъртия час; + p < 0,05 при сравнение с контрола на 24 час. 

    

Фиг. 2. Ефект на 5-НТ2 рецепторния антагонист ципрохептадин върху противовъзпали-

телния ефект на флуоксетин многократно третиране. * p < 0,05 при сравнение с контро-

ла втория час; ** p < 0,05 при сравнение с контрола третия час; *** p < 0,05 при срав-

нение с контрола четвъртия час; ! p < 0,05 при сравнение с диклофенак на 24 час;  

+ p < 0,05 при сравнение с контрола на 24 час. 
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Обсъждане 

Представените данни сочат, че SSRI 

антидепресанта флуоксетин в използва-

ната доза 20 мг/кг т. м. притежава изра-

зен антиинфламаторен ефект при кара-

генинов модел на възпаление. Този 

ефект се регистрира в ранната и късна 

фаза на възпалението, както при еднок-

ратно, така и при многократно третира-

не. Получените данни подкрепят тези на 

Abdel-Salam et al за противовъзпалител-

на активност на флуоксетина при изпол-

звания модел на възпаление.  

В ЦНС 5-НТ2 рецепторите медиират 

антиинфламаторен ефект. При екзогенно 

интрацеребровентрикуларно въвеждане 

на серотонин на плъхове с нормални 

5-НТ нива той редуцира карагениновия 

оток (7). 5-НТ2 рецепторите взаимодейс-

тват с 5-НТ3 рецепторите в ЦНС, които 

от своя страна стимулират серотонино-

вата секреция. Ципрохептадинът, като 

антагонист на 5-НТ2 рецепторите би 

следвало да потиска наблюдавания про-

тивовъзпалителен ефект ефект на флуок-

сетина, ако той се реализира чрез цент-

рални механизми. В настоящето проуч-

ване ципрохептадинът блокира този 

ефект само при еднократното третиране 

на 24 час. Антиинфламаторният ефект на 

серотонина в ЦНС се свърва и с негово-

то невроендокринно действие. Опити с 

in situ хибридизация на мозъчни срезове 

от плъх с олигопептиди показват, че се-

ротонинът чрез 5-НТ2а и 5-НТ2b рецепто-

рите увеличава иРНК за кортикотропин-

рилизинг хормона в перивентрикуларни-

те нуклеуси на хипоталамуса и за проо-

пиомеланокортина в предните дялове на 

хипофизата. Стимулирането на секреци-

ята на АКТХ и оттам на хидрокортизо-

новата секреция от надбъбрека също е 

медиирано чрез 5-НТ2 рецепторите (8). 

Получените данни сочат, че тези цент-

рални механизми играят ограничена ро-

ля в наблюдавания противовъзпалителен 

ефект на флуоксетина и вероятно пови-

шената концентрация на серотонин в мо-

зъка не е водеща в реализирането на този 

ефект. 

Периферно експресираните 5-НТ2 ре-

цептори медиират проинфламаторния 

ефект на серотонина. Карагенин-

индуцираната инфламаторна реакция 

посредством 5-НТ2 рецепторите стиму-

лира експресията на рецепторите за кал-

цитонин-ген свързания пептид (CGRP). 

CGRP който се освобождава, както от 

периферните, така и от централните тер-

минали на първичните аферентни влакна 

в хода на възпалителната реакция води 

до сенситизация на ноцицепторите, но-

цицептивните неврони в гръбначния мо-

зък и задния коренчев ганглий. Субплан-

тарното инжектиране на 5-НТ2 рецеп-

торният антагонист кетансерин потиска 

увеличената CGRP експресия и инхиби-

ра хипералгезията (9). Инхибирането на 

тези неврони от 5-НТ2 рецепторните ан-

тагонисти от друга страна не е директно, 

а се опосредства от опиоидергични ме-

ханизми. 5-НТ потиска миграцията на 

активираните от възпалителната реакция 

β-ендорфин съдържащите клетки, което 

вероятно се реализира посредством 

5-НТ2 рецепторите, тъй като антагонис-

тите им като кетансерин увеличават броя 

им в мястото на възпаление. Ципрохеп-

тадинът като 5-НТ2 рецепторен антаго-

нист вероятно чрез блокиране на споме-

натите рецептори усилва ендогенните 

опиоидни механизми и инхибира усиле-

ната от карагениновото възпаление 

CGRP експресия в гръбначния мозък. 

Това обяснява наблюдавания изразен 

противовъзпалителен ефект при експе-
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риментален модел на възпаление с кара-

генин. Този ефект е налице, както при 

острото, така и при хроничното 

(14 дневно) третиране. Ефектът му е съ-

измерим с този на флуоксетина. Еднов-

ременното приложение на ципрохепта-

дин и флуоксетин не променя противо-

възпалителния ефект на антидепресанта 

с изключение на 24 час при острия опит. 

Наблюдаваният адитивен синергизъм 

може да се обясни със слабия афинитет 

на флуоксетин към 5-НТ2 рецепторите и 

способността му да ги блокира. Проуч-

вания демонстрират интересния факт, че 

както стимулирането на тези рецептори 

(от агонисти или SSRI), така и дълговре-

менната им блокада водят до даун-

регулация в техния брой (10). Посочени-

те факти обясняват липсата на макар и 

преходен про-инфламаторен ефект на 

флаоксетина в настоящето проучване, 

дължащ се на повишените серотонинови 

нива в периферията. 

Изводи  

Флуоксетинът притежава антиинфла-

маторен ефект при карагенинов модел на 

възпаление. Централно локализираните 

5-НТ2 рецептори медиират този ефект 

само при остро третираните животни в 

късната фаза на карагениновото възпа-

ление. Наблюдаваният противовъзпали-

телен ефект при хронично третираните 

животни и в първите четири часа при 

острия опит се дължи на взаимодействи-

ето на флуоксетина със серотонинергич-

ната медиация в периферните тъкани. 
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Въведение  

Хипертонията е многофакторно забо-

ляване, което е свързано с патологични 

промени в нервните, бъбречните, хормо-

налните и съдовите механизми за конт-

рол на кръвното налягане. Най-важната 

регулация се осъществява на нивото на 

ендотела чрез отделяне на вазодилататор-

ни (азотен оксид – NO, простациклин – 

PGI2, endothelium-derived hyperpolarizing 

factor – EDHF) и вазоконстрикторни ве-

щества, като: ендотелин-1 (ET-1), тром-

боксан А2 (TxA2), ангиотензин II (AT II). 

Нарушеният баланс между тях, води до 

трайно повишаване на съдовия тонус и 

структурни промени в съдовата стена (1). 

Хемодинамичният стрес води до по-

вишена продукция на ЕТ-1, който е един 

от най-силните открити до момента ва-

зоконстриктори. Неговото действие е от 

30 до 50 пъти по-силно от това на норад-

реналина и АТ II (2) и между 8-110 пъти 

по-слабо от това на уротензин II (U-II) 

(3, 4). Генерира се основно от ендотел-

ните клетки. Концентрациите на ЕТ-1 в 

съдовата стена са над 100 пъти по-

високи от циркулиращите му плазмени 

нива. Така ЕТ-1 действа основно като 

автокринен / паракринен пептид, а не 

като циркулиращ хормон (5). Освен в 

ендотела, ЕТ-1 се произвежда в сърцето, 

бъбреците, надбъбречната жлеза, задния 

дял на хипофизата и ЦНС, макар и в из-

ключително ниски концентрации (6). 

ET-1 взаимодейства с два типа ендо-

телинови рецептори: ETA и ETB. Те 

представляват G-protein свързани транс-

мембранни белтъци. Въз основа на свои-

те in vivo фармакологични ефекти, ETB-

рецепториторите се класифицират в два 

подтипа – ETB1 и ETB2. ETA-

рецепторите се експресират предимно в 

съдовите гладкомускулни клетки и кар-

диомиоцитите. Ефектите свързани с 

ЕТА-рецептора водят до засилена Ca
2+

 

мобилизация в гладкомускулните клетки 

на съдовете и вазоконстрикция. ETB-

рецепторите се експресират предимно 

върху съдовите ендотелни клетки. ETB-

рецепторната стимулация и по-

специално тази на ETB1 – рецептора, 

активира сигнални пътища, които водят 

до освобождаване на релаксиращи фак-

тори като NO, PGI2 и EDHF (1,2). 

ETB2 – свързаният отговор е вазоконст-

рикция, подобно на действието на ETA 

рецептора. През последните години се 

натрупаха и неопровержими доказателс-
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тва за връзката на ЕТ-1 с патогенезата на 

артериалната хипертензия (2,6,7), окси-

дативния стрес на съдовата стена 

(8,9,10,11,12), възпалениението (13,14) и 

процесите на ремоделиране. 

В сърдечно-съдовата система проме-

ните на екстрацелуларния матрикс 

(ЕЦМ) се контролират от матриксните 

металопротеинази (MMPs) и техните тъ-

канни инхибитори (TIMPs). MMPs са 

семейство от цинк зависими ендопепти-

дази, които са класифицирани в групи 

според вида на протеолитичния субст-

рат, който те разграждат. Всички MMPs 

имат сходна структура: пропептид, ката-

литичен домен и haemopexin като C-

терминален домен, който от своя страна 

е свързан с каталитичния домен чрез 

гъвкава връзка. MMPs се секретират в 

латентни проформи, изискващи актива-

ция за превръщането им в активни ензи-

ми (15). Семейството на MMPs включва 

28 различни вида: колагенази (MMP-1,-8 

и -13), желатинази (MMP-2 и -9), стро-

мелизини (MMP-3,-10,-11), матрилизини 

(MMP-7 и -26), мембранен тип ММPs 

(MMP-14,-15,-16,-17 и MMP-23,-24,-25), 

енамелизини (MMP-20), металоеластази 

(MMP-12) и други ММPs (MMP-19,-21, 

-27,-28) (16). 

Има все-повече доказателства, че 

MMP-2 и MMP-9 (gelatinases), стоят в 

основата на сърдечно-съдовото ремоде-

лиране при хипертония. Тези MMPs раз-

граждат редица субстрати, като: денату-

риран колаген (желатин), еластин, фиб-

ронектин и колаген тип IV, който е ос-

новен компонент на базалната мембра-

на (17).  

Някои обобщени клинични данни со-

чат, че MMP-2, MMP-9 могат да се из-

ползват като биомаркери на сърдечно-

съдовия риск при хипертония, а други 

отхвърлят тази възможност. Тези проти-

воречиви данни трябва да бъдат критич-

но проверени и оценени в по-нататъшни 

проспективни проучвания (17,18,19). 

Цел 

Настоящото изследване има за цел да 

проучи серумните концентрации на ET-

1, MMP-2 и MMP-9 при пациенти с раз-

лична степен на артериална хипертензия 

и дали те могат да се използват като би-

омаркери на сърдечно-съдовия риск. 

Задачи 

1. Да се определят серумните концен-

трации на ET-1, MMP-2 и MMP-9 и как 

те се променят при пациенти с лека и 

тежка хипертензия (ЛХ и ТХ) в сравнение 

с контролна група от здрави лица (КГ). 

2. Да се установи дали съществуват 

статистически значими разлики на ET-1, 

MMP-2 и MMP-9 между групите с ЛХ, 

ТХ и КГ. 

3. Да се установи дали съществуват 

статистически значими корелации между 

изследваните показатели – ET-1, MMP-2 

и MMP-9 в трите групи. 

4. Да се установи дали серумните 

концентрации на MMP-2 и MMP-9 могат 

да се използват като биомаркери на сър-

дечно-съдовия риск при артериална хи-

пертензия, тъй като в литературата съ-

ществуват противоречиви данни за това. 

Материали и методи 

• Пациентите бяха разделени на три 

групи според тежестта на есенциалната 

артериална хипертензия: I група (Г1) – 

31 пациента с лека хипертензия (АН ≥ 

140/90 и ≤ 160/100 mmHg; САН = 143,0 и 

ДАН = 83,0); II група (Г2) – 29 пациента 

с тежка хипертензия (АН ≥ 160/100 mmHg; 

САН = 167,8 и ДАН = 91,3); III група 
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(Г3) – 13 здрави лица за контролна група 

(АН ≥ 120/80 и ≤ 130/85 mmHg; САН = 

124,0 и ДАН = 82,27).  

• ЕТ-1 е определен чрез ELISA kit на 

„Biomedika”, а MMP-2 и MMP-9 чрез 

ELISA kit на „R&D Systems”. 

• За анализите е използвана статисти-

ческа програма STATGRAPHICS. 

Резултати и обсъждане 

• Установи се, че съществува статис-

тически значима разлика в серумните 

концентрации на ЕТ-1 (pg/ml) при Г1 

спрямо Г3 (p = 0,0189) и при Г2 спрямо 

Г3 (p = 0,0181) (Фиг. 1).  

• Съществува статистически значима 

разлика и между стойностите на MMP-9 

(ng/ml) при Г2 и Г3 (p = 0,00010), както и 

между Г1 и Г2 (p = 0,0006) (Фиг. 2).  

• Няма статистически значима разлика 

на MMP-2 (ng/ml) между трите групите 

(Фиг. 3). 

• Средните стойности на ЕТ-1 в гру-

пите с ЛХ и ТХ са по-високи от средните 

стойности на ЕТ-1 в КГ, като прави впе-

чатление, че стойностите при ЛХ са 

приблизително два пъти по-високи. 

• Стойностите на ET-1 в групата с ЛХ 

са по-високи от тези при ТХ, което по-

казва, че ЕТ-1 играе основна роля за хи-

пертензивното състояние още в начални-

те етапи на заболяването, преди да са 

настъпили процесите на стабилно съдово 

ремоделиране. 

При MMP-9 тенденцията е обратна на 

тази при ЕТ-1. 

• С нарастване степента хипертензия-

та средните серумни концентрации на 

MMP-9 намаляват, като при ТХ това на-

маление е почти двойно в сравнение с КГ. 

• При ЛХ средните стойности на 

MMP-9 са близки до тези на КГ и между 

тях не съществува статистически значи-

ма разлика. 

• Съществува, обаче статистически зна-

чима разлика между групите с ЛХ и ТХ. 

 

Фиг. 1. Статистически значима разлика в серумните концентрации на ЕТ-1 (pg/ml) при 

Г1 спрямо Г3 (p = 0,0189) и при Г2 спрямо Г3 (p = 0,0181). 
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Фиг. 2. Статистически значима разлика между стойностите на MMP-9 (ng/ml) при Г2 

спрямо Г3 (p = 0,00010) и между Г1 спрямо Г2 (p = 0,0006). 

 

 

Фиг. 3. При MMP-2 (ng/ml) няма статистически значими разлики между групите с ЛХ, 

ТХ и КГ, тъй като средните стойности са много близки. 
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Фиг. 4. Обратнопропорционална корелационна зависимост между ЕТ-1 и MMP-9 в 

групата с ТХ. При нея с увеличаване нивата на ЕТ-1 тези на MMP-9 намаляват. 

Изводи 

Резултатите от нашето проучване по-

казват, че: 

• Серумните нива на ЕТ-1 са повише-

ни в групите с артериална хипертензия, 

което доказва ролята му в патогенезата 

на заболяването. ЕТ-1 играе основна ро-

ля за хипертензивното състояние още в 

началните етапи, преди да са настъпили 

процесите на стабилно съдово ремоде-

лиране. 

• Нивата на MMP-9 са понижени поч-

ти двойно при пациентите с ТХ в срав-

нение с КГ, което вероятно е механизъм, 

поддържащ стабилността на съдовата 

стена в условията на повишен хемоди-

намичен стрес. 

• Серумните нива на MMP-2 в групите 

с ЛХ и ТХ са много близки до тези на 

КГ, което показва, че те не се променят 

при различните степени на артериалната 

хипертензия. 

• Съществува набелязана тенденция за 

обратна корелационна зависимост между 

ЕТ-1 и MMP-9 в групата с ТХ. При нея с 

увеличаване нивата на ЕТ-1 тези на 

MMP-9 намаляват. Тази взаимовръзка 

между двата показателя трябва да бъде 

допълнително потвърдена в по-

нататъшни проучвания с по-голям брой 

пациенти (Фиг. 4). 

• Серумните нива на MMP-9 намаля-

ват с нарастване степента на хипертен-

зията: КГ > ЛХ >> ТХ. При ТХ стойнос-

тите на MMP-9 са понижени почти 

двойно в сравнение с КГ, което може да 

се използва като показател за повишения 

сърдечно-съдов риск при тези пациенти. 

При ЛХ такава зависимост не съществу-

ва, тъй като стойностите на MMP-9 са 

близки до тези на КГ. 

MMP-2 не може да се използва като 

показател за повишения сърдечно-

съдовия риск при ЛХ и ТХ, тъй като се-

румните нива в тези групи са много 

близки до тези на КГ. 
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Въведение  

Съвременните концепции възприемат 

Качеството на живот (КЖ) като широко 

понятие, което се отнася до степента на 

благополучие и лична удовлетвореност, 

изпитвани от даден човек или група от 

хора в няколко основни направления: 

• Физическото благополучие включва 

способността за самостоятелно извърш-

ване на дейности свързани с личните 

потребности на индивида. 

• Психологичните аспекти на качест-

вото на живота са свързани с психичното 

здраве, стреса, тревоги и удоволствия в 

ежедневието, други положителни и от-

рицателни емоционални състояния. 

• Социалните измерения на благопо-

лучието са най-комплексни и трудно из-

мерими, тъй като включват активност в 

интимния живот и семейството, прия-

телски отношения, професионална реа-

лизация, развлечения в свободното вре-

ме, социална среда и живот, придобито-

то образовани, околна среда и други со-

циални роли. [1] 

От гледна точка на възможностите за 

измерване и оценка, КЖ е мултидимен-

сионна концепция, която включва субек-

тивни оценки на положителни и отрица-

телни аспекти на живота. Използва се 

широко в много научни дисциплини и 

има множество определения. [2,3,4] 

Множеството аспекти на цялостното 

качество на живот водят до голяма 

сложност в неговото оценяване. Измер-

ването на показателите за качеството на 

живот са важен компонент в менидж-

мънта на хроничните заболявания. [5,6] 

Захарният диабет е социално значимо 

заболяване в световен мащаб – над 366 

милиона души по света боледуват от за-

харен диабет (2012). Очаква се техния 

брой да достигне 552 милиона през 2030 

година. [7]  

В България разпространението на за-

харен диабет придобива епидемични 

размери – над 9,6% от населението стра-

да от заболяването, а 3,7% са с предиа-

бет. Близо 85–95% от всички диабетици 

са със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). [8,9] 

Пациентите със захарен диабет се 

нуждаят от специфични грижи и тяхната 

липса може да доведе до физически и 

психологически затруднения, социално-

икономически проблеми (включително и 

за техните семейства), промяна в качест-

вото на живот и дори до социално изк-

лючване. [10] 

Захарният диабет тип 2 и неговите ус-

ложнения представляват значим меди-

цински, социален и икономически проб-

лем. Заболяването изисква големи раз-

ходи за системния му контрол, за съвре-

менното му лечение и за настъпилите 

късни усложнения. [8]  

Самооценката на здравният статус се 
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приема като много по-мощен предиктор 

на смъртността и заболеваемостта от-

колкото много обективни измервания на 

здравето. [3] 

Измерването на КЖ на пациентите 

със ЗДТ2 има важно значение за оценка 

на ефективността на клиничната дейност 

и мениджмънта на заболяването. [1,11] 

Цел 

Целта на проведеното пилотно проуч-

ване е измерване на качество на живот 

на пациенти със захарен диабет тип 2. 

Материал и методи 

В анкетното проучване участват па-

циенти със захарен диабет тип 2 (N = 70, 

53.1% жени, ± 63.0 години) от практики 

в извънболнична медицинска помощ на 

територията на Пловдив област. За ана-

лиз и оценка на качеството на живот е 

използвана валидизираната и адаптирана 

българска версия на Общия въпросник за 

изследване на качеството на живот 

Medical Outcomes Study Short Form – SF-

36v2 (лиценз № QM013448) и оригинал-

на анкетна карта. Въпросникът SF-36v2 

измерва осем здравни области: физичес-

ка активност (ФА), физическа издръж-

ливост (ФИ), телесна болка (ТБ), общо 

възприятие за здраве (ОЗ), жизненост 

(Ж), социална активност (СА), психи-

ческо здраве (ПЗ) и емоционална ста-

билност (ЕС); по скала от 0 до 100%.[12] 

Проучването беше проведено в периода 

юни – септември 2012 г. Статистическа-

та обработка на данните се извърши с 

SPSS v.17.0. Използваха се методи на 

дескриптивната статистика, параметри-

чен, непараметричен и сравнителен ана-

лиз. Резултатите са представени като 

брой (процент) и средна стойност. 

Резултати и обсъждане 

Анализа на данните показа, че по-

голямата част от пациентите са с давност 

„5 и повече години” (61%) от началото 

на заболяването. Почти всички пациенти 

(97%) страдат от най-малко една друга 

хронична болест (извън диабета, но 

трайно свързана с него), като хипертония 

(76%) и / или дислипидемия (41%). Диа-

бетните усложнения са често срещани 

при тази група пациенти – 26% страдат 

от микросъдови заболявания – най-вече 

ретинопатия и 31% от макроваскуларно 

усложнения, предимно сърдечно-съдови 

заболявания. Повечето пациенти конт-

ролират своето заболяване чрез спазване 

на диета (77%) и/или антидиабетни пе-

рорални медикаменти (89%). Почти 

всички пациенти редовно приемат до-

пълнителни други медикаменти (пре-

димно антихипертензивни и липидопо-

нижаващи) за съпътстващите ги здра-

вословни проблеми (Виж табл. 1). 

Табл. 1. Характеристики свързани със 

здравното състояние.  

Променливи свързани с диабета Бр. (%) 
ИТМ (индекс на телесната маса-

Kg/m
2
) (SD) 

30.4 

Разпространение  

на диабетните усложнения 
Микроваскуларни 24 (26) 
Ретинопатия 11 (12) 
Невропатия 9 (10) 
Нефропатия 3 (3) 
Макроваскуларни 31 (32) 
Коморбидност* 68 (97) 
Хипертония  53 (76) 
Дислипидемия  28 (41) 
Давност на диабета 5 и повече г. 42 (61) 
Тютюнопушене  6 (9) 

Контрол на диабета 
Диета 54 (77) 
Перорален медикамент 62 (89) 
Инсулин 8 (11) 
Прием на други медикаменти 62 (89) 

*Едно или повече хронични болести 
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Оценките за КЖ при изследваните 

лица се влияят от социодемографски ха-

рактеристики, като се установяват ста-

тистически значими разлики по пол. Па-

циентите от женски пол съобщават за 

по-ниско качество на живот във всички 

области (Виж табл. 2). Получените дан-

ни са в съответствие с други проучвания 

сред общото населението и тези при па-

циенти с диабет. [13,14,15]  

Табл. 2. Оценки за показателите на качество на живот според социодемографски ха-

рактеристики на участниците в проучването.  

 Скали за оценка 
(0-100%) 

Характеристики 

Р ФА ФИ ТБ ОЗ Ж СА ЕС ПЗ 

Пол  *** * *** ** *** *** ** ** 

Мъж  74.6 69.2 81.7 53.3 63.3 85.0 72.6 65.7 

Жена  55.4 55.4 65.3 45.0 50.6 65.8 55.7 55.1 

Възраст P *** ns ns ns ns ns ns ns 
60-69 год.  74.7 66.7 72.4 51.2 62.4 76.7 65.7 61.4 

Над 70 години  56.5 54.5 74.2 48.4 53.3 73.5 59.7 59.8 

Семеен статус P ns ns * ns * ns ns * 
Семейни  66.3 64.9 76.2 49.7 59.3 76.4 66.5 62.1 

Не семейни  59.6 53.5 65.5 46.1 48.4 71.5 55.2 53.6 

Образование Р *** * ** ns * * ns * 
Основно  60.5 57.3 69.4 46.8 54.0 72.0 60.3 57.8 

Средно  81.6 81.5 85.6 54.6 65.3 85.9 71.0 65.1 

Висше  81.7 72.2 91.1 58.9 63.8 80.6 81.5 76.4 

Източник на доходи Р * ns ns ** ns * ns ns 
Безработен  62.0 68.3 78.5 49.9 57.0 79.1 69.9 62.2 

Работещ на заплата  72.4 57.4 77.7 50.7 60.0 78.2 59.8 61.8 

Пенсионер  58.6 56.3 61.9 47.3 52.4 64.5 58.5 54.8 

*** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05, ns – несигнификантни  

Анализът на резултатите показва, че 

пациентите в големите възрастови групи 

имат по-ниско КЖ по отношение ФА, 

като различията в другите скали не са 

значими. 

Друго проучване установява свързани 

със семейния статус на изследваните ли-

ца промени в КЖ във всички скали, като 

най-често не семейните пациенти съоб-

щават за влошено психично здраве, най 

вероятно поради липсата на емоционал-

на подкрепа от партньор и самотата. [16] 

В нашето проучване това се потвържда-

ва за скалите ТБ, Ж и ПЗ. 

По отношение на „нивото на образо-

вание”, статистически значими разлики 

се наблюдават при повечето скали за 

КЖ, с изключение на себеоценката за ОЗ 

и ЕС. 

Социално-икономическите фактори 

влияят на КЖ, като нашето проучване 

установи значими различия в три подс-

кали – ФА, ОЗ и СА. Активно заетите и 

получаващи трудови доходи лица имат 

по висока оценка за ОЗ. 

Едновременното наличие на хронични 

заболявания и диабетни усложнения при 

участниците, затруднява класифицира-

нето на данните в зависимост от тежест-

та на заболяването, което може да се 

преодолее с използване на общи и спе-

цифични въпросници за КЖ [17]. 



94 

Изводи и заключение 

Възрастта, пола, семейно положение и 

образование са важни фактори, влияещи 

върху самооценката за качество на жи-

вот, което позволява да бъде съставен 

специфичен профил на пациентите и 

техните здравни потребности. 

Продължителността на заболяването е 

един от значимите предиктори на КЖ, 

особено при „давност 5 и повече годи-

ни”. Получените резултати съответстват 

на публикуваните от други автори. 

Захарният диабет е заболяване, което 

оказва влияние върху почти всеки аспект 

от живота на пациента и измерването на 

качеството на живот представлява важна 

част от цялостната организация на оказ-

ваните грижи. 

КЖ при пациенти със ЗДТ2 оценено с 

въпросник SF-36 показва общото отра-

жение на заболяването, но не позволява 

да бъде оценено специфичното КЖ. 

Липсата на изследвания върху специ-

фичното качество на живот при пациен-

ти със захарен диабет тип 2 в България и 

ограниченията на общите въпросници за 

КЖ показват необходимостта от про-

веждане на представителни проучвания с 

подходящ инструментариум. Те биха 

осигурили данни за ефективността на 

управление на заболяването. 

Литература 

1. Centers for Disease Control and Prevention. 

Measuring Healthy Days: Population Assessment of 

Health-Related Quality of Life [monograph]. 

Atlanta, Georgia: CDC; 2000;5-9. 

2. Rubin RR. Diabetes and quality of life. Diabetes 

Spectrum 2000;13(1):21-23. 

3. Frank J. Snoek, MA, PhD. Quality of Life: A 

Closer Look at Measuring Patients' Well-Being. 

Diabetes Spectrum 2000;13(1):24-25. 

4. Братойчева М.Рак на устната кухина и челюс-

тните кости - епидемиологични аспекти, качест-

во на живот и социална рехабилитация [дисерта-

ция]. МУ - Пловдив, 2006 ; 24. 

5. Bowling A. Measuring health: a review of 

quality of life measurement scales (3nd ed.). Open 

University Press, Berkshir 2005;7-15. 

6. Mcdowell, I., & Newell, C. Measuring health: a 

guide to rating scales and questionnaires (3nd ed.). 

New York: Oxford University Press 2006; 520-522. 

7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes 

Atlas, 5th ed. Brussels, Belgium: International 

Diabetes Federation, 2011. 

8. Българско дружество по ендокринология. 

Препоръки за добра клинична практика при за-

харен диабет.София, 2013: 6-7. 

9. Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й и сътр. 

Разпространение на захарния диабет и предиабет 

в България днес. Ендокринология 2012; 4:182-192. 

10. Rubin R., Peyrot M. Quality of life and diabetes 

Met Res Rev 1999;15 : 2205-218. 

11. ADA.Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 

2007. Diabetes Care 2008; 31( 3): 596-615. 

12. www.sf-36.org/tools/sf36.shtml 

13. Glasgow RE, Ruggiero L, Eakin EG, Dryfoos J, 

Chobanian L: Quality of life and associated 

characteristics in large national sample of adults 

with diabetes. Diabetes Care 1997; 20:562-567. 

14. Gerstein HC, Miller ME, Genuth S, Ismail-Beigi 

F, Buse JB, Goff DC Jr, et al. Long-term effects of 

intensive glucose lowering on cardiovascular 

outcomes. N Engl J Med 2011;364(9):818-28. 

15. Morrison F, Shubina M, Turchin A. Encounter 

frequency and serum glucose level, blood pressure, 

and cholesterol level control in patients with 

diabetes mellitus. Arch Intern Med. 

2011;171(17):1542-50. 

16. Polonsky WH Understanding and Assessing 

Diabetes-Specific Quality of Life Diabetes Care 

2000;13(1):36-40. 

17. Bradley, C., Importance of differentiating health 

status from quality of life. The Lancet 2001;357: 7-8. 

 
  



95 

Biomarkers used for evaluation of the phenotypic 
flexibility during nutrition studies 

Neshe Nazifova, Yoana Kiselova-Kaneva, Diana Ivanova 

Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna,  

Department of Biochemistry, Molecular Medicine and Nutrigenomics 

e-mail: neshe_ferahova@mail.bg 

Introduction  

In the last decades one of the main 

problems of public health has been diet-

related disturbances – obesity, diabetes, 

cardiovascular disease (CVD), cancer. They 

are all resulting either from poor quality 

nutrition intake or excess caloric intake. In 

addition the diet is often combined with 

unhealthy sedentary lifestyle. For better 

understanding the diet and lifestyle 

reference to health a new field of life 

science has emerged – the nutrition studies.  

Realization that one’s nutrition-related 

health status is a result of the interaction of 

individual’s genome and life-long dietary 

exposure has led to the estimation of 

nutrition as a gene-environment interaction 

science (1). The central dogma of molecular 

biology represents the flow of genetic 

information from DNA sequence, through 

the mRNA into the protein, transducing the 

genotype into phenotype, which enables 

one to extract information on each level. A 

complex regulatory machinery, affected by 

environmental parameters, main constituent 

of which is nutrition, controls expression at 

all levels (2). Therefore the phenotype is a 

response of each individual to the influence 

of environment and variations in lifestyle. 

A healthy subject is known to be adaptable 

to the constantly changing living 

conditions, which is a modern explanation 

of the concept for “health”. This adaptation 

process is described as phenotypic 

flexibility of the individual. 

As life sciences developed rapidly, the 

possibility to assess the phenotypic 

flexibility of each individual has become a 

major tool for nutrition and medical studies. 

Yet, many nutrition scientists are still unable 

to handle with the variety of approaches 

and methods available. Furthermore, the 

information obtained from these analyses is 

difficult to digest by the single scientist.  

With the aim to facilitate this 

understanding we have reviewed the basic 

methods and tools for phenotypic flexibility 

assessment, used in nutrition studies and 

their potential applicability for prevention 

or overcoming diet-related health 

disturbances. 

Interventions in nutrition research 

Interaction of micro- and macronutrients 

with several gene expression levels is of a 

particular interest for nutrition science. For 

example, micronutrients such as folic acid 

and vitamin B12 can influence the stability 

of DNA and the deficiency of these 

nutrients impacts significantly on 

spontaneous chromosome damage and 

impaired DNA repair (3,4). Others, like 

vitamin A, vitamin C, or cholesterol bind to 

gene products, which are nuclear receptors 

and activate the transcription factors (5). 

Macronutrients can interact with enzymes 

and, therefore, affect their activity, remain 

in the extracellular matrix and interact with 
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metabolites, which are responsible for gene 

expression. 

To measure the impact of particular 

nutrients on gene expression and to assess 

the body response interventional nutrition 

study is needed. 

Part of the nutritional interventions 

include supplementation with nutrients (6,7) 

to establish unknown properties or to 

confirm known from, for example, folk 

medicine data (8). Others are based on 

starvation or calorie restriction (9,10) or on 

the opposite fat or carbohydrate load 

suggesting an influence on number of 

metabolic targets in the body. Some of the 

most significant measurements in 

phenotypic flexibility research are the so 

called nutrient tolerance tests. They are 

really indicative about the metabolic 

condition and the rate of intake and 

hormonal response to them is being 

measured in order to define the adaptability 

of the organism. High-fat challenges (12) 

suggest an overview on the metabolic 

response to dietary fatty acids and oral 

glucose-tolerance tests (13) are applied in 

insulin-sensitivity determination.  

A general layout for a typical 

intervention study has been formulated and 

is presented in Table 1. 

Table 1. General layout for nutrition study – planning and implementation of the study design. 

Typical steps in the 

implementation of a 

nutrition study 

Key points Considerations 

1. Selecting the nutrient – 

objective of the study 

1.1. Reasons for selecting the 

nutrient 

1.2. Composition of the nutrient 

1.3. Effects expected to exert 

1.4. Risk assessment of the 

supplementation 

- information from previous studies 

2. Establishing the frequency 

and duration of the 

intervention 

2.1. Once/several times a day 

administration of the nutrient 

2.2. Duration of the intervention 

- which parameters should be 

measured  

- period of time in which the 

response can be detected 

- adaptation period of the body to the 

nutrient or changed conditions (11) 

3. Determination of 

indicators/markers to be 

explored  

3.1. Biochemical markers 

3.2. Enzymes activities 

3.3. Gene 

products/activators/inhibitors 

3.4. Physiological changes 

3.5. Behavioral changes 

- for marker selection consider 

expected effects and/or related 

unknown effects 

4. Decisions related to 

sample collection 

4.1. Blood  

4.2. Peripheral blood mononuclear 

cells 

4.3. Urine  

4.4. Buccal cells 

4.5. Saliva 

4.6. Biopsy samples 

4.7. Feces 

- depend on expected effects and/or 

related unknown effects 

- depend on determined set of 

markers to be measured 

5. Establishing time points 

for sample collection 

5.1. After overnight fasting  

5.2. 24-hour collection of samples 

(urine) 

5.3. Before/after supplementation  

-  period of time in which the 

response can be detected 

- adaptation period of the body to the 

nutrient or changed conditions 
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Typical steps in the 

implementation of a 

nutrition study 

Key points Considerations 

6. Decisions about the 

methods to be used 

6.1. Biochemical measurements 

6.2. ELISA methods 

6.3. Gene expression analyses 

6.4. Enzyme activity measurements 

6.5. Metabolite detection  

6.6. Chromatography analyses 

- depend on the parameters to be 

measured 

- sensitivity/applicability of the 

method 

- sample type 

- laboratory equipment 

- staff qualification 

- financially profitable kits/methods 

7. Decisions about 

exclusion/inclusion criteria 

7.1. healthy/unhealthy volunteers 

7.2. age 

7.3. gender 

7.4. lifestyle 

7.5. BMI 

7.6. Pregnancy/lactating etc. 

- depend on expected effects and/or 

related unknown effects 

- risk assessment 

8. Ethics committee 

permission 

 - application to a local/regional 

ethics committee 

- approval 

- registration of the study 

9. Recruitment of subjects to 

be involved in the 

intervention 

9.1. By word of mouth 

9.2. Advertisement/announcement 

9.3. Interviewing volunteers  

- inform each volunteer about the 

intervention  

- inform volunteers about side 

effects/risks from the intervention 

- consider inclusion/exclusion 

criteria 

- obtain informed consent from the 

volunteers  

10. Determination the exact 

time points of the 

interventions 

 - seasonal behavior 

- holidays 

11. Measurement of 

established set of markers 

11.1. Number of measurements  - statistical significance  

- methods reproducibility 

- sample volumes 

- storage conditions 

12. Analyses of the results 12.1. Suitable statistical 

approaches/methods  

- statistical software 

- staff qualification 

 

 

Analyses 

Performing the diet intervention is 

accompanied with sample collection 

usually right before the start and right after 

the finish of the intervention. Analyses to 

be done are based on the biochemical 

measurements – with reference to the 

metabolic changes because of the body 

response to the nutrient. Oxidative stress 

status is often assessed as a response to the 

stimuli accompanied by free radical 

production. Some of the nutrients are 

antioxidants themselves or stimulate the 

antioxidant defense system, so antioxidant 

defense may be also evaluated. 

Inflammatory grade is usually a preferred 

approach to assess the ‘health’ status. 

Table 2 presents exemplary analyses, used 

for evaluation of phenotypic flexibility of 

subjects, volunteering in nutrition study. 
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Table 2. Exemplary analyses used for evaluation the phenotypic flexibility of subjects, 

volunteering in nutrition study.  

Analyses Sample type Parameters measured Methods used 

Classic 

biochemical 

analyses 

Plasma Glucose 

TAG 

Total cholesterol 

LDL cholesterol 

HDL cholesterol 

ASAT 

GGT 

Hemoglobin 

Albumin 

Total protein 

Urea 

Creatinine 

Uric acid 

Ammonia  

Automated clinical 

analyses/ 

colorimetric 

methods/ 

enzymatic methods 

Urine  Urea 

Creatinine 

Uric acid 

Ammonia 

Markers of 

oxidative stress 

Plasma  Lipid oxidation (lipid peroxides, malondialdehyde) 

DNA oxidation (8-OHdG) 

Protein oxidation (protein carbonyl) 

ELISA/ 

colorimetric 

methods 

Urine  DNA oxidation (8-OHdG) 

Erythrocytes  Malondialdehyde  

PBMC DNA oxidation (8-OHdG) 

Dynamics in 

metabolomics  

Plasma  Amino acids 

Lipoproteins  

Phospholipids 

Organic acids 

Eicosanoids  

Bile acids 

ELISA/LC-

MS/GS-MS 

Dynamics in 

transcriptomics 

PBMC 

Tissues biopsies  

mRNA  Microarray 

analyses 

Dynamics in 

proteomics  

Plasma  

PBMC 

Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) 

Apolipoproteins (A-1, A-2) 

Α1-antitrypsin 

Transferrin  

Fibrinogen  

ELISA/gel 

electrophoresis 

techniques  

Antioxidant 

defense system 

Plasma  Total thiols Colorimetric 

methods/ 

enzymatic methods 
Erythrocytes  Glutathione  

PBMC Antioxidant enzymes Gene expression 

Tissues biopsies 

Inflammatory 

status 

Plasma  CRP 

DLC 

Routine clinical 

laboratory methods 

PBMC Cytokines (IL-1, IL-6, TNFα) ELISA 

Hormones Plasma  Adipokines (leptin, resistin, adiponectin)  

Insulin 

Glucagon 

ELISA 

TAG – triacylglycerol, LDL – low density lipoprotein, HDL – high density lipoprotein, ASAT – aspartate 
aminotransferase, GGT – gamma-glutamyltransferase, 8OHdG – 8-hydroxy-deoxy-guanosine, PBMC – 
peripheral blood mononuclear cells, ELISA – Enzyme-linked immuno sorbent assay, LC-MS – Liquid 
chromatography – mass spectrometry, GS-MS – Gas chromatography–mass spectrometry, IgG – 
immunoglobulin G, IgA – immunoglobulin G, IgA – immunoglobulin A, CRP – C-reactive protein, DLC – 
differential leucocyte count, IL – interleukin, TNFα – tumor necrosis factor alpha.  
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Challenges 

Along with biochemical analyses other 

modifiable environmental factors (like 

smoking, physical activity, alcohol intake 

etc.) that may interact with the diet also 

should be taken under consideration. Diet 

intervention may lead to weight-loss, which 

on the other hand also causes metabolic 

changes. Also, the biological effect of 

nutrient, given as a supplement, is different 

from the effect of foods rich in the supplied 

nutrient (14). Another important challenge 

for the nutrition researches is the difficulties 

in monitoring diet intake of the participants. 

Diet interventions should be implemented 

under the supervision of the scientific team, 

only that it is laborious to accomplish. An 

ideal way would be presence of objective 

biological measures for evaluating 

correlation between consumed food and the 

plasma concentration of the nutrients (15). 

Also most of the times there is a difference 

in the intake of nutrients and their plasma 

concentrations, which is considered to be 

due to food processing, digestion, 

metabolism etc. 

Another difficulty is the polygenic 

nature of most of the diet-related 

disturbances (like obesity, diabetes etc.). 

While exploring the nutrients impact on 

polygenic diseases gene expressions on all 

possibly affected genes should be 

performed.  

Conclusions 

Nutritional status induces complex 

changes in body function that are more 

difficult to detect than, for example, 

response to a drug treatment (1). Another 

challenge for the nutritional studies is that 

inter individual variations often are larger 

than the effect related to the intervention. 

Healthy subjects have the capacity to 

maintain homeostasis via direct metabolic 

regulation and compensation of altered 

diets and in addition they have a strong 

defense and repair system in oxidative and 

inflammatory stress. Also there is absence 

of appropriate markers to detect the early 

changes in metabolic response or 

discriminating the temporary from lasting 

health effects (11). What is more, new 

markers for evaluating phenotype flexibility 

are continuously identified. A generalized 

approach to assess individual’s adaptability 

and responses is needed in order to get 

adequate answers for nutrition research.  
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Въведение 

Възстановяването на ендодонтски ле-

кувани дъвкателни зъби (ЕЛДЗ) е пре-

дизвикателство предвид по-малката им 

устойчивост в сравнение с виталните в 

резултат на загубените зъбни тъкани. 

Традиционен и все още широко прила-

ган възстановителен подход представля-

ват обвивните корони. Далеч по-

консервативна и съвременна алтернатива 

предоставят адхезивните възстановява-

ния от композит и керамика (1), които в 

биомиметичен аспект имитират струк-

турните, механични и физични характе-

ристики на емайла и дентина. Главното 

предимство на тези биоматериали е съх-

раняването на здрави зъбни тъкани (2), 

което от своя страна е прието за основен 

фактор, повлияващ преживяемостта на 

ендодонтски лекуваните зъби (ЕЛЗ) (3).  

Директни композити като средство 

за възстановяване 

Денталните композити са въведени 

средата на 60-те години първо като сред-

ство за възстановяване на фронтални зъ-

би (4). Днес възстановяването на обшир-

но разрушени ЕЛДЗ е една от последни-

те области, в която директните компози-

ционни материали (КМ) си проправят 

уверено път. В продължение на дълги 

години директните адхезивни възстано-

вявания са се прилагали при фронтални 

и дистални зъби с консервативен ендо-

донтски достъп и интактни маргинални 

гребени (5,6). Обвивни възстановявания 

са били средството на избор, когато зъ-

бите – фронтални и дистални – са били 

отслабени от допълнителни кавитети (7). 

С усъвършенстването на адхезивните 

системи през последното десетилетие, 

започват да се предлагат алтернативни 

техники за реконструкция на обширно 

разрушени зъби, целящи съхраняване и 

укрепване на останалите здрави тъкани 

(8,9,10). Модифицираните през 2001 г. 

от ADA насоки в програмата за одобре-

ние на дентални композити за дистални 

възстановявания включват оценка в рам-

ките на 18 месеца с общо максимално 

износване ненадвишаващо 50 µм, изме-

рено в течение на 1 година от 6-я до 18-я 

месец. Днес този критерий се покрива от 

практически всички композити на пазара 

(11). През 2006 г. Deliperi и кол. (9) из-

казват становището, че при подходящи 

случаи и техника директно бондваните 

композити са ефективни при възстановя-

вания на фрактурирани или липсващи 

туберкули, редуциращи по този начин 

необходимата препарация за заместване 

на фрактурирания туберкул и даващи на 

пациента алтернатива на индиректната 

възстановителна опция. Укрепването на 
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зъбните структури и увеличаването на 

фрактурната им резистентност е резул-

тат от адхезивната връзка, обединяваща 

в едно цяло КМ и твърди зъбни тъкани и 

свеждаща до минимум необходимостта 

от препарация. Консервативната и есте-

тична природа на директните КМ често 

позволява супрагингивално разполагане, 

което не е възможно при други възста-

новителни материали, правещо граници-

те на реставрацията достъпни за адек-

ватна хигиена и по-малко податливи на 

възпаление. 

От момента на своето създаване КМ 

са претърпели толкова мащабна еволю-

ция, че отдиференцирането им само на 

база характеристика на неорганичния 

пълнител е вече невъзможно. Затова 

Еrnst (12) предлага нова класификация 

(фиг. 1), която илюстрира етапите на 

усъвършенстване, засягащи едновремен-

но вискозитета, пълнителя и химическа-

та структура на матрикса на тези мате-

риали. 

 

 

Фиг. 1. Класификация на композитите по Еrnst. 

Вискозитет 

Пример за модификация на вискози-

тета и специално създадени за възстано-

вявания в силно натоварените дистални 

области на съзъбието са кондензируеми-

те композити (13). Те се обособяват като 

група през 1997 с въвеждането на 

Solitaire и веднага привличат голямо 

внимание. След него на пазара се появяват 

Surefil/DENTSPLY; Prodigy Condensable/ 

Kerr; Alert/Jeneric Pentron; Filtek P60/3M 

ESPE. Техният пълнител са стъклени 

сферични частици и фибри (13) или по-

рьозни пълнители (14), разположени в 

химически модифициран пластмасов 

матрикс, придаващ им плътна консис-

тенция и минимално свиване (15). Про-

изводителите твърдят, че е улеснено 

създаването на адекватен интерпрокси-

мален контур и контакт, тъй като кон-
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систенцията и усещането при работа с 

тях са подобни на амалгамата (16). На 

това мнение са и отделни автори (17,18), 

изтъкващи улесненото им адаптиране и 

незалепване за инструмента за разлика 

от хибридните композити и запазването 

на придадената им форма. Важни качес-

тва на тези материали са голямата дъл-

бочина на полимеризация – до 5 мм, 

малкото полимеризационно свиване, 

рентгеноконтрастността и малката изт-

риваемост от 3.5 μm на година, която е 

почти еднаква с тази на амалгамата (15). 

Въпреки увеличената напълненост, изс-

ледвания за преживяемост показват, че 

механичните качества на кондензируе-

мите композити не изглежда да превъз-

хождат тези на универсалните хибридни 

композити (19,20,21). Спорно е дали от-

делно нанесените слоеве се свързват 

адекватно помежду си поради малкото 

количество кислородно инхибиран слой. 

Освен това голямата вискозност затруд-

нява адаптацията им към бондинг агента 

и стените на препарацията (18). Адхе-

зивният слой не е в състояние да устои 

на силите на полимеризационно свиване 

при граници на възстановяването в ден-

тин (17). Това е важен фактор, който 

обяснява асоциираното с тези материали 

микропросмукване, най-вече по грани-

ците на проксималните участъци на 

II клас възстановявания, където е трудно 

да се установи дали композитът е адап-

тиран добре към всички линейни ъгли 

(17,22). Като обобщение подобряването 

на качествата и техниките за нанасяне нa 

KM е редуцирало нуждата от кондензи-

руеми такива. Няколко години след въ-

веждането на кондензируемите компози-

ти започва навлизането на нова група 

материали, които имат висока напълне-

ност и подобна на кондензируемите 

композити консистенция, но се означа-

ват като плътни композити. Такива са 

Grandio (VOCO, 2003), Premise (Kerr, 

2004), Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent, 

2005), Venus Diamond (Heraeus Kulzer, 

2009) (12). 

Пълнител 

Една от устойчивите промени при 

КМ, довела до възможността за прило-

жението им при дъвкателни зъби, е свър-

зана с непрестанната редукция на разме-

ра на пълнежните частици до наномет-

рично ниво. Oптимизирането на пълни-

теля при хибридните композити е по-

добрило полируемостта, устойчивостта 

на фрактуриране и изтриване, манипула-

тивните качества, цялостното клинично 

поведение и е редуцирало полимериза-

ционното свиване до 2% (23). Миди-

хибридните композити, познати още ка-

то фини, са с големина на частиците 

< 5 μm, мини-хибридните композити 

(ултрафини) са с частици < 3 μm и мик-

ро-хибридните или субмикронните хиб-

ридни композити са със средна големина 

на пълнителя < 1 μm. Нанокомпозитите 

навлизат в употреба 2001 г. с първия си 

представител – Filtek Supreme (3M 

ESPE). Нанотехнологията е интегрирана 

и при голяма част от хибридните компо-

зити с цел увеличаване на тяхната на-

пълненост и с това подобряване на фи-

зичните им характеристики (Grandio 

(VOCO), Premise (Kerr), Venus Diamond 

(Heraeus Kulzer).  

Матрикс 

Новите тенденции в усъвършенства-

нето на композитите залагат на модифи-

кации в органичния матрикс. Матриксът 

на ормосерите се състои от неорганични 

Si-O-вериги и конвенционални органич-



104 

ни компоненти. Тяхно предимството е 

по-пълната полимеризация поради неор-

ганично-органичната природа на мат-

рикса им. Наличните на пазара ормосери 

са Admira на VOCO и CeramX на 

DENTSPLY. ORMOCER е абревиатура 

на органично модифицирана керамика. 

Прикрепването на полимеризираща гру-

па към изходния дериват alkoxy silane, 

хидролизата и кондензацията водят до 

формиране на олигомерна Si-O-Si-нано-

структура (24). Тези олигомери замест-

ват конвенционалните мономери при 

композитите. При полимеризация на 

функционалните групи във втория етап 

се формира тридимензионална мрежа. 

Така ормосерите се състоят от дълъг 

„гръбнак” от силиций вместо от въгле-

род, върху който са прикрепени стра-

нични вериги, съдържащи двойни въгле-

родни връзки. Това позволява полимери-

зация посредством конвенционални за 

възстановителната дентална медицина 

фотоинциатори. По-големият размер на 

мономерните молекули, който може да 

редуцира полимеризационното свиване, 

износването и излъчването на мономери 

в устната кухина прави ормосерите ин-

тересни материали като матрица за ден-

талните композити. Това може да е при-

чината за тяхната увеличена биосъвмес-

тимост (25). 

Недостатък на директната техника 

при обширни дефекти остава полимери-

зационния стрес, който е функция на по-

лимеризационното свиване и модула на 

еластичност (26). При редуциране на по-

лимеризационното свиване чрез по-

висока напълненост на композита нарас-

тва и неговият модул на еластичност. 

По-ригидният материал придава с по-

голяма сила напреженията при полиме-

ризация върху стените на кавитета и ре-

ално не настъпва голяма промяна в по-

лимеризационния стрес. Затова и най-

новите изследванния са насочени към 

композити с намалена сила на полимери-

зационно свиване на матрикса. Това во-

ди до обособяването на хетерогенна гру-

па материали, наречени Low Shrinkage 

Composite (LSC) (27), чиято цел е пре-

дотвратяване нарушаването на марги-

налното запечатване (28). При силорани-

те за първи път има пълна промяна на 

органичната компонента (29). Въпреки 

това при Silorane LS не се наблюдава 

действително намаляване на полимери-

зационния стрес (30). Към тази група 

спада и въведеният от DENTSPLY SDR 

(Smart Dentin Replacement). Той е с про-

менена консистенция, подобно на течни-

те композити, с което се подобрява адап-

тирането и манипулативните характе-

ристики на материала. Същевременно 

полимеризационният стрес е еднакъв с 

този на конвенционалните композити 

благодарение на вградения в уретановия 

диметакрилат модулатор на полимериза-

цията и удължаване достигането на гел-

фазата в композитната мрежа. SDR оста-

ва по-дълго време еластичен, с което се 

постига „химически мек старт на поли-

меризацията” (31).  

Пример за композит със специален 

дъловерижен мономер е Kalore на GC. 

Модифицираната високомолекулна уре-

тандиметакрилатна смола DX511 

(„DuPont”-мономер) в комбинация с 

преполимеризати редуцират както поли-

меризационното свиване, така и полиме-

ризационния срес. Все още липсват из-

черпателни данни за механичните харак-

теристики на материала.  

При Premise високата напълненост е 

резултат от интегрирането на преполи-

меризати, с което не се променя модулът 
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на еластичност и така се редуцира поли-

меризационният стрес. 

Aктуално изследвания на Klautau и 

кол. (32) не намира разлика в маргинал-

ната адаптация на LSC-композитите в 

сравнение с конвенционалните и течните 

нанокомпозити.Van Ende и кол. (33) съ-

що не откриват повишена ефективност 

на LSC-композитите в сравнение с кон-

венционалните композити в предотвра-

тяване на нежеланите ефекти на полиме-

ризационния стрес. 

Недостатъци при директните 

композити 

Възпроизвеждането на коректна фи-

зиологична форма е критично за дългот-

райния успех на възстановяването. 

Свръхконтурирането е една от най-често 

срещаните грешки при изработването на 

директни композитни възстановявания. 

Ажустиращите процедури нерядко ком-

прометират сложната анатомия на зъба и 

застрашават маргиналния и повърхнос-

тен интегритет. В условията на затруд-

нени видимост и достъп в дисталните 

участъци на съзъбието, адекватните фи-

нирни и полирни процедури представля-

ват голямо предизвикателство. 

Полимеризационното свиване остава 

най-проблемната характеристика на КМ 

(34), която все още налага ограничения в 

прилагането на директните естетични 

възстановителни техники (17,35,36). То е 

резултат от по-близкото разположение 

на мономерните единици в полимеризи-

ралия матрикс, отколкото в изходния 

мономер (34). От тук произтичат и други 

проблеми, асоциирани с композитните 

възстановявания – маргинално оцветява-

не, микропросмукване, формиране на 

процепи, вторичен кариес (37-40).  

КМ абсорбират течности от околната 

среда с времето, предизвикващо хигрос-

копична експанзия (37). Тя би могла да 

компенсира ефекта от полимеризационно-

то свиване, но с много малка скорост (41). 

Други фактори, потенциално увреж-

дащи маргиналната адаптация на КМ, са 

финирните и полирни процедури. Топ-

лината, генерирана при полиране, не се 

пренася във вътрешността на възстано-

вяването, a се ограничава до повърхнос-

тния слой и ръбовете му, тъй като КМ са 

лоши проводници. Дефекти във връзката 

твърди зъбни тъкани – възстановяване 

могат да се видят като бяла ивица непос-

редствено след полиране и с времето да 

доведат до маргинално оцветяване (42). 

В настоящия момент КМ са се пре-

върнали в първо средство на избор за 

директни дистални възстановявания (43). 

Анализът на клинични проучвания по-

казва, че едва 4% до 8% от композитните 

възстановявания при дъвкателни зъби са 

развили вторичен кариес за период от 

10 години (44-47). Обстойно ревю на 

дългосрочни клинични проучвания (48) с 

продължителност поне 5 години, публи-

кувани между 1996 и 2011 г., засягащи 

дистални композитни възстановявания, 

посочва годишен неуспех 1%-3% за ви-

тални зъби и 2%-12.4% за девитализира-

ни. По-големия процент неуспех при 

последните авторите отдават на по-

обширната загуба на тъкан при ендодон-

тски лекуваните зъби.  

Индиректни композити 

Недостатъците на директните компо-

зитни възстановявания при обширни де-

фекти са причина за въвеждането на по-

лудиректни и индиректни техники, пър-

вите от които намират вече ограничено 

приложение главно поради ретенция на 

възстановяванията при подкопавания и 
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медиооклузодистални (МОД) кавитети в 

резултат на полимеризационното свива-

не. Съществуването им се дължи на фак-

та, че физичните качества на композит-

ните възстановявания се подобряват при 

липса на празнини и максимална поли-

меризация на органичната матрица, кое-

то се постига в лабораторни условия при 

прилагане на полимеризация под наля-

гане, вакуум, инертен газ, интензивна 

светлина, топлина или комбинация от 

тях (49). 

Индиректните композити, наричани 

още протетични или лабораторни, са 

представени от Mormann (1982) в Герма-

ния и Touati и Pissis (50) във Франция. 

Първото поколение материали представ-

лява микрофилна индиректна система 

със сила на огъване от 60 до 80 MPa, мо-

дул на еластичност 2.0-3.5 GPa, повече 

от 50 об% органичен матрикс и пълните-

ли със среден размер 0.04 µm. (51) При-

лагали се или с полудиректна или с ин-

директна техника. (52). Техните недоста-

тъци се изразявали в неадекватни меха-

нични характеристики, слаба резистент-

ност на изтриване и нестабилност на 

цвета, което води до въвеждане на второ 

поколение индиректни системи през 

1990 г. (51). При тях е приложена хибри-

дизация на композита и керамична тех-

нология (53). Тези материали са със 

средно 66об% неорганичен пълнител и 

съответно подобрена устойчивост на из-

носване, редуцирано полимеризационно 

свиване, подобрени блясък и полируе-

мост. Силата на огъване вече е между 

120 и 160 MPa, а модулът на еластич-

ност – 8.5-12 GPa. Те се класифицират 

като хибридни индиректни композити 

(размерът на неорганичния пълнител 

> 1.0 μm), микрохибридни (частици 

< 1.0 μm) и нанохибридни (< 0.4 μm).  

Съществуват и трети вид индиректни 

композитни системи, които са най-скоро 

въведени. Те са с по-добри характерис-

тики от първо поколение материали, но 

не притежават всички качества на второ 

поколение композити и са наречени 

междинни (intermediate laboratory 

composite resins) (54). Пример за такъв 

материал е In:joy/DeTrey.  

Съставът на индиректните композити 

е сходен с тази на директните, различа-

вайки се от тях по употребата на различ-

ни методи за допълнителна полимериза-

ция, което позволява по-висока степен 

на конверсия (55). 

Индиректните възстановявания имат 

следните предимства пред директните: 

подобрена маргинална адаптация и ре-

дуцирано микропросмукване като резул-

тат от липсата на полимеризационно 

свиване; възстановяване на правилен ап-

роксимален контакт и контур, предви-

димо адекватна анатомична форма и ок-

лузален релеф, по-добра степен на поли-

меризация и подобрена биосъвмести-

мост, всичко това водейки до удължен 

клиничен живот на възстановяването 

(47). Към това трябва да се добавят лес-

ното им ажустиране, ниската абразив-

ност по отношение на антагонистите, 

превъзходната естетика и потенциалът 

им за поправка (56). Безспорно най-

голямото предимство на индиректната 

техника е редукцията на стреса в област-

та на адхезивния интерфейс, тъй като 

полимеризационното свиване е ограни-

чено само в рамките на композитния ци-

мент (57). 

Gohring et al (58) тестват лабораторно 

износването на композити и откриват, че 

износоустойчивостта на лабораторните 

композити е сравнима с тази на емайла, 

когато антагонист е естествения емайл. 
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Suzuki et al (59) сравняват износоустой-

чивостта и абразивността на индиректни 

композити със златни сплави. Sculpture, 

Belleglass and Cristobal Plus показват 

сходна износоустойчивост като златото. 

Авторите докладват също, че антагони-

ращият емайл е абразиран от композити 

с висока напълненост. 

Високата степен на конверсия води и 

до нежелани резултати. Основен недос-

татък на лабораторните композити, кри-

тичен за ефективността на адхезивната 

връзка, е силно редуцирания брой ак-

тивни свободни радикали, достъпни за 

реакция с мономерите на бондинг систе-

мата/самоадхезивния цимент (60). Това е 

наложило търсенето на средства за акти-

виране на вътрешната повърхност на те-

зи реставрации. Лабораторният компо-

зит може да се третира с пясъкоструене, 

флуороводородна киселина, силанов 

свързващ агент или комбинация от тях 

(61). Тези обработки почиват на разли-

чен принцип, но имат една основна цел – 

повишаване силата на връзката между 

лабораторния композит и циментиращия 

агент. Докато въздушната абразия про-

извежда грапава повърхност, силановият 

агент създава химична адхезия между 

неорганичния пълнител и органичната 

фаза на бондинг агента/композитния ци-

мент. Флуороводородната киселина, при-

лагана при ецване на керамични рестав-

рации, не се е показала ефективна в под-

готовката на неорганичния пълнител за 

здрава връзка с композитния цимент (62). 

Постигането на идеална маргинална 

адаптация с индиректни композити се 

счита за предизвикателство, когато гин-

гивалната граница е локализирана в ден-

тин (49). На този проблем, обаче, вече е 

предложено решение и то е повдигане на 

гингивалния праг от интракревикуларна 

до супрагингивална позиция чрез апли-

кация на директен композит (течен или с 

обичайна гъстота). Методът се нарича 

„margin elevation“или „margin relocation“. 

Това същевременно е лесно изпълнима 

неинвазивна алтернатива на хирургич-

ното удължаване на клиничната корона. 

Veneziani (63) предлага класификация 

на адхезивните възстановявания със суб-

гингивални гигивални граници според 

възможността за изолация с кофердам и 

биологичната ширина и обособява три 

степени и подхода: 

1 степен: Коронарна релокация на 

гингивалната граница с 1-1.5 мм дирек-

тен композит. Подходът е приложим при 

възможност за изолация на оперативното 

поле с кофердам. 

2 степен: Хирургично разкриване и ре-

локация на гингивалната граница – при 

невъзможност за изолацията  с кофер-

дам, но съхранена биологична ширина. 

3 степен: Хирургично удължаване на 

клинична корона – при необходимост от 

създаване на адекватна дистанция между 

нивото на костния гребен и границата на 

планираното възстановяване. 

Композит срещу керамика 

В настоящия момент съществуват три 

варианта на частично дистално естетич-

но възстановяване: директен композит, 

индиректен композит и керамика. Кера-

мичните възстановявания безспорно са 

отлични, но също така скъпи, с много 

чувствителна технология, трудни за 

поправка и износват антагонистите, осо-

бено ако са финирани неправилно. Пре-

димствата на композитните индиректни 

възстановявания пред керамичните са 

абсорбирането на стреса при натоварва-

не, ниската абразивност по отношение 

на антагонистите, икономическата им 
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изгодност и лесната им поправка. 

Твърдостта на керамиката и високият 

и модул на еластичност водят до ниска 

абсорбция на дъвкателния стрес. Силите 

не се разпределят към съседните зъби в 

зъбната дъга както е при еластичната 

деформация на естествените твърди зъб-

ни тъкани и се насочват апикално. Ком-

позитните материали притежават по-

голям капацитет да абсорбират компре-

сивно натоварване и редуцират влияние-

то на упражнените сили 57% повече, от-

колкото порцелана (64). 

Поради сходната композиция на адхе-

зивните цименти и КМ, маргиналната 

адаптация на лабораторните композити е 

по-добра от тази на керамиката (65). 

Порцеланът главно дефектира в резултат 

на своята трошливост, докато дуктилни-

те материали, каквито са денталните 

композити, разполагат с пластичност, 

която редуцира концентрацията на стрес 

при върха на евентуален процеп. Инди-

ректните композити притежават по-

устойчиви на фрактуриране ръбове, от-

колкото изцялокерамичните възстановя-

вания (24, 66). Доказано е, че ръбовете 

на belleGlass® са по-устойчиви от тези 

на керамика. Тази устойчивост повлиява 

способността на материала да съхрани 

маргиналния интегритет под оклузално 

натоварване (67) и осигурява продължи-

телното безпроблемно функциониране 

на възстановяването. 

Индиректните композити предлагат 

по-голяма резистентност на дебондинг. 

El Zohairy и кол (68) изследват силата на 

връзката между композитен цимент и 

съответно CAD/CAM – фрезован компо-

зит и керамика. Авторите съобщават, че 

по-добра адхезия е показал композитния 

материал вероятно поради сходния мо-

дул на еластичност межди композитен 

цимент и възстановяване. Burke EJ et 

al. (69) заявяват, че индиректните компо-

зити не притежават недостатъците на 

изцялокерамичните корони и инлеи, а 

именно клиничeн неуспех в резултат на 

фрактура и дълги лабораторни процеду-

ри. Композитните инлеи са едновремен-

но по-достъпни и лесни за приложение. 

Механичните качества на керамиката 

са неоспоримо по-високи от тези на ден-

талните композити, но те имат своите 

индикации и преимущества. Можем да 

обобщим, че лабораторните композити 

са естетична алтернатива на керамичните 

възстановявания, която предстои в бъде-

ще да се доказва и навлиза все повече. 

Обвивните корони са средство на из-

бор, когато липсват достатъчно коро-

нарни зъбни тъкани за по-консервативно 

възстановяване (70). Дали, обаче, мини-

мално инвазивните възстановявания 

имат по-добра дълготрайна прогноза? 

Ретроспективно проучване, обхващащо 

400 ЕЛЗ за период от 9 години докладва 

6 пъти по-добра преживяемост на тези с 

обвивни корони в сравнение с възстано-

вените с композит или амалгама (71). 

Важно обстоятелство е, че директните 

възстановявания в проучването са инт-

ракоронарни и с това предразполагат 

ЕЛЗ към фрактури. Покриването на ту-

беркулите при ЕЛЗ понастоящем е прак-

тически общоприето правило, подобря-

ващо прогнозата им (72). Въпреки това 

Мanocci и кол. (73) не откриват разлика 

в 3-годишното клинично представяне на 

ендодонтски лекувани премолари, възс-

тановени съответно с фибро-

щифт/ директен композит без туберкул-

на защита и фиброщифт/директен ком-

позит/ обвивна корона. Липсата на вари-

ации би могла да се дължи на сравни-

телно краткия период на проследяване. 
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Все още липсват проспективни кли-

нични проучвания, оценяващи предста-

вянето на композитни или керамични 

онлеи при ЕЛДЗ. 

Клиничен случай 1 

Пациент на 25 години с обширно 

композитно възстановяване на зъб 46 

(фиг. 1) се яви в катедрата по Оператив-

но зъболечение и ендодонтия с молба за 

подмяна на обтурацията поради неесте-

тичен вид и задържане на храна. След 

отстраняване на възстановяването, ендо-

донтско релечение и минимално инва-

зивна препарация (фиг. 2), зъб 46 беше 

възстановен с адхезивна техника и ди-

ректен композит (комбинация от SDR и 

CeramX Mono, Dentsply) (фиг. 3). На 

контролните прегледи на 6-ти и 12-ти 

месец (фиг. 4,5) пациентът не съобщи за 

оплаквания, а възстановяването показа 

отлични клинични резултати. 

 

Фиг. 1. Изходно състояние. 

 

Фиг. 2. Зъб 46 след приключване на ен-

додонтското релечение. 

 

Фиг. 3. Директно възстановяване с КМ. 

 

Фиг. 4. 6-месечна контрола. 

 

Фиг. 5. 12-месечна контрола. 

Клиничен случай 2 

26-годишна пациентка пожела подмя-

на на обтурация на зъб 26 (фиг. 6) пора-

ди задържане на храна и кървене от ве-

неца. Зъбът е бил ендодонтски лекуван 

преди повече от 10 години. След отстра-

няване на старото възстановяване и ап-

ликация на SDR за редуциране обема на 

онлея, придаване на адекватна геометрия 

на препарацията и имедиатно запечатва-

не на дентина, беше извършена препара-
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ция за индиректно адхезивно възстано-

вяване (фиг. 7). Композитният онлей 

(In:Joy, Dentsply) (фиг. 8) беше цименти-

ран със самоадхезивен композитен ци-

мент (SmartCem2, Dentsply). На конт-

ролните прегледи след седмица, 6 и 

12 месеца възстановяването бяха отчете-

ни отлични кинични резултати. 

 

Фиг. 6. Изходно състояние на зъб 26. 

 

Фиг. 7. Препарация. 

 

Фиг. 8. Композитен онлей. 

 

Фиг. 9. Седмица след циментиране. 

 

Фиг. 10. 6-месечна контрола 

 

Фиг. 11. 12-месечна контрола. 
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Каква е вашата диагноза?  
(редки клинични случаи) 

Десислава Ночева, Нина Вутова, Рени Христова, Христо Добрев 

Катедра по дерматология и венерология, МУ – Пловдив 

е-mail: hristo_dobrev@hotmail.com 

Въведение 

Диагностицирането представлява 

процес на идентифициране на заболява-

нията въз основа на техните обективни 

белези и субективни симптоми (1). Тер-

минът произхожда от гръцките думи 

„dia”, означаваща „посредством” и 

„gnosis”, означаваща „знание”. 

Поставянето на правилна диагноза 

често изисква способност за аналитично 

мислене, сравнима с тази на известния 

детектив Шерлок Холмс. Това особено 

важи за разпознаването на някои кожни 

състояния, диагностицирането на които 

може да наподобява разплитането на ед-

на загадка. Снемане на подробна анам-

неза (събиране на улики) и извършване 

на обстоен преглед на кожата „от глава 

до пети” (оглед на мястото на произшес-

твието) са необходими за да се определи 

етиологията на заболяването (откриване 

на извършителя). Дори когато обривът 

изглежда обичаен на пръв поглед, винаги 

съществува възможност за атипичност и 

приемане на погрешни заключения. 

За да бъде като Шерлок Холмс дерма-

тологът трябва да владее неговия научен 

метод и да умее: 

• да наблюдава, търси и открива де-

тайлите; 

• да събира и обединява фактите; 

• да изгражда работна хипотеза; 

• да проверява дали хипотезата му е 

правилна; 

• да очаква всичко, защото истината 

понякога може да бъде невероятна. 

Първата публикация озаглавена „Как-

ва е вашата диагноза” („What’s your 

diagnosis”) датира от 1950 г. (2). Оттога-

ва досега в свободната база данни 

PubMed се откриват над 450 публикации 

от този тип. Рубриката има за цел да 

предложи на медицинските специалисти 

възможност да оценяват и усъвършенст-

вуват своята способност за аналитично 

мислене при диагностициране на инте-

ресни клинични случаи. 

В настоящата презентация ние предс-

тавяме три редки клинични наблюдения 

за „разплитането” на които са били не-

обходими детективски умения. 

Случай 1 

Мъж на 27 години, полицай. Обръща 

се към дерматолог по повод на внезапно 

появили се преди три дни малки черни 

точки по кожата на пръстите и дланите 

на двете ръце. При дерматологичен 

преглед по кожата на пръстите на ръцете 

и дланите се наблюдават множество 

пръснати хиперхромни макули с големи-

на на главичка на топлийка (Фигура 1). 

Дерматоскопското изследване показва 

наличие на окръглени сиво-зеленикаво-

черни аморфни структури в повърхност-

ния слой на кожата с диаметър 1-3 mm 

(Фигура 2).  
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Фиг. 1. Клиничен статус. 

  

Фиг. 2. Дерматоскопска находка. 

Каква е вашата диагноза? Lentiginosis 

eruptiva, ochronosis exogenica, argiria 

localisata, corpus alienum cutis или 

fingerprint dermatitis? Вярната диагноза е 

Fingerprint dermatitis. 

Дискусия 

Пациентът е полицай. По време на ра-

бота е помагал на свой колега при сне-

мане на отпечатъци с помощта на специ-

ална пудра („Silver Special”), частички от 

която са попаднали по кожата на пръс-

тите и ръцете му (Фигура 3). 

Направената справка показва, че пуд-

рата съдържа сребърен нитрат. Послед-

ният е известен с няколко приложения в 

областта на медицината. Използва се ка-

то локално антисептично средство за 

профилактика на гонококова инфекция 

на очите при новородени (ophthalmia 

neonatorum gonococcica), в превръзки за 

лечение на рани и изгаряния (Atrauman 

Ag, Hartmann), за каутеризация на гра-

нулационна тъкан и брадавици (т.н. „ад-

ски камък” в съчетание с калиев нитрат). 

В стоматологията той влиза в състава на 

живачно-сребърната амалгама. Използва 

се също в хистопатологията като специ-

ален метод за оцветяване и визуализира-

не на нервна тъкан, спирохети, лептос-

пири, ретикулни влакна. 

В криминалистиката (1891 г.) сребър-

ният нитрат се прилага като химически 

проявител за откриване на отпечатъци. 

Сребърните йони влизат в химическа 

реакция с хлоридите в потномастния 

секрет в следата от ръка и по този начин 

я оцветяват, като полученият безцветен 

сребърен хлорид се оцветява бързо в 

черно под въздействието на светлината.  

  

Фиг. 3. Пудра за снемане на отпечатъци. 

Още първите лечители (Ян Баптист 

ван Хелмонт и Франциск де ла Бое Сил-

вий), които са прилагали сребърен нит-

рат, са описали, че при съприкосновение 

на кристалите с човешка кожа се полу-
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чават „черни петна, а при по-дълъг кон-

такт – дълбоки рани”. Сребърните съе-

динения реагират с веществата в околна-

та среда и формират черен сребърен 

сулфид. Когато това се случи с локално 

или системно приложен сребърен меди-

камент (напр. „colloidal silver”), се полу-

чава локално или обширно сиво оцветя-

ване на кожата, склерите, ноктите и ли-

гавиците (т.н. argyria) (3-7). 

Протичане на случай №1. След две 

седмици настъпва спонтанно и пълно 

изчезване на хиперпигментните петна. 

Случай №2 

Момиче на 6 години. Родителите се 

обръщат към дерматолог по повод на 

поява на малки червени петънца по ко-

жата на лицето, предимно под очите. 

Няколко часа преди това детето се било 

задавило и кашляло продължително 

време. При дерматологичен преглед се 

наблюдава петехиален обрив по клепа-

чите и под очите (Фигура 4). 

При дерматоскопия се наблюдават 

еритемни макули с неправилна форма, 

неизбледняващи при витропресия (Фи-

гура 5). 

Каква е вашата диагноза – purpura 

infectiosa, purpura thrombocytopenica, 

meningococcemia, scorbut или coughing 

spots? 

Вярната диагноза е Coughing spots 

(„петна от кашлица”). 

 

Фиг. 4. Клиничен статус. 

  

Фиг. 5. Дерматоскопска находка (х160). 

Дискусия 

При пристъп от упорита кашлица 

(както и при продължително хълцане, 

плачене, смеене и повръщане), кръвта се 

задържа в капилярите на кожата на ли-

цето. Под въздействие на повишеното 

вътрекапилярно налягане те се пропук-

ват, което води до образуване на малки 

окръглени подкожни кръвоизливи с го-

лемина до 3 mm в диаметър (т.н. пете-

хии). Новородените също могат да полу-

чат петехии по лицето след тежко раж-

дане (с увиване на пъпната връв около 



116 

врата). Това състояние не представлява 

сериозен здравословен проблем и пре-

минава безследно за няколко дни (8,9). 

Протичане на случай №2. Обривът 

изчезва спонтанно след няколко дни. 

Случай №3 

Студентка на 23 год. Обръща се към 

дерматолог по повод зачервяване и оток 

на кожата на ноздрите и централната зо-

на на горната устна под носа, придруже-

ни от парене и сърбеж. Вечерта преди 

появата на обрива е била до късно в дис-

котека с приятели (Фигура 6). 

 

Фиг. 6. Клиничен статус три дни след 

началото на оплакванията. 

Каква е вашата диагноза – dermatitis 

perioralis, dermatitis contacta, IPL 

dermatitis, plastic dish nasal dermatitis или 

poppers dermatitis? Вярната диагнозата е 

Poppers dermatitis. 

Дискусия 

Пациентката се е изкушила да опита 

т.н. „Poppers”, но по невнимание е изля-

ла течността върху устната си. „Poppers” 

е жаргонен термин, с който се обознача-

ват различни съединения от групата на 

алкилираните нитрати (amyl nitrite, butyl 

nitrite, isopropyl nitrite и isobutyl nitrite). 

След инхалиране те водят до отпускане 

на гладките мускули в тялото. Намират 

приложение за лечение на angina pectoris 

(намаляване констрикцията на коронар-

ните съдове), за облекчаване на ражда-

нето (като мускулен релаксант), като ан-

тидот при отравяне с цианиди и като 

ободряващо и афродиазиачно средство 

(Фигура 7).  

 

Фиг. 7. Кутийка с капсули съдържащи 

amyl nitrite, произведени през 1910 г. в 

Лондон по поръчка на Министъра на ко-

рабоплаването от правителството на 

Турция. (Източник: интернет). 

Желаните и търсени ефекти от при-

ложението на „Poppers” включват въз-

можен директен ефект върху мозъка, 

както и вазодилатация, сърцебиене, уве-

личаване на телесния кръвоток, придру-

жено от усещане за топлина и възбуда, 

което обикновено продължава няколко 

минути. В резултат на отпускане на 

сфинктерите на ануса и вагината той во-

ди до увеличаване на сексуалното жела-

ние и възбуждане, придружени от уси-

лен и продължителен оргазъм. 

 

„Poppers” притежава и нежелани 

ефекти. При остро поемане може да нас-

тъпи асфиксия, аритмия, кардиоваскула-
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рен шок, отравяне с въглероден окис, 

хепаторенална интоксикация, метхемог-

лобинемия, хемолиза, неврологична 

дисфункция. хроничната употреба може 

да доведе до трайно неврологично ув-

реждане, имуносупресия, глаукома, за-

губа на зрение, еректилни проблеми. 

При аспирация се развива липоидна 

пневмония, а поглъщането може да до-

веде до летален изход (10-11). При попа-

дане (разливане) на „Poppers” върху ко-

жата и лигавиците се развива иритантен 

дерматит, представящ се със сърбящ 

еритем на мястото на контакта, вкл. до 

степен на изгаряне (12). 

Днес Poppers е част от клубната кул-

тура. Продава се в sex-магазини и интер-

нет, намира се в клубовете. Предлага се 

в шишенца, съдържащи жълтеникава 

течност, на цена около 10 лв./10 ml. Ин-

халира се директно от шишенцето. 

Протичане на случай №3 – Проведено 

е лечение с локален кортикостероид и 

антихистамин с бързо обратно развитие. 

Деклариран отказ от употреба на poppers 

в бъдеще. 

Заключение 

Пациентите се обръщат към лекар 

всеки със своята тревога. Понякога оп-

лакванията им са леки и незастрашаващи 

общото здраве, но поради своята необи-

чайност те са породили значително без-

покойство. Правилното диагностициране 

носи професионално удовлетворение на 

лекаря, а успешното излекуване – спо-

койствие и благодарност от страна на 

пациента. Нека обичаме професията си и 

да бъдем добри лекари. 
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Introduction 

Rib fractures are the most common 

injury in patients with blunt thoracic 

trauma. Up to 40% of all thoracic blunt 

trauma patients are presented with rib 

fractures (1,2,3,4,5,6). The road traffic 

injuries still remains the main cause of rib 

fractures. The majority of rib fractures are 

seen in patients at age ≤ 65, with 

significantly dominance of the male gender 

(1,6,7,8,9,10). 

The purpose of this retrospective study is 

to review the incidence and mechanism of 

rib fractures in blunt chest trauma (without 

major abdominal or brain injury), according 

to our clinical data. 

Patients and Methods 

Cohort of 212 patients with rib fractures 

after blunt chest trauma was included in this 

retrospective study (from January 2010 to 

December 2012, at Department of Thoracic 

Surgery, Medical University, Plovdiv, 

Bulgaria). Rib fractures were established by 

radiologic [Chest X-ray (CXR), Chest 

Computed Tomography (Chest-CT)] and 

autopsy assays. The gender, age, 

mechanism of injury and number of rib 

fractures were examined. Unpaired 

Student’s t-test, with level of significance 

p < 0,05, was used to determine the 

difference of two sets of data in the study. 

Results 

The average age of the patients was 53,9 

(range: 15 to 91 years). In table 1 are shown 

the patient’s profile parameters, in 

association with patient’s age. The cohort 

of our patients was divided in two aged 

groups: at age ≤ 65 and at age > 65. The 

number of the patients at age ≤ 65 was 

significantly higher (p < 0,05) than the 

number of the patients aged > 65: 147 

(69,3%) vs. 65 (20,7%). Overall [161 

(75,9%) vs. 51 (24,1%)], and for the each of 

the two aged groups, the number of the 

male was significantly higher than the 

number of the female (p < 0,05).  

Analyzing the mechanisms of blunt 

thoracic trauma, we had established that the 

motor vehicle crash was the main cause for 

the rib fractures in patients with blunt chest 

trauma [121 (57,1%) of the patients]. 

19 (9%) patients, who were injured as 

pedestrians, weren’t included in the group 

of motor vehicle crashes. They were 

separated in particular group, as it is shown 

on table 1. The second most common 

mechanism of rib fractures was falling from 

height – as overall [42 (19,8%) patients] as 

well for the two aged groups (tabl. 1). 

Stumbling and falling, as a mechanism 

of thoracic trauma, had caused rib fractures 

in 13 (6,1%) of patients – 12 of them were 



119 

at age > 65 (p < 0,001). 17 (8,0%) of 

patients with other mechanism of rib 

fractures, like falling from bicycle, hitting 

by falling object, beating, kicking by farm 

animal, were arranged into the 

miscellaneous group (table 1). 

Fractures of one or two ribs unilaterally 

were established in 72 (33,9%) of the 

patients (fig. 1). Significantly higher 

(p < 0,05) was the number of patients with 

multiple rib fractures (≥ 3 ribs): 

140 (66,1%). 26 (12,3%) of them had 

bilateral ribs injuries (fig. 3). 

There wasn’t significant difference 

between two aged groups in the proportion 

between fractures of 1–2 ribs, multiple and 

bilateral rib fractures. Flail chest, as a type 

of chest wall injury, was established in 8 

patients with multiple rib fractures, all of 

them at age ≤ 65 (fig. 4). 

Table 1. Patients’ profile parameters and their association with age.  

[MVC – motor vehicle crash] 

Factor Overall (%) Age ≤ 65 (%) Age > 65 (%) 
1. Patients  212 147 (69,3) 65 (30,7) 

2. Gender:    
2.1. male 161 (75,9) 113 (76,9) 48 (72,7) 
2.2. female 51 (24,1) 34 (23,1) 17 (26,2) 

3. Mechanism:     
- MVC 121 (57,1) 94 (63,9) 27 (41,5) 
- Pedestrian 19 (9,0) 12 (8,2) 7 (10,7) 
- Fall/height 42 (19,8) 27 (18,4) 15 (23,1) 
- Fall/person 13 (6,1) 1 (0,7) 12 (18,5) 
- miscellaneous 17 (8,0) 13 (8,8) 4 (6,2) 
4. Fractures of 1-2 ribs 72 (33,9) 46 (31,3) 26 (40) 
5. Multiple fractures (≥3 ribs) 140 (66,1) 101 (68,7) 39 (60) 
6. Bilateral rib fractures 26 (18,6) 19 (18,8) 7 (17,9) 
7. Flail Chest 8 (5,7) 8 (7,9) - 

 

 

Fig. 1. An anteroposterior chest radiograph 

of a 46-year-old patient with two fractured 

ribs (9
th

 and 10
th

) of the right chest)/ [red 

arrows show fractured ribs]. 

 

Fig. 2. An anteroposterior chest radiograph 

of a patient with multiple rib fractures (6
th

, 

7
th

, 8
th

) of the right chest. 
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Fig. 3. Chest radiograph of a 36-year-old 

patient with bilateral fractured ribs. 

 

Fig. 4. Chest radiograph of a patient with 

multiple fractured ribs of the right chest, 

type “flail chest”. 

Discussion 

Rib fractures are considered as the most 

common injury in patients with blunt 

thoracic trauma, but the true incidence of 

rib fractures in traumatic patients is 

unknown (1,2,5,7,8). Many trauma cases 

are consider as a minor and are treatable 

only an ambulatory basis with no need for 

admission at emergency department and a 

hospital. Without recording at database of 

such trauma cases, the real incidences of rib 

fractures remain unknown, especially in 

younger patients (10,13,14). Even though 

many younger patients with rib fractures are 

missed or not admitted in a hospital, many 

clinical studies has shown that number of 

patients at age ≤ 65 are significantly higher 

than patients at age > 65 (2,6,8,9,10,11). 

Our data also confirmed this significant 

prevalence of blunt thoracic trauma with rib 

fractures in patients younger than 65 year.  

This study also demonstrates significant 

higher number of male patients than female, 

as overall as for the two aged groups. Our 

result confirms the well know fact that the 

male gender has significant prevalence in 

trauma patients, especially in blunt chest 

trauma. 

Motor vehicle crashes were the most 

common mechanism of rib fractures in this 

and many other clinical studies 

(1,3,7,13,14). But there are authors that 

presented another most common 

mechanism of rib injuries – for example 

falling from height (according to the results 

of Y. Barnea et al) (2). We consider that 

distribution of the patients according to the 

factor “mechanism of injury” depends of 

the level of competency of the hospital 

where they are admitted. Our cohort 

consists of patients who were admitted in 

hospital with the highest level of 

competency (level III). The hospitals of 

level III concentrate the most severe type of 

trauma patients, that’s why as overall, as 

well as for the two aged group, motor 

vehicle crashes were the most common 

mechanism of rib fractures.  

According to our results „falling from 

height” is the second mechanism of rib 

fractures, with no significant deference 

between patients of two aged groups. There 

also aren’t significant differences between 

two aged groups for injury in road traffic as 

pedestrians. Significantly, more patients 

aged > 65 rib were injured “stumbling and 

falling”. Loss of cortical bone mass, caused 

by skeletal demineralization (osteoporosis) 
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allows ribs to fracture when less kinetic 

energy is applied to the thorax of the elderly 

patients. This is one proposed explanation 

why “stumbling and falling”, as a 

mechanism of injury with low kinetic 

energy had caused rib fractures in our 

elderly patients (9,10).  

As we noted in the beginning of the 

discussion, many cases of minor thoracic 

blunt trauma, especially in younger people 

aren’t recorded in database. At this point of 

view, the actual number of patients with 

one or two fractured ribs remains unknown 

(1,3,7). The cohort of our study includes 

predominantly patients with severe blunt 

chest trauma, caused by agents with high 

kinetic energy (as motor vehicle crashes). 

This is our explanation why the cases with 

multiple rib fractures are significantly 

frequent than the cases with one or two 

fractured ribs. The high kinetic energy, 

applied to the chest wall, is a cause also for 

the relatively high frequency of bilateral 

fractures and for the flail chest, as types of 

multiple rib injuries. 

Conclusion 

This retrospective study represented 

cohort of patients with rib fractures after 

blunt thoracic trauma, caused 

predominantly by road traffic accidents 

(motor vehicle crashes and pedestrians). 

The high kinetic energy, applied to the 

chest wall gives the explanation why 

multiple fractures (≥ 3 ribs) are the most 

common type of rib injuries. 
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Introduction 

Rib fractures are very common type of 

traumatic injury. The results of many 

clinical studies had shown that rib fractures 

constitute the most common part of blunt 

chest trauma (1,2,3,4, 5,6,7). The fractures 

themselves are painful, which can lead to 

secondary pulmonary insufficiency and 

prolonged convalescence. But the more 

important problem in patients with rib 

fractures is associated injuries. It’s known 

that approximately 5% of patients with 

blunt chest trauma have only isolated rib 

fractures (7,8,9,10,11). The rest of patients 

(95%) have associated injuries. Because of 

these associated injuries rib fractures are 

considered as a marker of the severity of the 

blunt chest trauma. The purpose of this 

retrospective study is to observe the 

associated thoracic injuries in patients with 

rib fractures after blunt chest trauma. 

Patients and Methods 

For this retrospective study we had used 

the database of our department of thoracic 

surgery (from January 2010 to December 

2012; Department of Thoracic Surgery, 

Medical University, Plovdiv, Bulgaria). 

Cohort of 212 patients with rib fractures 

after blunt chest trauma was included into 

the study. Cases with major abdominal 

and/or brain trauma weren’t included in this 

cohort. Rib fractures and associated 

thoracic injuries were established by 

radiologic [Chest X-ray (CXR), Chest 

Computed Tomography (Chest-CT)] and 

autopsy assays. Unpaired Student’s t-test, 

with level of significance p < 0,05, was 

used to determine the difference of two sets 

of data in the study. 

Results 

Fractures of one or two ribs unilaterally 

were established in 72 (33,9%) patients. 

Multiple rib fractures (≥ 3 ribs) were 

established in 140 (66,1%) patients. 

36 (50%) of patients with one or two 

fractured ribs had associated thoracic 

injuries. In 133 (95%) of patients with 

multiple rib fractures were established 

associated thoracic injuries. Table 1 shows 

the associated thoracic injuries, with the 

distribution according to the number of rib 

fractures: one-two/or multiple. The lung 

contusion was the most common associated 

injury – established in 139 (65,6%) of 

patients (fig. 1, fig. 2). 124 of patients with 

lung contusion had multiple rib fractures. 

Hemothorax was established in 45 

(21,2%) patients, 40 of them with multiple 
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rib fractures (fig. 3). Pneumothorax was 

established in 40 (18,9%) patients (30 with 

multiple rib fractures) and hemo-

pneumothorax in 25 (11,8%) of patients. 

Clavicular fractures were established in 11 

(5,2%) patients, 10 of them with multiple 

rib fractures. Fractured sternum was 

established in 6 (2,8%) patients, 4 of them 

with multiple rib fractures (fig. 4). All 

5 (2,4%) cases of fractured scapula were 

established in patients with multiple rib 

fractures (fig. 5). 
 

 

Fig. 1. Chest radiograph of a patient with 

bilateral fractured ribs and bilateral lung 

contusion. 

 

Fig. 2. Computed tomography (3D-

reconstruction) of the left lung contusion. 

Table 1. Associated thoracic injuries, with their distribution according to 1-2 ribs or multiple 

rib fractures. 

Associated thoracic 

injury 

Overall 1-2 fractured 

ribs 

Multiple rib 

fractures (≥ 3) 

p 

Lung contusion 139 15 124 < 0,001 

Lung laceration 3 0 3 - 

pneumothorax 40 10 30 < 0,05 

hemothorax 45 5 40 < 0,05 

hemopneumothorax 25 3 22 < 0,05 

Clavicular fractures 11 1 10 < 0,001 

Sternal fractures 6 2 4 < 0,05 

Scapular fractures 5 0 5 - 
 

 

Fig. 3. Computed tomography of the right 

hemothorax with multiple rib fractures. 

 

Fig. 4. Chest radiograph (lateral projec-

tion) of the sterna fracture/[the arrows 

show the two overriding fragments]. 
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Fig. 5. Chest radiograph of a patient with 

right chest multiple rib fractures, fractured 

clavicula, fractured scapula and right lung 

contusion. 

Discussion 

Rib fractures are important clinical 

problem for several reasons. At first, rib 

fractures are the most common injury in the 

patients with blunt chest trauma. On the 

second, the fractures themselves are 

painful, which can lead to secondary 

pulmonary insufficiency and prolonged 

convalescence (1,2,3,4). But the most 

important is the third reason – for the many 

cases, rib fractures are associated with other 

thoracic injuries. Especially, this third topic 

of associated thoracic injuries, we had 

decided to observe in this retrospective 

clinical study (7,8,9,10,11).  

Our first hypothesis was that the number 

of the patients with multiple rib fractures 

would be significantly higher than the 

patients with one/two fractured ribs. We 

also had accepted that the number of cases 

with rib fractures and associated thoracic 

injuries would be significantly higher than 

the cases with isolated rib fractures. Our 

result had obviously confirmed this 

hypothesis. We emphasize that the hospitals 

with the highest level of competence – 

level III, as our hospital, concentrate the 

most severe type of trauma patients. This 

circumstance gives the explanation why the 

significant prevalence in our cohort is the 

group of patients with multiple rib fractures 

and associated thoracic injuries.  

Our second hypothesis was that the lung 

contusion would be the most common 

associated thoracic injury. According to the 

data of medical literature in 35% to 70% of 

cases with blunt thoracic trauma there is a 

lung contusion (8,9,10). The hemorrhage 

into the alveolar and interstitial spaces 

(lung contusion) is caused by kinetic 

energy, which is applied to the chest wall of 

the moment of the blunt thoracic trauma. 

The two injuries – rib fractures and lung 

contusion usually are associated together in 

cases of blunt thoracic trauma – the higher 

energy applied to the chest wall, the more 

fractured ribs and the more severe lung 

contusion would be caused (10,11,12,13, 

14,15,16). At first, our data confirm that the 

lung contusion is the most common 

associated thoracic injury in cases of rib 

fractures. On the second, we had shown that 

lung contusion is typical injury for the cases 

of multiple rib fractures, not for the patients 

with 1 or 2 fractured ribs. The lacerations of 

the lung mean severe thoracic trauma, 

caused by very high kinetic energy applied 

to the chest wall. It gives the explanation 

why all 3 cases of lung laceration were 

established only in patients with multiple 

rib fractures. 

Hemothorax, pneumothorax and 

hemopneumothorax are well known as 

common associated injuries in patients with 

rib fractures. Our results confirm this 

attitude, even though we had shown that 

these injuries were significantly more 

frequency in patients with multiple rib 

fractures (1,2,4). 

Rib fractures may be associated with 

fractures of other bones of the thorax 
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(clavicula, sternum and scapula). The 

fractures of these bones usually are result of 

high kinetic energy applied to the thorax. 

That’s why these injuries are typically 

associated with multiple rib fractures, 

which is confirmed by this study. It has to 

be known that eventual cardiac contusion 

must be determined in patients with sternal 

fractures. There is great risk of brachial 

plexus injuries in cases of clavicular 

fractures. A special attention must be paid 

in case of fractures of the scapula, because 

they are result of very high energy impact 

on the thorax.  

Conclusion 

Our results confirm that rib fractures are 

a marker of the severity of the blunt chest 

trauma. Because of associated thoracic 

injuries, patients with multiple rib fractures 

must be admitted to hospital for evaluation 

and care. 

References 

1. Millham FH, LaMorte WW: Factors associated 

with mortality in trauma: Re-evaluation of the 

TRISS method using the National Trauma Data 

Bank. J Trauma 2004; 56:1090–1096. 

2. Sirmali M, Turut H, Topcu S, Gulhan E, Yazici 

U, Kaya S. et al. A comprehensive analysis of 

traumatic rib fractures: morbidity, mortality and 

management. Eur J Cardiothorac Surg 2003;24:133-

138. 

3. Baker SP, O’Neil B, Haddon W, et al. The injury 

severity score: a method for describing patients with 

multiple injuries and evaluating emergency care. J 

Trauma 1974;14:187-196. 

4. Ziegler DW, Agarwal NN. The morbidity and 

mortality of rib fractures. J Trauma 1994;37:975-

979. 

5. Bergeron E, Lavoie A, Clas D, Moore L, Ratte S, 

Tetreault S, et al. Elderly trauma patients with rib 

fractures are at greater risk of death and pneumonia. 

J Trauma 2003;54:478-485. 

6. Cameron P, Dziukas L, Hadj A, Clark P, Hooper 

S. Rib fractures in major trauma. Aust N Z J Surg 

1996;66:530-534. 

7. Wagner RB. Jamieson PM. Pulmonary contusion: 

evaluation and classification by computed 

tomography. Surg Clin North Am. 1989;69:31-40. 

8. Dombi GW, Nandi P, Saxe JM, et al. Prediction 

of rib fracture injury outcome by an artificial neural 

network. J Trauma 1995; 39:915–921. 

9. Miller PR, Croce MA, Bee TK, et al. ARDS after 

pulmonary contusion: accurate measurement of 

contusion volume identifies high-risk patients. J 

Trauma 2001;51:223–230. 

10. Hoff SJ, Shotts SD, Eddy VA, et al. Outcome of 

isolated pulmonary contusion in blunt trauma 

patients. Am Surg. 1994;60:138-142. 

11. Johnson JA, Cogbill TH, Winga ER. 

Determinants of outcome after pulmonary contusion. 

J Trauma. 1986;26:695-697. 

12.Stawicki SP, Grossman MD, Hoey BA, et al: Rib 

fractures in the elderly: A marker of injury severity. 

J Am Geriatr Soc 2004; 52: 805–808. 

13. Bulger EM, Arneson MA, Mock CN, Jurkovich 

GJ. Rib fractures in the elderly. J Trauma 

2000;48:1040-1046. 

14. Brasel KJ. Et al. Rib fractures: Relationship with 

pneumonia and mortality. Crit Care Med 2006; 

34:1642-1647. 

15. Flagel BT. Half-a-dozen ribs: The breakpoint for 

mortality. Surgery 2005; 138: 717-725. 

16. Barnea Y, Kashtan H, Skornick Y, Werbin N. 

Isolated rib fractures in elderly patients: mortality 

and morbidity. CanJ Surg 2002;45:43-46. 

 

 

 

  



126 

Анти-Мюлеров хормон – нещо ново  
при Синдрома на поликистозни яйчници  

Николета Парахулева
1
, Благовест Пехливанов

1
, Мария Орбецова

2
, Таня Денева

3 

1
Катедра по акушерство и гинекология към МУ – Пловдив 

2
Катедра по ендокринология към МУ – Пловдив 

3
Катедра по клинична лаборатория към МУ – Пловдив 

Въведение 

Синдромът на поликистозните яйчни-

ци е най-разпространеното ендокринно 

заболяване при жени в репродуктивна 

вазраст и е водеща причина за олиго / 

ановулаторен инфертилитет. Жените със 

СПКЯ, са изложени на по-висок риск от 

развитие на дисфункционални маточни 

кръвотечения, карцином на ендометриу-

ма, инсулинова резистентност, захарен 

диабет, хипертония, дислипидемия и 

сърдечно-съдови заболяване. Разпрост-

ранението на СПКЯ като цяло е в диапа-

зона между 2% и 20%, в зависимост от 

наличните критерии за поставяне на ди-

агноза СПКЯ. Според критериите на 

ESHRE (Европейско Дружество за Реп-

родукция и Ембриология на Човека) и 

ASRM (Американско Дружество по Реп-

родуктивна Медицина) – Ротердам, 2003 

г. за поставяне на диагноза СПКЯ са не-

обходими най-малко два от трите основ-

ни критерия – олигоменорея или амено-

рея, хиперандрогенизъм, който може да 

е проявен и само клинично с хирзутизъм 

(Ferriman – Gallwey > 8) или незначител-

ни признаци като акне или себорея, и 

ултразвуково диагностицирани поликис-

тозни яйчници. Съществени характерис-

тики на СПКЯ са фоликулярен арест, 

ниски или нормални серумни нива на 

FSH, повишени или нормални серумни 

нива на LH. Патогенезата на това забо-

ляването е многофакторна, но въпреки 

всичко основно място заема нарушения 

FSH-зависим фоликуларен растеж. При-

чината за нарушеното действие на FSH е 

неизвестна, но последните проучвания в 

тази посока показаха съществената роля 

на Анти-Мюлеровия хормон (АМХ) в 

развитието на фоликулярния арест при 

СПКЯ. 

Анти-Мюлеровия хормон (АМХ) е 

все по-признат маркер за функцията на 

яйчниците. АМХ е хомодимерен бисул-

фид-свързан гликопротеин, член на су-

персемейството на трансформиращия 

растежен фактор β, което включва пове-

че от 35 структурно близки пептиди, 

включващи активини, инхибини и рас-

тежни диференциращи фактори (1;2;3;4). 

Молекулно тегло на АМХ е 140 kDa и е 

4 пъти по-голям от LH и FSH. Генът за 

АМХ се намира на хромозома 

19p13.Като биологично активна субс-

танция АМХ за първи път е описан през 

1947 г. от френския ендокринолог Алф-

ред Йост, като фактор произвеждащ се 

от Сертолиевите клетки на тестисите на 

мъжките фетуси и причиняващ регресия 

на Мюлеровия канал, който иначе би се 

развил в матка, тръби и горна част на 

влагалището(1,2,5). АМХ може да бъде 

открит в гранулозните клетки на при-

мордиалните фоликули на феталните 

овариуми още през 32-та г.с., основната 

му роля при жените е в постаналната 

овариална функция. Той проявява своя 
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ефект чрез трансмембранен се-

рин/треонин киназен рецептор тип ІІ, 

който се експресира в гонадите и мезен-

химните клетки прилежащи до Мюлеро-

вите канали. По този начин действието 

на АМХ по своя характер се определя 

като автокринно и паракринно (1;4). В 

серума незначителни количества АМХ 

могат да бъдат открити още при ражда-

нето, но нивата остават ниски до пре-

пубертета. С началото на пубертета се 

очертава тенденция към постепенно по-

вишаване на стойностите, като нивата 

остават стабилни през целия репродук-

тивен период на жената. С напредване на 

възрастта стойностите постепенно нама-

ляват и АМХ не се открива след менопа-

узата (1;2;3;4). Физиологично най-

високaта концентрация на АМХ е по 

време на ранна фоликулярна фаза на 

менструалния цикъл (6). Проучванията 

относно стойностите на АМХ в серума 

на жени със СПКЯ установяват, че те са 

два-три пъти по-високи от тези при жени 

с нормални яйчници (7;8). 

Цели 

Сравнение на серумните нива на Ан-

ти-Мюлеровия хормон (АМХ) при жени 

със Синдрома на поликистозни яйчници 

(СПКЯ) и здрави жени (контролна гру-

па). Както и проучване наличеито на ко-

релация между серумните нива на Анти-

Мюлеровия хормон (АМХ) и останалите 

хормонални параметри. 

Материал и методи 

Настоящето проспективно сравнително 

проучване е проведено в Клиника Аку-

шерство и Гинекология към УМБАЛ „Св. 

Георги” – Пловдив и Клиника Ендокри-

нология към УМБАЛ „Св. Георги” – 

Пловдив. Обект на проучването са 

100 жени на възраст между 18-35 год., 

разделени в две групи: контролна група 

от 50 здрави жени и 50 жени със Синд-

ром на поликистозни яйчници (СПКЯ) 

подбрани в съответствие с критериите на 

Американско Дружество по Репродук-

тивна Медицина (ASRM) – Ротердам, 

2003 г. при наличието на най-малко два 

от следните критерии: 1. олиго/амено-

рея; 2. хиперандрогенизъм – тестостерон 

> 0.75 ng/ml и/или андростендион 

> 3.2 ng/ml. и/или хирзутизъм (Ferriman 

Gallwey > 8) както и дребни признаци 

като акне или себорея; 3. ултразвукови 

критерии за ПКЯ (най-малко 12 фолику-

ли 2-9 мм в диаметър в единя или и два-

та яйчника / или увеличен обем на яйч-

ниците от повече от 10 mm
3
. 15 от жени-

те със СПКЯ и аменорея. Критерии за 

включване на лицата: 

Контролна група – жени, вазрастова 

граница 18-35 год., нормални менстру-

ални цикли, нормални нива на LH, FSH, 

Testosterone, Prolactine, Androstendion и 

Estradiol, TSH, T3, T4. Липса на хирзути-

зъм. Трансвагинална ехография на яйчни-

ци и матка без патологични отклонения. 

Липса на ОХК през последната 1 год. 

Група със СПКЯ – жени, вазрастова 

граница 18-35 год., менструални нару-

шения (олигоменорея или аменорея), 

намалени или нормални серумни нива на 

FSH и Esradiol. Повишени или нормални 

серумни нива на LH, Testosterone и 

Androstendion. Нормални серумни нива 

на Prolactine, TSH, T4 и T3. Хирзутизъм. 

Трансвагинална ехография на яйчници – 

наличие на повече от 10 фоликула с раз-

мери под 1 см. Липса на употреба на 

ОХК през последната 1 год. 

Серумните нива на лутеинизиращия 

хормон (LH), фоликуло-стимулиращ 

хормон (FSH), тестостерон, андростен-

дион, естрадиол (Е2) и на Анти-
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Мюлеровия хормон (АМХ) са измерени 

по време на ранна фоликулярна фаза 

(3-5 ден) на спонтанен менструален ци-

къл или прогестин-индуцирано маточно 

кървене при жените с олиго/аменорея. 

Концентрациите на FSH, LH, Testosteron, 

Androstendion и E2 в серума са опреде-

лени чрез хемилуминисцентен анализ на 

автоматичен имунологичен нализатор 

Access 2 (Beckman Coulter). Серумната 

концентрация на АМХ се определи чрез 

неконкурентен имунохимичен анализ с 

ензимно амплифициране (усилване) – 

ELISA. Използвани са готови китове на 

фирмата Beckman Coulter Ins, U.S.A. 

Пробите са взети сутрин, максимално 

атравматично, при спазване на стандарт-

ните условия. Трансвагиналната соног-

рафия е изпълнена с помощта на General 

electric 730 prof. с цел откриване на бро-

ят на малките фоликули (< 10 mm), и 

изчисляванe обемa на яйчниците, като се 

използва формулата за елипсоид. Ста-

тистическия анализ на данните се осъ-

ществи чрез Student’s test, корелационен 

и регресионен анализ – SPSS версия 17. 

Резултатите се приемат за статистически 

значими при P < 0,05. 

Резултати 

Двете изследвани групи с пациентки 

са съпоставими по възраст и ИТМ.  

На таблица 1 са отразени резултатите 

от серумните нива на гонадотропните 

хормони при СПКЯ и контролна група. 

Средните нива на LH (± SE) при СПКЯ 

са сигнификантно по-високи в сравнение 

с контрлната група (P < 0,00001). Овари-

алния синтез на Е2 при СПКЯ е значи-

телно по-нисък (P < 0,00001). Сигнифи-

кантно по-високи са и стойностите на 

Testosteron и Androstendion при СПКЯ 

(P < 0,00001). За статистически значима 

се приема разликата в серумните нива на 

FSH при заболялата група сравнена със 

здравите контроли (P < 0,00006). Сред-

ната серумна концентрация на АМХ при 

СПКЯ (14,4 ± 0,80) е значително по-

висока от тази при контролната група 

(4,0 ± 0,27) (фиг. 1). Устоновиха се дока-

зано по-високи стйности на АМХ при 

жените със СПКЯ и аменорея (21,8 ± 0,3) 

сравнени с тези с олигоменорея 

(11,2 ± 0.5) (фиг. 2.). 

Чрез обработка на данните с линеен 

регресионен анализ се установиха раз-

лични по сила и посока корелации меж-

ду АМХ и останалите показатили при 

СПКЯ, такива в контролната група не 

бяха отчетени. В групата от жени със 

СПКЯ се откри позитивна корелация 

между серумните стойности на АМХ и 

Андростендион (r = 0,740), Тестостерон 

(r = 0,427) и Лутеинизиращия хормон 

(r = 0,636) и негативна корелация между 

АМХ, ФСХ (r = -0,702) и Е2 (r = -0,854). 

Фигура 3 представя горепосечените ре-

зултати. 

Табл. 1. Серумни нива на хормони при СПКЯ и контролна група по време на ранна фо-

ликулярна фаза. Средни стойности ± SE при 95% конфиденциален интервал. 

Показатели Контролна група Жени с СПКЯ Р 
AMH (ng/ml) 4,0 ± 0,27 (3,5-4,5) 14,4 ± 0,80 (12,8-16,0) 0,00001 
FSH (mIU/ml) 6,0 ± 0,16 (5,6-6,3)  5,3 ± 0,13 (5,0-5,5) 0,00006 
LH (IU/L) 5,4 ± 0,16 (5,0-5,7) 10,8 ±0,5 (9,8-11,7) 0,00001 
E2 (pmol/L) 323,5 ± 9,7 (304,0-343,0) 211,0 ± 6,8 (177,2-244,8) 0,00001 
Testosteron (ng/ml) 0,4 ± 0,02 (0,4-0,5) 0,9 ± 0,02 (0,9-1,0) 0,00001 
Androstendion (ng/ml) 1,9 ± 0,08 (1,8-2,1) 3,0 ± 0,09 (2,8-3,2) 0,00001 
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Фиг. 1. Средни серумни нива на АМХ. 

 

Фиг. 2. Средни серумни нива на АМХ. 

Обсъждане 

Жените със СПКЯ показват широк 

спектър от клинични и биохимични ха-

рактеристики, което определя и фено-

типното представяне на синдрома. Край-

ната патогенезата на това заболяване е 

неизвестна, но отличително е нарушено-

то узряване на фоликулите, вследствие 

на хормонална дисфункция на яйчници-

те изразяваща се в смущение на нормал-

ните хормонални дейности. 

Настоящото проучване показва значи-

телно по-високи стойности на АМХ при 

СПКЯ сравнени със здрави контроли 

(таблица 1). Тези резултати са в съответ-

ствие с предишни изследвания по проб-

лема (7,8,9,10,11,12). Някои автори 

предполагат, че увеличените серумни 

нива на АМХ при СПКЯ са причинени 

от “забавеното стареене” на яйчниците и 

по-дългия репродуктивен живот (13). 

Според Уанг и др. (14) повишените 

стойности на AMХ при жени със СПКЯ 

са в резултат на смущения в фоликуло-

генезата, което води до прекомерно нат-

рупване на малки преантрални фолику-

ли. С напредване на проучванията върху 

проблема се установи, че броя на фоли-

кулите е отговорен само за 5.3% от уве-

личението на АМХ. Тези данни говорят, 

че повишената продукция на АМХ е ха-

рактерна особеност на гранулозните 

клетки при СПКЯ. Доказателство за това 

е установеното повишено ниво на АМХ 

mRNA в гранулозните клетки на малките 

и големи фоликули при жени със СПКЯ 

(15). При здрави жени всеки менструа-

лен цикъл започва с инициално нараст-

ване на примордиалните фоликули и из-

бор на доминантен фоликул от кохорта-

та, който се подлага на по-нататъшното 

развитие и съзряването му завършва с 

овулация. FSH и LH играят централна 

роля във фоликуларяния растеж и дифе-

ренциацията. В малките антрални фоли-

кули, пролиферацията и диференциация-

та на гранулозните клетки се инициира 

от FSH, което е последвано от индукция 

на на ЛХ рецепторите и P450 ароматаз-

ната активност. 
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Фиг 3. Корелационни връзки между 

серумните нива на АМХ и останалите 

изследвани показатели при СПКЯ. 

 

 

В настоящето проучване се установи 

негативна корелация между серумните 

стойности на АМХ, FSH и E2 Високите 

нива на АМХ при СПКЯ намалява чувс-

твителността на фоликулите към ФСХ 

(16). AMХ също може да упражни своя 

ефект чрез намаляване чувствителност 

на гранулозните клетки към ФСХ, което 

води до нарушена гранулозоклетъчна 

пролиферация (17). Visser и стр. (12) 

описват предполагаемото инхибиращо 

действие на АМХ на две нива: инхиби-

ране на началния фоликулен рекруит-

мент; инхибиране на FSH-зависимият 
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растеж и селекция на преантрални и 

малки антрални фоликули. Това води до 

възпрепятстване на селекцията на фоли-

кул и като резултат – арест на ниво мал-

ки антрални фоликули и невъзможност 

за селекция на доминантен фоликул пос-

ледвано от ановулацията (4;18) Послед-

ният факт може би отразява ролята на 

АМХ в патогенезата на ановулацията 

при СПКЯ, която се дължи на двуетапно 

нарушение във фоликуларното развитие: 

ексцесивен фоликуларен растеж, пос-

ледван от нарушение в селекцията на 

един от фоликулите от повишения пул и 

понататъшната му матурация в доминан-

тен. Така също АМХ е по-висок при же-

ни със СПКЯ и аменорея, в сравнение с 

тези с олигоменорея (9). Високите стой-

ности на АМХ отразяват значително по-

нарушената фоликулогенеза и функция 

на гранулозните клетки в яйчниците на 

жените с аменорея, в сравнение с олиго-

меноричните. 

AMH инхибира FSH индуцираната 

ароматазна активност в опит с култиви-

рани мишки (16) и човешки гранулозни 

клетки (17). Естрадиола се произвежда в 

гранулозните клетки от андростендион 

чрез ензима цитохром P450 ароматаза. 

Достатъчно количество Е2 е от същест-

вено значение за по-нататъшното разви-

тие на фоликулите и предотвратяване на 

атрезия. Във фоликулярната течност от 

поликистозни яйчници, са открити висо-

ки концентрации на андростендион, но 

ниски нива на естрон и E2, което пред-

полага дефект в ароматазния механизъм 

осигуряващ превръщането на C19 стеро-

иди в C18 естрогени. Тези наблюдения 

показват налчието на ендогенно инхиби-

ране на биосинтеза на естроген, което от 

своя страна може да доведе до дисрегу-

лация на стероидогенезата при СПКЯ. 

Ниските нива на естрадиола (Е2) също 

имат отношение към невъзможността за 

селекция на доминантен фоликул. 

Докозаната положителна корелация 

между АМХ и LH потвърждава тезата на 

di Clemente и стр. (19), чиито ин витро 

опит с животни предполага редукция на 

LH-рецепторите и ароматазната mRNA в 

гранулозните клетки при екзогенно при-

ложение на АМХ. 

В настоящото проучване се установи 

значителни положителни корелации 

между AMХ и серумните нива на тес-

тостерон и андростендионв групата 

СПКЯ (Таблица 1). Тази констатация е в 

съответствие с резултатите от предишни 

проучвания (8,20,21,22,23). Счита се, че 

жените с СПКЯ имат значително по-

високи нива на АМХ в сравнение със 

здравите, което се свързва с наличието 

на вътреяйчниковия хиперандрогенизъм, 

водещ до повишение броя на фоликули-

те в ранен стадий и като последствие – 

концентрацията на АМХ (22). Eldar-Geva 

и др. (21) показа, че броят на малките 

фоликули и серумните андрогени са в 

корелация с АМХ. Това е в контраст с 

Pigny и др.(22), където само фоликули с 

размери от 2-5 мм са значително свърза-

ни с AMH, но не и нивото на андрогени. 

Въпреки това, Pеllаt и стр. (10) установи, 

че пошеното серумно ниво на AMХ при 

СПКЯ е отражение на увеличеното му 

производство от гранулозните клетки и 

увеличения брой малки антрални фоли-

кул. Жените с хиперандрогенизъм и 

СПКЯ имат по-висока серумна концент-

рация на АМХ в сравнение с жени с 

СПКЯ и нормална андрогенна концент-

рация (21,24). Други проучвания поста-

вят под съмнение тази хипотеза. Carlsen 

и сътр. (25) установяват, че потискане на 

андрогенезата при жени със СПКЯ не 
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води до намаляване на стойностите на 

АМХ. Възможно е концентрацията на 

андрогените в самия яйчник да е детер-

митиращият фактор. Nardo и др. (26) по-

казват, че нивата на AMХ са аналогично 

свързани с нивата на андрогени при же-

ни със и без СПКЯ.  

Извод 

В това проучване групата жени със 

СПКЯ имат значително по-високи се-

румни стойности на АМХ в сравнение с 

контролната група. Наличието на раз-

лични по сила и посока корелации с ос-

таналите хормонални параметри разкри-

ват от части участието на АМХ в пато-

генезата на СПКЯ. Настоящите данни по 

отношение на серумните нива АМХ при 

СПКЯ позволяват използването му като 

диагностичен критерий, а освен това из-

следването на нивото му може да служи 

като надеждно средство за характеризи-

ране тежестта на синдрома, монитори-

ране и прогнозиране, както и проследя-

ване на терапевтичния отговор на забо-

ляването. 
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Въведение 

Обикновената евроазиатска смрадли-

ка (Cotinus coggygria Scop.) е 2 до 4 m 

висок дървесно-храстов вид от семейст-

во Смрадликови (Anacardiaceae). Расте-

нието има широко разпространение от 

южна Европа, Средиземноморието, 

Молдова и Кавказ до централен Китай и 

Хималаите (1). Декоктите от листа на 

смрадлика имат противовъзпалително и 

хемостатично действие и се използват от 

българската народна медицина предимно 

за външно приложение – промивки на 

устната кухина при зъбобол и гингивит, 

както и за компреси при изгаряния, хе-

мороиди, гнойни рани и отоци (2,3). Има 

оскъдни съобщения за пероралната им 

употреба, тъй като цялото растение се 

счита за отровно (3,4). 

В научната литература почти липсват 

сведения за in vivo биологичната актив-

ност на извлеци от листа на смрадлика. 

Хепатопротективното действие на сироп 

от цели клонки на смрадлика е устано-

вено чрез фармакологично изследване, 

базирано на рецепта срещу хепатит от 

китайската народна медицина (5). Пуб-

ликувани са данни, че метаноловите екс-

тракти от смрадлика имат хепатопротек-

тивен ефект върху третирани с пирога-

лол плъхове (6). Доказано е, че метано-

ловият екстракт от листата е инхибитор 

на липидната пероксидация, като цифро-

вото изражение на тези антиоксидантни 

свойства е близко до това за α-

токоферола (7). 

Парацетамол-индуцираната хепато-

токсичност е утвърден експериментален 

модел за изследване на хепатопротек-

тивни агенти от растителен произход (8). 

Критична роля за патогенезата на чер-

нодробното увреждане от парацетамол 

има оксидативният стрес. При високи 

дози парацетамолът предизвиква фатал-

на чернодробна токсичност – при хид-

роксилирането му с участието на цитох-

ром Р450 монооксигеназната система се 

получава токсичният метаболит N-
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ацетил-p-бензохинонимин. За детокси-

кацията на последния се изразходва ен-

догенният глутатион, като се получава 

безвреден конюгат, но при изчерпването 

на глутатиона значително отслабва ан-

тиоксидантната защита на клетката. При 

метаболизирането на парацетамола се 

генерират свободни радикали, които 

предизвикват липидна пероксидация, 

нарушават мембранния пермеабилитет 

на митохондриите и водят до клетъчна 

некроза (8). 

На база известното от литературата 

високо съдържание на галотанини в лис-

тата от смрадлика (2-4,7), може да се 

очаква, че водните извлеци ще проявят 

благоприятен антиоксидантен и протек-

тивен ефект в експериментални модели с 

опитни животни, който следва да се ве-

рифицира чрез биохимично и хистопа-

тологично изследване. 

Цел 

Гореизложеното определи целта на 

проучването, а именно: да се изследва 

протективният ефект на воден извлек от 

листа на смрадлика (ВИЛС) в модел на 

индуцирана с парацетамол (П) хепато-

токсичност при плъхове. 

Задачи 

За постигането на така формулирана-

та цел е направен опит да бъдат разре-

шени следните задачи: (1) Да се изслед-

ват антиоксидантните свойства и ток-

сичността на ВИЛС чрез измерване на 

серия от биохимични маркери за оксида-

тивен стрес и чернодробно увреждане; 

(2) Да се проучат дегенеративните про-

мени в черния дроб след приложението 

на ВИЛС чрез хистопатологично изслед-

ване на чернодробния паренхим. 

Материал и методи 

Воден извлек от листа на смрадлика 

(ВИЛС) 

Приготвянето на ВИЛС става като 4 g 

от листата на смляна суха дрога се за-

парват за 10 min със 100 ml вряща дести-

лирана вода. Полученият по този начин 

извлек с концентрация 4% се филтрира. 

С разреждане 2 и 4 пъти се получават 

извлеци с концентрации 2% и 1%. 

Използвани реактиви 

Парацетамолът е приготвян като сус-

пенсия с помощта на Tween 80. Всички 

използвани химикали за биохимичните 

анализи и хистопатологичното изследва-

не са с качество „за анализ”, произведе-

ни от фирмите Merck, Fluka, Sigma-

Aldrich, Applichem, Lachner, Scharlau. 

Експериментални животни и етични 

съображения 

Мъжки Wistar плъхове (n = 40; 

200-250 g) са отглеждани при темпера-

тура 23-25° С, 12 часов цикъл на светли-

на/тъмнина, постоянен достъп до вода и 

храна (стандартна диета). Всички проце-

дури, свързани с отглеждането и трети-

рането на опитните животни, са в съот-

ветствие с международните норми, кои-

то са възприети в България и МУ-Варна 

(EEC Council Directive 86/609, IL 358, 1, 

December 12, 1987). За провеждане на 

опитите е получено Разрешително за из-

ползване на животни в опити с Рег. № 13 

валидно до 05.11.2015 г. (Протокол 

№ 18/17.10.2010 от Комисия по етика 

към животните при НВМС).  

Експериментална постановка  

Опитните животни са разделени в 

5 групи по 8 плъха: Контрола (К), Пара-

цетамол (П), 1% ВИЛС + П, 2% ВИЛС + 

П и 4% ВИЛС + П. ВИЛС е прилаган пе-

рорално в доза 10 ml/kg чрез интрагаст-

рална сонда като претретиране 7 дни 
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преди еднократно интраперитонеално 

инжектиране на П (доза: 1 g/kg) и 2 дни 

след това. Плъховете от групи К и П са 

получавали дестилирана вода. На деве-

тия ден, два часа след приложението на 

ВИЛС под етерна наркоза е взета кръв, а 

след декапитация на животните е взет 

черен дроб. 

Биохимични анализи 

Отделяне на кръвен серум. Кръвта се 

събира директно от подезичната вена 

във вакутейнери, които се центрофуги-

рат при 2000 rpm за 10 min. Серумът се 

съхранява при 20º С за 2 h, докато се из-

вършат всички измервания в деня на 

пробовземането. 

Концентрация на тотални тиоли 

(SH-групи): определя се в кръвен серум 

по адаптиран спектрофотометричен ме-

тод (9). 

Концентрация на малонов диалдехид 

(МДА): определя се в кръвен серум по 

адаптиран спектрофотометричен метод 

(10).  

Биохимични показатели, измервани с 

набор от реактиви (китове): серумните 

активности на аспартат аминотрансфера-

за (АсАТ), аланин аминотрансфераза 

(АлАТ) и алкална фосфатаза (АФ) се из-

мерват с китове на BioSystems S.A. (Ис-

пания). Концентрацията на пикочна ки-

селина (ПК) се измерва с кит на HUMAN 

liquicolor (Германия). 

Хистопатологични анализи 

Материал от черния дроб с размери 

1/1/0.5 cm се фиксира в 10% неутрален 

формалин и след съответна рутинна об-

работка се включва в парафин. Срези с 

дебелина 5 μm са оцветени с хемалаун и 

еозин и са изследвани светлинно мик-

роскопски.  

Статистическа обработка на данните 

Извършва се с помощта на еднофак-

торен вариационен анализ с програмата 

GraphPadPrism (11). Резултатите са пред-

ставени като средна стойност ± стандар-

тно отклонение. Статистическата досто-

верност се приема при p < 0.05. 

Резултати и обсъждане 

Биохимични анализи 

Предвид наличните в литературата 

данни за висока in vitro антиоксидантна 

активност на eкстракти от листа на 

смрадлика (7,12), от една страна в моде-

ла се очаква да се регистрира хепатопро-

тективен ефект, а от друга – не е изклю-

чено при синергичното действие на по-

лифенолите от ВИЛС и парацетамола, да 

се усили токсичният му ефект за черен 

дроб.  

Резултатите от измерваните биохи-

мични маркери за чернодробно увреж-

дане са представени в Табл. 1. Установе-

но е статистическо значимо понижение 

(p < 0.05) в серумните нива на АсАТ за 

групата 1% ВИЛС + П в сравнение с 

група П, което свидетелства за хепатоп-

ротективен ефект на 1% ВИЛС. За съща-

та група е отчетена тенденция към по-

нижение в серумните активности и на 

АлАТ. Не са регистрирани разлики в ни-

вата на АсАТ и АлАТ между група П и 

групите 2% ВИЛС + П и 4% ВИЛС + П. 

Важно е да се отбележи, че именно ед-

нопроцентният ВИЛС съответства на 

рецепта от българската народна медици-

на за перорална употреба на ВИЛС сре-

щу язва на стомаха (3). При измервания-

та на серумните нива на АФ не са уста-

новени статистически значими разлики.  
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Табл. 1. Биохимичните резултати от серум на плъхове, третирани с водни извлеци от 

листа от смрадлика (ВИЛС) в модел на индуцирана с парацетамол (П) хепатотоксичност. 

Биохимични 

показатели 
К П 

1%  
ВИЛС + П 

2%  
ВИЛС + П 

4%  
ВИЛС + П 

AcАТ [U/L] 38.95 ± 11.51 120.4 ± 38.44 *62.29 ± 21.26 109.4 ± 16.35 122.1 ± 51.87 
AлАТ [U/L] 17.61 ± 5.18 19.47 ± 16.03 13.33 ± 12.49 17.35 ± 12.01 15.59 ± 8.31 
AФ [U/L] 54.28 ± 28.21 75.37 ± 26.21 72.25 ± 38.45 92.79 ± 69.96 88.70 ± 51.04 
ПК [μmol/L] 77.98 ± 12.73 57.43 ± 10.16 55.93 ± 7.14 50.28 ± 5.09 55.78 ± 11.41 
МДА [μmol/L] 0.65 ± 0.08 0.94 ± 0.42 0.85 ± 0.22 0.83 ± 0.11 0.91 ± 0.07 
SH-групи[μmol/L] 135.5 ± 11.50 118.4 ± 28.36 112.7 ± 18.90 104.0 ± 15.18 108.2 ± 7.30 

Легенда: *p < 0.05 спрямо П  

Получените резултати подкрепят из-

вестните от литературата данни, че ме-

таноловите екстракти от листата на 

смрадлика имат хепатопротективния 

ефект върху третирани с пирогалол плъ-

хове, изразяващо се в намалена плазмена 

активност на АсАТ и АлАТ (6).  

При измерването на биохимичните 

показатели за оксидативен стрес, обаче, 

не са установени разлики. При П е ре-

гистрирана тенденция за повишаване на 

концентрациите на МДА (продукт от 

липидната пероксидация), SH-групите 

(показател за нивата на редуциран глута-

тион като ендогенен антиоксидант) и ПК 

(ендогенен антиоксидант в серум) в 

сравнение с К. Трите ВИЛС предизвик-

ват тенденция за повишаване на тези 

концентрации, но без статистическа зна-

чимост (Табл. 1). Резултатите показват, 

че ВИЛС в присъствие на П не проявява 

антиоксидантна активност в серум, но и 

не усилва токсичността на парацетамола 

за черния дроб.  

Хистопатологични анализи 

Резултатите от хистопатологичното 

изследване са представени в Табл. 2. Ус-

тановено е, че чернодробният паренхим 

от група 1% ВИЛС+П (Фиг. 1) е със за-

пазена архитектоника и незначителен 

брой апоптотични клетки и неспецифич-

ни възпалителни грануломи, с което се 

потвърждават биохимичните доказателс-

тва за хепатопротективен ефект на ед-

нопроцентния ВИЛС. За останалите две 

групи – 2% ВИЛС+П и 4% ВИЛС+П ня-

ма данни нито за хепатопротективен 

ефект, нито за синергично усилена ток-

сичност на парацетамола. 

Табл. 2. Резултати от хистопатологичното изследване на черен дроб от плъхове, трети-

рани с ВИЛС в модел на парацетамол-индуцирана хепатотоксичност. 

Група 
Обширни  

некрози 
Дребнокапчеста 

стеатоза 

Неспецифични 

възпалителни 

грануломи 

Апоптотични 

клетки 

К – – – – 
П + + + + + + + + + + + + 
1% ВИЛС + П – – + + 
2% ВИЛС + П + + ++ ++ 
4% ВИЛС + П ++ ++ ++ ++ 

Легенда за степента на дегенеративни промени: +++ висока; ++ умерена; + ниска; – няма 
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Фиг. 1. Черен дроб от плъхове, третирани с водни извлеци от листа от смрадлика 

(ВИЛС) в модел на индуцирана с парацетамол (П) хепатотоксичност (X 100). 

Изводи 

Водният извлек от листа на смрадлика 

(ВИЛС) проявява хепатопротективен 

ефект в еднопроцентна концентрация, 

съответстваща на рецепта от народната 

медицина за лечение на стомашни язви. 

Такъв ефект не е установен за 2% и 4% 

ВИЛС, като не е регистрирано синер-

гично усилване на хепатотоксичността 

на парацетамола. Тези резултати са пър-

вото научно доказателство за хепатопро-

тективния ефект на ВИЛС с потенциал 

за бъдещи приложения при чернодробни 

заболявания или лекарствено индуцира-

на хепатотоксичност. 
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Въведение  

Опиоидите са основно средство за 

обезболяване още от ранната история на 

човечеството. През последните десети-

летия, опиоидите са се използвали пре-

димно при лечението на остри болки, 

като например: травми, хирургични ин-

тервенции, както и при овладяване на 

болките съпътстващи малигнените забо-

лявания. В наши дни, опиоидите се из-

ползват предимно при т.нар. хроничен 

немалигнен болкови синдром. Световна-

та асоциация за изучаване на болката 

дефинира това състояние като „неприят-

но сетивно и емоционално изживяване 

свързано с актуално или вероятно тъ-

канно увреждане”
[1]

. Хроничната нема-

лигнена болка се описва, като болка пер-

систираща повече от три месеца или ка-

то болка не преминаваща за периода в 

който трябва да настъпи оздравяване за 

съответното заболяване. Със завишеното 

използване на опиоидите при купиране-

то на хроничните болки възникват все 

по-често завимисимости и злоупотреби. 

Зависимостта към опиати показва 

трайна тенденция към покачване през 

последното десетилетие. Това се дължи, 

от една страна, на увеличаване броя нар-

козависими, използващи хероин и други 

синтетични опиати. Броят на пациентите 

подложени на заместителна терапия с 

метадон, също нараства. От друга стра-

на, в световен мащаб, както и в България 

се отчита повишено използване на опио-

идни аналгетици. Това се дължи на фак-

та, че лекарите все по-често изписват 

опиати при немалигнени хронични бол-

ки. Нарастващата употреба на опиати 

поставя въпроса за острите и хронични 

странични действия на тези вещества 

върху организма. 

Най-разпространена е употребата на 

викодин, фентанил, метадон, които са 

много ефективни в намаляването на бол-

ката, не са скъпи и са дълго действащи, 

въпреки потенциалния риск от пристрас-

тяване
[2]

. Тези медикаменти са често из-

ползвани при остеоартрит, болки в гър-

ба, спортни травми и други патологични 

скелетно-мускулни състояния, ревмато-

логични заболявания, главоболие. До 

този момент информацията относно пос-

ледствията от продължителната употре-

ба на опиоидни аналгетици е оскъдна, 

което затруднява преценката на лекаря и 

пациента за предимствата на подобна 

терапия.  

С повишената употреба на опиоиди се 

разпознават все повече странични ефек-

ти върху ендокринната система. Най-

често срещаното ендокринно нарушение, 

съпътстващо хроничната им употреба е 

хипогонадизмът, наричан още опиоид-

индуциран андрогенен дефицит, с абре-

виатура ОПИАД. Това хормонално разс-

тройство се съпровожда и от други не-

желани ефекти, като например остеопо-

роза. Когато се подозира опиоид-

индуцирана ендокринна дисфункция, 

трябва незабавно да се вземат адекватни 

мерки, за да се намалят страничните 
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ефекти от хроничната употреба. Това 

ревю ще даде наличната към момента 

информация относно оценката и подхо-

да при ОПИАД, както и ко-морбидни 

състояния, които могат да съпътстват 

опиоидно-асоциираните ендокринни 

нарушения. 

Опиоид Индуциран Хипогонадизъм 

Хипогонадизмът представлява дефи-

цит в секрецията на полови стероиди 

(тестостреон и естрадиол). Симптомите 

и признаците свързани с хипогонадизма 

включват намалено либидо, еректилна 

дисфункция, менструални нарушения 

или аменорея, инфертилитет, завишава-

не на телесната маса, загуба на мускулна 

маса, анемия
[3,4,5]

. Хипогонадизмът може 

да възникне в следствие на първична ув-

реда на гонадите или по централен (вто-

ричен) механизъм. Първичният хипого-

надизъм възниква при невъзможност на 

тестесите или яйчниците да произвеждат 

полови стероиди, въпреки адекватната 

стимулация от хипоталамичните и хи-

пофизните хормони: гонадотропин ре-

лийзинг хормон ГтРХ, фоликулостиму-

лиращ хормон ФСХ, лутеинизиращ хор-

мон ЛХ. Най-честите причини за първи-

чен хипогонадизъм са тестикуларно за-

сягане при епидемичен паротит, експо-

зиция на химио- и лъчетерапия или при-

ложение на лекарства, като напр. кето-

коназол
[6]

. Хипогонадизмът възникващ 

по време на хронична опиоидна терапия 

изглежда, че не възниква по типа на пър-

вичен хипогонадизъм, а по скоро по ме-

ханизма на вторичен – централен хипо-

гонадизъм. Централен хипогонадизъм 

може да възникне още и при състояния 

като хемохроматоза, питуитарни тумори, 

прилагане на кортиокостероиди
[7]

. 

Двете основни форми на хипогонади-

зъм могат да бъдат разграничени чрез 

лабораторни изследвания. При първич-

ния хипогонадизъм, завишените нива на 

ЛХ и ФСХ са съпроводени с ниски нива 

на тестостерон и естрадиол. Липсва от-

рицателната обратна връзка към хипота-

ламуса и хипофизата за да се намали 

секрецията на гонадотропини, които се 

отделят в повишена концентрация с цел 

опит да се стимулира продукцията на 

гонадни хормони. При пациенти с вто-

ричен хипогонадизъм, гонадотропинови-

те нива са ниски или в референтни нива, 

но не адекватно спрямо нивото на го-

надните хормони
[6,7]

. 

От проведените литературни справки, 

има ясни данни за хипогонадизъм и на-

рушение в сексуалната функция по вре-

ме на интратекална опиоидна терапия, 

орална опиоидна терапия и заместител-

ната терапия с метадон при хора прист-

растени към опиати
[8-18]

. В тези случаи се 

изявява типичната констелация за цент-

рален хипогонадизъм, включваща ниски 

нива на тестостерон без адекватно зави-

шаване на ЛХ и ФСХ
[9,15,16]

. Почти не 

същестуват литературни данни относно 

отрицателните ефекти от опиоидна тера-

пия пряко върху продукцията на полови-

те хормони. Към момента има само едно 

проучване включващо малка популация 

от пациенти получаващи интратекално 

опиоиди
[19]

. В това проучване, една сед-

мица след започване на терапията с пос-

тавяне на интратекални опиоиди се изя-

вява супресия на хипоталамо-хипофизо-

гонадната ос при 10 от наблюдаваните 

пациенти. Отбелязано е че много от па-

циентите започвайки това проучване по-

казват различна степен на сексуална 

дисфункция и средната концентрация на 

тестостерон в таргетната група е зани-

жена леко под долната референтна стой-
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ност. Изглежда, че повечето от пациен-

тите са използвали за известно време 

преди започване на проучването орални 

опиодни аналгетици, което обяснява по-

ниската средна концентрация на тестос-

терона при изследваната група. До пет-

найстата седмица от започването на ле-

чението с интратекални опиоиди всички 

пациенти са манифестирали нарушение в 

сексуалната функция и сигнификантно 

редуциране на средното тестостероново 

ниво, в сравнение с изходните стойнос-

ти
[19]

. 

Появата на андрогенен дефицит е 

свързан директно с хроничната експози-

ция към опиати и се демонстрира еднов-

ременно при мъже и жени
[15-18]

. Жените, 

които изявяват вторичен хипогонадизъм 

имат изключително редуцирани нива на 

тотален тестостерон, свободен тестосте-

рон, андростендион и дехидроепианд-

ростерон сулфат ДХЕА-С, сравнени с 

здрави контролни групи
[20,21]

. Данните за 

супресия на адреналната андрогенна 

продукция – занижени нива на ДХЕА и 

ДХЕА-С при жени употребяващи хро-

нични опиоиди, може да съпътства ин-

дукцията на хипогонадотропен хипого-

надизъм
[22]

. Андрогенният дефицит ос-

тава много често неразпознат при жени-

те, въпреки факта, че жените може да 

манифестират сходни симптоми на анд-

рогенен дефицит, както мъжете
[23]

. 

Екзогенните опиоиди имат драстичен 

ефект върху менструалния цикъл при 

жените. След дълготрайно интратекално 

приложение на опиоиди, 14 от 21 преме-

нопаузални жени развиват аменорея, а 

останалите седем изявяват нарушения в 

менструалния цикъл
[24]

. Опиоидите во-

дят до снижаване на ЛХ, ФСХ, естради-

ол и прогестерон, което засяга менстру-

ацията
[24]

. Аменореята и нерегулярния 

мензис, като резултат от ниските естро-

генови нива са признак на хипогонади-

зъм при жени; пристрастяването към 

дълго-действащи опиоди е главна при-

чина на това нарушение. По-скорошно 

проучване на Daniell
[25]

 предоставя по-

добни резултати с орални и трансдер-

мални опиати; менструацията се прекъс-

ва скоро след започане на лечение с дъл-

го действащи опиоиди. Авторът отбеляз-

ва сигнификантно понижение на адре-

налната андрогенна продукция, което 

предполага, че опиоидите може да игра-

ят ролята и за регулация на сексуалното 

либидо, чрез потискане секрецията на 

андрогени
[25]

. Употребяващите хероин 

вероятно имат намалено сексуално же-

лание и занижени сексуално възможнос-

ти, но като цяло, ефектите на хронично-

то опиоидно лечение върху либидото и 

фертилитета при жени не са документи-

рани от добре контролирани проучвания. 

Пристрастениете към хероин показват 

сигнификантно понижаване на тестосте-

роновите нива
[26, 27]

. Въпреки, че данните 

за тестостероновите нива в различни 

проучвания са противоречиви, проучва-

не показва промени в анализа на семен-

ната течност при мъже които са използ-

вали хероин или метадон
[28]

. Използвай-

ки референтни стойности за съответната 

популация на тестостероновото ниво, 

86% от мъжете получаващи интратекал-

но опиати за хронични болки са с хипо-

гонадизъм
[24]

. Оралните опиоиди, вклю-

чително метадон, са асоциирани с хипо-

гонадизъм при 89% от мъжете и също 

така водят до заничжени нива на естра-

диол, дихидротестостерон, ЛХ и 

ФСХ
[29]

. Подобна честота на хипогона-

дизъм се открива при мъже приемащи 

орални/трансдермални опиоиди
[30]

. Тези 

проучвания доказват, че опиоидите, не-
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зависимо от пътя на прием, водят до го-

ляма степен до хипогонадизъм при мъ-

жете. 

Секс хормон свързващият глобулин – 

SHBG е висок при пристрастените към 

хероин, което води до ниски нива на 

свободен тестостерон
[26]

, ефект който не 

е открит при мъже приемащи дълго-

действащи опиоиди
[30]

. Имайки в пред-

вид това, трябва да се проследяват SHBG 

и/или свободния тестостерон, в допъл-

нение към общото тестостероново ниво 

за да се оценя хипогонадизмът при мъже 

приемащи опиоиди. Този подход ще ре-

дуцира възможността, излседвани с дол-

ногранични или малко над долната гра-

ница на тестостероново ниво да бъдат 

класифицирани като еугонадни, а те 

всъщност да са хипогонадни. 

От данните в литературата към мо-

мента не е напълно ясно каква е абсо-

лютната граница в концентрацията на 

опиоидите, както и точната продължи-

телност на употреба необходима за въз-

никване на хипогонадотропен хипогона-

дизъм
[5,13]

. Развитието на хипогонадот-

ропен хипогонадизъм изглежда възмож-

но при ежедневна употреба на опиоиди в 

дози надвишаващи 100-200 мг орален 

морфинов еквивалент. Супресията на 

хипоталамо-хипофизо-гонадната ос се 

наблюдава много скоро след приложе-

нието на опиод. Някои проучвания по-

казват супресия на серумното ниво на 

тестостерона мигновенно след прилага-

нето на хероин или метадон при хероин 

зависими и при пациенти на заместител-

на терапия с метадон
[13,17]

. В проспек-

тивно проучване на пациенти получава-

щи интратекално опиоиди, супресията 

на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос се 

наблюдава в рамките на една седмица от 

започването на терапията
[19]

. Най-голям 

риск за възникване на супресия на хипо-

таламо-хипофизо-гонадната ос е вероя-

тен след употреба на високи дози опио-

иди в период надвишаващ един месец
[3]

. 

Въпреки драстичното потискане на се-

румните андрогенни нива по време на 

хронична употреба на опиоиди, става 

ясно от редица проучвания, че прекратя-

ване приема на опиоиди води до възста-

новяване на нормални серумни концент-

рации на тестостерона до няколко 

дни
[5,8,17]

. 

Препоръки за оценка и подходи при 

опиоид индуциран хипогонадизъм 

Поради не особено голямата популяр-

ност на този синдром е възможно да се 

допуснат диагностични грешки, като то-

ва от своя страна води до изявата на 

неправилен терапевтичен подход. За по-

тискане на хипоталамо-хипофизо-

гонадната ос трябва да се мисли при ин-

дивиди употребяващи опиоди в дози 

морфинов еквивалент надвишаващ 

100 мг, за повече от една седмица
[3]

. 

Пациентите, които употребяват дълго 

действащи опиоиди трябва периодично 

да бъдат проследявани за признаци и 

симптоми на хипогонадизъм, включи-

телно промяна в либидото, еректилна 

дисфункция или нарушения в менстру-

алния цикъл, лесна умора, нощни изпо-

тявания, депресия. Лабораторни изслед-

вания, като тотален/общ тестотерон ТТ, 

свободен тестостерон СТ, ЛХ, ФСХ, ест-

радиол, ДХЕАС, секс хормон свързващ 

глобулин SHBG са необходими за оцен-

ка на този синдром
[5]

. При оценката на 

това състояние трябва да се вземат в 

предвид и други причини за хипогонади-

зъм, като например менопауза, анамнеза 

за оперативно отстраняване на гонадите, 

прекарана инфекция от инфекциозен па-
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ротит, експозиция на алкохол и други 

лекарства
[5]

. Жените трябва да бъдат 

адекватно естрогенизирани преди да се 

диагностицират като андроген дефицит-

ни и преди да им се предложи андроген 

заместителна терапия
[31,32]

. Пациентите 

трябва да бъдат добре информирани за 

възможните последствия върху ендок-

ринната система при употребата на опи-

оди, което може да бъде оформено във 

вид на документ за „Информирано съг-

ласие”
[3,33]

. 

Жените и мъжете, при които се диаг-

ностицира опиоид индуцирана ендокри-

нопатия и андрогенен дефицит, може да 

бъдат лекувани с андроген заместителна 

терапия. На пациентите на които се 

предлага андроген заместителна терапия 

трябва да им бъде добре разяснено въз-

можните странични ефекти от това лече-

ние, включително полицитемия, сънна 

апнея, локални странични реакции (ако 

тестостерона се прилага инжекционно), 

редукция на HDL – холестерола. Жените 

трябва да са наясно за потенциалния 

риск от вирилизация (хирзутизъм, уго-

лемяване на клитора, акне, развитие на 

мускулатурата, мутиране на гласа)
[34]

. 

Допълнително трябва да се обясни на 

пациентите от женски пол за вероят-

ността от развитие на рак на гърдата
[47]

. 

Всяка жена, която има вероятност да 

забременее трябва да се консултира за 

потенциалния риск от вирилизация на 

фетус от женски пол
[21,31,35]

. Страничните 

ефекти с които трябва да бъдат запозната 

мъжете са: оплешивяване от мъжки тип, 

гинекомастия, приапизъм и олигоспер-

мия
[36]

. Мъжете трябва също така да бъ-

дат следени за странични ефекти от 

страна на простатната жлеза: бенигнена 

простатна хиперплазия и рак на проста-

тата
[36]

. 

Когато се мониторират пациентите за 

адекватност на заместителната терапия с 

андрогени се целят таргетни нива за мъ-

же между 400-700 ng/dL
[36]

. Серумни ни-

ва на тестостерона между 20-80 ng/dL 

изглежда, че са адекватни при жени на 

заместителна терапия с андрогени, въп-

реки че този въпрос не е добре изяснен в 

литературата. Тези стойности са на база-

та на референтни граници за „нормални” 

тестостеронови нива при жени за пове-

чето лаборатории, като най-ниските 

стойности са за постменопаузални жени, 

а най-високите за пременопаузални
[37]

. 

Ако се подбере заместителна андрогенна 

терапия с ДХЕА, трябва да се монитори-

ра стриктно нивото на ДХЕА, тъй като в 

продуктите които се предлагат на пазара, 

концентрацията на ДХЕА варира от 0 до 

560% от това което е декларирано офи-

циално на етикета като съдържание
[32,35]

. 

Това е така защото тези продукти се во-

дят хранителни добавки и не са под 

стриктен контрол на регулаторни фам-

рацевтични организации, каквато е нап-

ример Food and drug administration 

FDA
[32,35]

. 

Резултати базирани на мета-анализ на 

51 проучвания, оценящи заместителна 

терапия с тестостерон при мъже, показ-

ват, че най-честите странични ефекти от 

заместителната тестостеронова терапия 

са завишаване на хемоглобина, хематок-

рита и занижаване на HDL-холестерола
[38]

. 

В тези проучвания не се установява сиг-

нификантна разлика за възникване на 

сериозни кардиоваскуларни инциденти 

или смърт, сравнени с плацебо групата. 

Друго проучване включващо възрастни 

мъже с ограничена подвижност, на за-

местителна терапия с тестостерон и кон-

тролна група на плацебо, е прекратено в 

ранен стадий поради възникване на се-
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риозни кардио-васкуларни нарушения 

при групата третирана с тестостерон. 

Като се вземе на предвид, че броят на 

пациентите изявили такива странични 

ефекти е сравнително малък и механизма 

на възникване не е еднотипен, както и 

факта, че повечето от пациентите вклю-

чени в това проучване са имали анамнеза 

за сериозни крадиоваскуларни заболява-

ния води авторите до мисълта, че тези 

инциденти са били случайни
[39]

. 

Пациентите поставени на андроген 

заместителна терапия, трябва да се прос-

ледяват регулярно и да се оценят перио-

дично симптомите на хипогонадизъм, 

клинико-лабораторните резултати тота-

лен тестостерон, свободен тестостерон, 

SHBG, липиден профил, пълна кръвна 

картина. Пациентите от мъжки пол трбя-

ва да се подложат на скриининг за про-

мени в простата, включващ физикален 

преглед – ректално туширане и изслед-

ване на простатно специфичен антиген – 

ПСА. Трябва да се вземе в предвид изс-

ледване на костна плътност при пациен-

ти с опиоид индуциран хипогонадизъм, 

поради риска от възникване на остеопо-

роза и повишеният риск от костни фрак-

тури характерни за това състояние и при 

двата пола
[4,5,31,40,41]

. Според гайдлайн на 

Endocrine Society Clinical Practice оценка 

на костната плътност чрез ДЕХА трябва 

да се извършва при мъже с тежък андро-

генен дефицит и ниско енергийни фрак-

тури, което изследване трябва да се пов-

тори 1-2 години след началото на замес-

тителната терапия с тестостерон
[49]

. 
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Сколиоза – причина за ентезопатия  
на гръбначния стълб 

П. Селимов, М. Генева-Попова, Ан. Баталов, В. Попова, Л. Стоянова, Ст. Алиманска, 

Сн. Терзийска, Р. Каралилова, И. Яков, М. Карагьозов 

Клиника по ревматология, УМБАЛ „Свети Георги” 

Въведение 

Нормалните физиологични извивки 

на гръбначния стълб са необходима 

предпоставка за реализирането на него-

вите основни фунции – защитни, статич-

ни и динамични. Физиологичните кри-

вини на аксиалният скелет, позволяват 

пружиниращо отклонение във вертикал-

но направление, амортизирайки меха-

ничния стрес, като по този начин играят 

протективна роля по отношение на 

структурите на гръбнака и меките тъка-

ни и органи от проведеното сътресение. 

Нормалната физиологична кифоза в то-

ракалния и сакрален отдел, авансира 

преднозадния размер, осигурявайки 

обем за гръдната кухина и малкия таз. 

Нормалните физиологични извивки 

дават възможност на поддържащия 

гръбнака апарат, при минимален разход 

на енергия и усилие да пъддържа верти-

калния стоеж. Нормалната структура на 

гръбнака гарантира нормална биомеха-

ника, която осигурява оптимален режим 

на работа на регионалният мускулно-

опорен апарат. 

Нарушената гръбначна конфигурация, 

води до нарушена биомеханика и пови-

шен стрес върху различни структури. 

Абнормното натоварване на залавните 

места на сухожилията и лигаментите – 

вследствие сколиотична деформация на 

гръбнака е възможна предпоставка за 

развитие на ентезопатия на гръбначния 

стълб. Като сколиоза се означава трай-

ното изкривяване на гръбначния стълб 

встрани, съпроводено с торзионно усук-

ване на телата на прешлените в ангажи-

раният участък. Физикално се визуали-

зира чрез спускане на отвес от Th1 – при 

пациентите със сколиоза по-

нискостоящите бодилести израстъци се 

отклоняват встрани от отвесната линия. 

Мястото на залавяне на ставните капсу-

ли, прилежащите фасции, сухожилия и 

лигаменти се означава като ентеза, което 

посочва топиката на патологичния про-

цес при ентезопатия. Стресът, действащ 

върху съответните ентези е неколкок-

ратно по-голям от този, упражняван вър-

ху лигаментите и сухожилията, което 

предопределя ентезата като по-ранима 

структура. Наличието на богата нервна 

инервация в областта на ентезите обус-

лавя и значителната болкова симптома-

тика, в основата на която често стоят от-

клоненията от нормалната форма на ак-

сиалния скелет.  

Цел 

Оценка на потенциалната роля на 

сколиозата за развитие на ентезопатия на 

гръбначния стълб, поради нарушена би-

омеханика и повишен стрес върху гръб-

нака, посредством анлиз на болни, леку-

вани в Клиниката по Ревматология,  

УМБАЛ „Свети Георги”. 

Материал и методики 

Анализирани са 25 пациенти, лекува-

ни в Клиниката по Ревматолия с клинич-
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на диагноза ентезопатия на гръбначния 

стълб, множествена локализация. Конт-

ролната група включва 50 пациенти със 

спондилоза и ентезопатия на гръбначен 

стълб. На всички болни са направени 

физикален преглед, оценка на функцио-

налнато състояние чрез ВАС-скала на 

пациент и лекар, проби на Отт, Хирц, 

Шобер. На всички болни са направени 

Ро-снимки на торакален и лумбален 

гръбнак. Резултатите са обработени чрез 

статистическа програма SPSS, при дос-

товерност р < 0,05.  

В съответния анализ попадат 25 жени 

на възраст от 54 г до 74 г постъпили за 

стационарно лечение с диагноза „Енте-

зопатия на гръбначния стълб” с налична 

сколиотична деформация на различни 

нива и контролна група от 50 пациентки 

от същата възрастова група, постъпили 

за лечение със същата диагноза, при ко-

ито се намират дегенеративни промени 

по хода на гръбнака без наличие на ско-

лиоза. При някои от наблюдаваните па-

циентки със сколиоза се регистрират не-

колкократни хоспитализации през годи-

ните. При повече от половината пациен-

тки със сколиоза, изкривяването е на ни-

вото на торакалните прешлени. Налич-

ната деформация се отчита физикално и 

рентгенографски. Степента на деформа-

ция варира, паралелно с което е различ-

но изразена и ребрената гърбица, аси-

метрията в талийните триъгълници. 

Посредством наблюдение върху па-

циенти със сколиотична деформация на 

различни нива на гръбначния стълб, ле-

кувани в стационар по повод ентезопа-

тия на гръбначния стълб, би могла емпи-

рично и обосновано да се търси същест-

вуваща зависимост. Прави впечатление 

корелацията между изкривяването на 

гръбначния стълб във фронталната рав-

нина със значително по-изразени енте-

зопатични болкови оплаквания, ограни-

чен функционален капацитет, изразена 

постинактивитетна скованост, ригидна 

паравертебрална мускулатура. 

Резултати 

Като повод за хоспитализация се от-

белязва повтарящ се при наблюдаваните 

болни изразен болков синдром по хода 

на гръбнака, ограничен функционален 

капацитет, сутрешна и постинактивитет-

на скованост, болка и ригидност по па-

равертебралната мускулатура. 

При обективното изследване на паци-

ента, посредством оглед се констатира 

налична сколиотична деформация, изра-

зена палпаторна болка по ентезите, бол-

ка при натиск върху процеси спинози и 

интерспинозните лигаменти, изразена 

болка при движение, ограничен функци-

онален капацитет, болезнена и напрегна-

та паравертебрална мускулатура. Огра-

ничени са навеждането напред, назад, 

встрани и ротацията. 

Посредством функционални проби – 

Отт, Шобер, Хирц, Томайер – обективно 

се верифицира степента на съответното 

ограничение. 

Пробата на Отт демонстрира степента 

на ограничаване на флексията в торакал-

ния отдел на гръбнака. Със сантиметрова 

линия при изправен стоеж на пациента 

от Th1 в каудална посока се отмерва и се 

фиксира дистанция от 30 см. При мак-

симално навеждане напред се отчита 

прибавения допълнителен аванс, който 

при пациентките със сколиоза е средно 

0,68 см, към 1,28 см за контролната група.  

Намалената флексия в лумбалния от-

дел се отчита чрез пробата на Шобер, 

при която се фиксира отстояние от 10 см 

от L5 в краниална посока при изправен 
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пациент, след което се отчита нараства-

нето на дистанцията при максимално на-

веждане напред. При пациентките със 

сколиоза се отбелязва нарастване на дис-

танцията със средна стойност 2,4 см, при 

контролната група – с 3,72 см. 

С пробата на Хирц, отчитаща запазе-

ния капацитет на дихателните екскурзии, 

при измерване на разликата в обиколката 

на торакса на нивото на 4 междуребрие 

при инспириум и експириум се отчита 

средна стойност 4 см за пациетите със 

сколиоза, спрямо 4,33 см за контролната 

група. 

При пациентите със сколиоза прави 

впечатление и по-голямата дистанция 

пръсти-под при максимално навеждане 

напред с изправени колена, спрямо кон-

тролната група. Латералната флексия, 

ротацията са също с по-малък диапазон. 

Функционалната оценка включва и 

ВАС – със средна стойност 71,66 мм при 

болните със сколиоза, спрямо 68,75 мм 

при контролна група. 

Променената топика на разположени-

те в гръдната кухина органи е предпос-

тавка за нарушение на функционално 

ниво. При наблюдаваната група значи-

телно по-често се установяват съпътс-

ващи заболявания, като артериална хи-

пертония, кор хипертоникум, ИБС, СН, 

ХОББ, особено при локализация на де-

формацията в торакалния отдел. 

При пациентките със сколиоза се на-

мират и други дегенеративни гръбначни 

промени – остеохондроза, спондилоза. 

Установява се и значителна честота на 

дегенеративни ставни увреди на нивото 

на коленните и тазобедренит стави, с на-

личие на болка, скованост, ограничен 

двигателен обем. При част от пациент-

ките и от двете групи, посредством ден-

зитометрично изследване се установява 

наличие на остеопороза. 

Болните с ентезопатия на гръбначния 

стълб и съпътстваща сколиоза имат по-

силно изразен функционален дефицит 

спрямо контролната група. Съществува 

пряка достоверна корелационна зависи-

мост между наличието на сколиоза и ен-

тезопатията на гръбначния стълб. 

Съпоставката на отчените величини 

обективно верифицира по-изразеният 

функционален дефицит, ограничаващ в 

по-значима степен битово-ежедневните 

дейности на пациенти със сколиоза, как-

то и по-тежко протичащата болкова сим-

птоматика спрямо контролната група. 

Изводи 

Сколиозата причинява достоверно по-

често ентезопатия на гръбначния стълб, 

сравнено с болни със спондилоза. Бол-

ните със сколиоза и ентезопатия на 

гръбначния стълб имат по-тежко изразе-

ни функционални нарушения спрямо па-

циенти със спондилоза и ентезопатия на 

гръбначния стълб. 

Променената физиологична форма на 

гръбнака, обуславя нарушена биомеха-

ника, вследствие на което укрепващият 

връзков и мускулен апарат е подложен 

на повишено напрежение. Това обуславя 

по-честата изява на ентезопатични гръб-

начни оплаквания при тези болни, както 

и по-тежкото им протичане.  
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Въведение 

Захарният диабет е социално значимо 

заболяване, към 2013 година броят на 

болните от диабет по света е около 

347 милиона, а в България е 520 000. 

Терминът захарен диабет (Diabetes 

Mellitus) описва метаболитно нарушение 

с мултиплена етиология, отличаващо се 

с хронична хипергликемия и нарушения 

във въглехидратната, мастната и белтъч-

ната обмяна в резултат на дефекти в ин-

сулиновата секреция, инсулиновото 

действие или и двете [1]. Най-

разпространените форми на захарния 

диабет са 3: НИЗЗД, ИЗЗД и гестстацио-

нен диабет. Ефектите на захарния диабет 

включват дългосрочно увреждане, на-

рушена функция и недостатъчност на 

различни органи. 

Едно от усложненията на захарната 

болест е диабетната ретинопатия. Ней-

ната честотa варира, дори в границите на 

една страна, като най-често засяга 40% 

от пациенти и по-често тези с диабет 

тип 1. Освен нея диабетът предизвиква 

множество други промени в окото [2]. 

От страна на роговицата се среща на-

малена чувствителност, увеличена дебе-

лина, персистиращ едем, по-голям риск 

от растеж на епителни клетки в стромата 

след рефрактивна хирургия [3]. Диабетът 

е и допълнителен рисков фактор за реак-

ция на отхвърляне на трансплантата след 

кератопластика [3]. Епителните дефекти 

се възстановяват по-бавно. Слъзната 

секреция е намалена. Ендотелните клет-

ки проявяват промяна в размера и фор-

мата си,което ги прави по-податливи на 

увреждане. 

От страна на ириса най-тежкото ус-

ложнение е неоваскуларизацията с анга-

жиране на камерния ъгъл и развитие на 

вторична закритоъгълна глаукома [3]. 

Цел 

Настоящото проучване има за цел да 

се направи микроструктурен анализ на 

промените в роговицата при пациенти с 

диабет чрез лазер сканиращата конфо-

кална микроскопия (LSCM) на живо. 

Материал и методика 

В проучването са включени очите на 

общо десет пациенти с диабет на възраст 

от 19 до 49 години чрез комбинация от 

безконтактна пахиметрия и лазер скани-

ращата конфокална микроскопия 

(LSCM) на живо. Всеки участник е ин-

формиран за целта на проучването, рис-

ковете, евентуалния дискомфорт от изс-

ледванията и е преминал предварително 

пълен очен преглед. Пациенти с извест-

ни други системни или очни заболява-

ния, претърпели оперативна интервен-

ция на окото и употребяващи системни 

или локални медикаменти не са включе-
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ни в проучването. 

Лазерната конфокална микроскопия 

на живо е извършена на всички субекти 

с ново поколение лазерен конфокален 

микроскоп HRT II-RCM (Heidelberg 

Retina Tomograph II – Rostock Cornea 

Module, Heidelberg Engineering GmbH, 

Germany). Работата на микроскопа се 

базира на диоден лазер от клас I 

(λ = 670 nm), резолюцията е 1 µm и 4 µm 

(съответно латерална и вертикална), уве-

личението е до 800 пъти. При изследва-

нето е приложен гел (Corneregel, 

Bausch&Lomb GmbH, Germany) като 

свързващ агент между апланационната 

шапка и лещата на обектива. Окото е 

анестезирано с една капка Alcain (0,5% 

collyr, Alcon), след което е въведен 

Tomo-Cap към роговицата. Пациентът е 

поставен срещу апарата така, че брадата 

и челото да са поставени в съответните 

им позиции. Обективът на микроскопа е 

доближен до окото до постигане на кон-

такт с очната повърхност, позицията на 

окото е наблюдавана чрез камера отст-

рани на обектива. Изследвана е централ-

ната част на роговицата при всички очи. 

Качествените снимки (без артефакти от 

движение и компресионни линии) от 

различните роговични слоеве са селек-

тирани за последващ качествен и коли-

чествен анализ. За целите на количест-

вения анализ клетките (на базалния епи-

тел и ендотел) са преброени с помощта 

на вградения софтуер на апарата. Данни-

те са представени като гъстота на клет-

ките (кл/мм²) ± SD. Събраните данни са 

анализирани от двама независими изсле-

дователи. 

Резултати 

Средната централна роговична дебе-

лина при пациентите е 551 ± 27 µm. 

Средната плътност на клетките в базал-

ния епителен слой е 5846 ± 750 cells/mm
2 

(Фигура A). Средната гъстота на ендо-

телните клетки е 2594 ± 300 cells/mm
2 

(Фигура B). В част от очите те проявяват 

полимегализъм и полиморфизъм (Фигу-

ра B). Частици с варираща форма и го-

лемина, смятани за депозити, са открити 

в 35% от очите (Фигура B). Тяхната 

плътност е 94 cells/mm
2
. Изследването на 

лимба в четирите основни позиции до-

казва наличието на дендритни и възпа-

лителни клетки в 10% от очите. Изчис-

лената средна плътност за дендритните 

клетки е 15 ± 3 cells/mm
2 

(Фигура F). 

Средната плътност на светлите кръгли 

клетки, смятани за възпалителни, е 

17 ± 2 cells/mm
2 

(Фигури C и D). 

 

Епител на нормална роговица, липсват 

следи от възпалителни клетки, клетките 

са със запазен строеж, форма и гъстота. 

 

Фиг. А. Епител на роговица на пациент с 

диабет тип 2, липсват микроструктурни 

промени. 
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Ендотел на нормална роговица, липсват 

следи от възпалителни клетки, клетките са 

със запазен строеж, форма и гъстота. 

 

Фиг. B. Ендотел на пациент с диабет на-

лице е полимегализъм и плеоморфизъм, 

наблюдават се депозити. 

   

Фиг. С, D и Е. Лимб с налични светли клетки, смятани за възпалителни. 

 

                

Фиг. F и G. Лимб с налични дендритни клетки. 
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Обсъждане 

Диабетът предизвиква множество 

промени в окото. Тяхната точна патоге-

неза се изяснява. Доказано значение има 

натрупването на сорбитол в тъканите, 

протеин киназа C, неензимното гликира-

не, но също така авотимунна компонен-

та [4]. Диабетната ретинопатия е микро-

ангиопатия, причинена от хроничната 

хипергликемия. Вътреклетъчното нат-

рупване на сорбитол, оксидативният 

стрес и свръхактивацията на протеин 

киназа С водят до небратими увреди на 

клетките. Специфичните промени в ка-

пилярите на ретината включват загубата 

на перицити и задебеляване на базалната 

им мембрана [5]. Тези изменения бла-

гоприятстват капилярната оклузия и на-

рушената ретинална перфузия. В пос-

ледствие се образуват исхемични зони, 

за което спомага и промененото ниво на 

гликолизирания хемоглобин. Предизви-

каната хипоксия води до отделянето на 

вазопролиферативни фактори и неовас-

куларизация. 

Предишно проучване с помощта на 

корнеална конфокална микроскопия до-

казва увеличен брой на клетки тип 

Langerhans при диабетици и по-

специално в ранните стадии на уврежда-

не на роговичните нерви [6]. Нашите 

данни доказват също наличието на въз-

палителни клетки в част от очите. Друго 

проучване с помощта на конфокалната 

микроскопия демонстрира значима ре-

дукция в клончетата на суббазалния нер-

вен плексус и промени в тяхната дължи-

на и тортуозитет.Базирайки се на тези 

наблюдения последното доказва корела-

ция между тежестта на диабетната рети-

нопатия и роговичната невропатия [7]. В 

нашето изследване ние сме извършили 

динамично проследяване с лазерна кон-

фокална микроскопия на живо на очи на 

пациенти с диабет. Ние доказваме нама-

ляване броя на ендотелните клетки и на-

личие на депозити. Други изследвания 

съобщават за същите микроструктурни 

промени на база на спекуларна микрос-

копия [8]. В опоменатите пручвания с 

помощта на ултразвукова пахиметрия се 

доказва липсата на значима промяна в 

дебелината на централната роговица при 

пациенти с диабет [8]. До това заключе-

ние достигат при проучване, търсещо 

микроструктурни разлики в роговицата 

при пациенти с диабет и глаукома, из-

ползващо ултразвукова пахиметрия [9]. 

Това е първото за България пилотно 

проучнване на роговица при пациенти с 

диабет, при което се тръси корелация 

между микроструктурните промени. 

Изводи 

Лазер сканиращата конфокална мик-

роскопия на живо позволява неинвазив-

но, повторяемо установяване на микрос-

труктурните изменения при пациенти с 

диабет. Структурните промени на рого-

вицата при диабетици, изследвани с този 

метод създават предпоставки за бъдещи 

по-задълбочени наблюдения. Лазерната 

конфокална микроскопия на живо може 

да се използва при проследване на хис-

топатологични изменения в прогресията 

на увреждането на роговичните нервни 

влакна и при наблюдение на ефектите от 

различни схеми на лечение. Следващите 

фази на настоящото прочуване може да 

допринесат за по-доброто разбиране на 

патогенезата на това заболяване. 
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Настоящият обзор има за цел да опи-

ше и да анализира актуалното състояние 

и тенденциите в областта на плацентар-

ната патология и нейния принос в изяс-

няването на редица необяснимо неза-

вършили с живораждане бременности, 

както и загубата на вътреутробно растя-

щия плод. 

Плацентарната патология представля-

ва заплаха за живота и здравето както на 

бебето, така и на майката. 

За нашата страна, нейната честота и 

разпространение сред основните соци-

ални и етнически групи не са изследва-

ни. От една страна тази патология се ха-

рактеризира с висока степен на сложност 

предвид неясната причинно-следствена 

връзка с предходни състояния или забо-

лявания на майката. От друга, отклоне-

ния в плацентата са налице и при ражда-

нето на здрав и доносен плод и в тази 

връзка не би могло да се направи заклю-

чение до колко и в каква степен тези от-

клонения могат да повлияят нормалното 

развитие на плода.  

Съществува и една трета страна, при 

която ние, като патолози, оставаме с 

‘вързани’ ръце, поради липсата на доста-

тъчно клинична информация за хода на 

бременността и състоянието на бремен-

ната жена както и твърде неясната кли-

нична преценка кога и дали да се изпра-

ти плацентата за изследване. 

По литературни данни 40% от случаи-

те с неуспешна бременност остават неи-

зяснени (1,3,13). 

Поради слабото си разпространение, 

особеностите и висок общ брой засегна-

ти бременности (10-15%), плацентарната 

патология изискват мултидисциплина-

рен подход, основаващ се на комбинира-

ни (клинични и морфологични) усилия, 

за да се предотвратят значителните нива 

на заболяваемост или вътреутробна 

смърт на плода. 

Направихме проучване по архивиран 

биопсичен материал в катедрата по обща 

и клинична патология и съдебна меди-

цина към Медицински университет – 

Пловдив кои са най-честите клинични 

случаи, в които плацентата се изпраща за 

изследване. До нас достигат материали 

от аборт; инфекция; недоносеност; ма-

лък за гестационната възраст плод; вът-

реутробно загинал плод и многоплодна 

бремeнност. 

Представяме основните морофоло-

гични промени в плацентата, които ко-

релират в най-висока степен с тези кли-

нични диагнози. 

Аборт 

Счита се, че около 50% от всички за-

чятия завършват с аборт понякога дори 

незабелязано. Патологът получава деци-

дуа и/или плацента.  
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Най-важният момент е огледът на хо-

риалните въси и отговорът на въпроса: 

Нормални ли са хориалните въси? 

Ако отговорът е „Не”, може да се 

предположи, че абортът е коригирал ед-

на генетична грешка. 

Хромозомният анализ на ранна абор-

тна тъкан показва висок процент на па-

тологичните кариотипове, включително 

тетраплоидия, триплоидия и тризомия на 

хромозомите. Въпреки че такива карио-

типи са с ограничени възможности за 

трофобластно и хориално развитие, нео-

бичайните по морфология хориални въси 

са предимно от абнормен кариотип, т.е. 

генетична аномалия, която с много редки 

изключения, е спорадична мутация. Ус-

тановени морфологично и/или генетично 

подобни промени правят усилията по 

износването на такава бременност геро-

ични при това нито желателни, нито 

възможни. Точната характеристика на 

хромозомните аномалии, например три-

зомия, изисква култура от фибробласти 

(напр. от кожа) и генетичен анализ на 

кариотипа. Освен от тях, фиксиран във 

формалин и включен в парафин, матери-

ал също може да бъде подложен на срав-

нителна геномна хибридизация за откри-

ване на ДНК аномалия (3,6,12,13). 

Ако хориалните въси са нормални, от 

друга страна, това е лоша новина за май-

ката предвид предположението, че е 

прекратена потенциално нормална бре-

менност. Причините може да не са видни 

от хистологията. Повтаряемата загуба на 

бременност може да стане честа (т.нар. 

„хабитуален” аборт).  

Много клиницисти считат за уместно 

по-задълбочено генетично проучване 

или известен период на предпазване от 

бременност/ контрацепция за профилак-

тиране.  

Хабитуалният аборт се определя от 

три последователни ранни аборта от 

един и същи тип, в идеалния случай с 

хориални въси, показващи нарушена 

структура. Само тогава е показан роди-

телски анализ на кариотипа. Понякога се 

засича балансирана хромозомна анома-

лия в единия родител, като причина за 

хромозомен дисбаланс в плода. 

Възпаление 

Възможни са два основни сценария. 

Първият е така наречената възходяща 

амниална инфекция, която е представена 

от неутрофилни инфилтрати в околоп-

лодните ципи, хориона и пъпната връв. 

При аутопсията на плода, дори когато е 

без плацента, лесно се установява диаг-

нозата по увеличената чернодробна гра-

нулопоеза, препълването на синусоидите 

с гранулоцити, и формирането на брон-

хиоло-асоциирана лимфна тъкан в бели-

те дробове (БАЛТ). Най-чувствителната 

промяна е наличието на сегментирани 

неутрофилни в лумена на алвеолите. 

Увеличена гранулопоеза в чернод-

робните синусоиди е налице при над 15 

неутрофила на голямо увеличение (без 

порталните пространства, където грану-

лопоезата е физиологична). Формиране-

то на бронхиолоалвеоларна лимфна тъ-

кан може да бъде особено впечатляващо 

при няколкодневна трайност. Обикнове-

но, микробна идентификация и специал-

ни оцветки не са необходими. Ако обаче 

по ципите и пъпната връв се откриват 

жълтеникави петънца е необходима PAS 

реакция за Candida. 

Алтернативният сценарий при възпа-

ление е хематогенна инфекция на плода, 

представена от възпаление в хориалните 

въси. При бактериалните инфекции гра-

нулоцитите преобладават, а лимфо-
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плазмоцитарна реакция обикновено оз-

начава вирусна/ най-често цитомегало-

вирусна (CMV) инфекция. Като се има 

предвид, че повечето вирусни инфекции 

могат да достигнат плода при следпър-

вична инфекция на майката по време на 

бременността (парвовирус, варицела, 

рубеола и токсоплазмоза при реактиви-

ране на латентна майчина инфекция, 

може да се стигне до сериозни органни 

поражения в плода (2,3,4,8). 

Недоносеност 

Новородените много рано (24 до 28 

седмица на бременността) често са след-

ствие на индуцирано раждане или друга 

медицинска интервенция с цел предотв-

ратяване появата на усложнения в плода 

вътреутробно. Бременността обикновено 

се прекратява с цезарово сечение, след 

стимулиране на зрелостта на белите дро-

бове на плода с кортизон, поставен на 

майката. 

Плацентата трябва да бъдат изпратена 

за изследване, за да се документира ан-

тенаталната диагноза. Майчини възпали-

телни параметри (треска, с-реактивен 

протеин) и интензивност на контракци-

ите често корелират с интензивността на 

плацентарното възпаление (6,7,11,12). 

Това изисква изследването на най-малко 

на два или три фрагмента от плацента и 

три фрагмента от пъпната връв. 

Прееклампсия 

За разлика от останалите патологични 

състояния, прееклампсията не води до 

контракции на матката. Прекратяване на 

бременността обикновено е следствия 

нарушение в жизнените показатели от 

страна на майката (протеинурия, екст-

ремна хипертония и отклонения в кръво-

съсирването). 

Обикновено тези плаценти са с по-

ниско тегло и размери и показват цирку-

латорни нарушения в интервилозното 

пространство (инфаркти, тромбоза). 

Много характерни са и промените в ба-

залната децидуа, в която често е недос-

татъчно представена трофобластната ин-

вазия. 

Честа находка е острата атероза в 

спиралните артериоли на базалната 

пластинка, както и липсата на трансфор-

мация в тях и прекрояването им от мал-

ки мускулни съдове в големи и широки 

канали, които да задоволят изискванията 

на растящия плод от кръв и нутритиенти 

(1,3). 

Изоставане в растежа и развитието 

на плода 

При адекватно проследване на бре-

менността, серийните фетални ехогра-

фии засичат отклонения от нормалните 

стойности на растеж. Въпреки че най-

често отклонението в теглото на плода е 

белег за плацентарна недостатъчност, 

има и редица други състояния, които мо-

гат да ограничат феталния растеж (9, 10). 

Растежната крива на плода свидетелс-

тва за плацентарна дисфункция в подво-

за на кръв и хранителни субстанции към 

плода. С подходящ мониторинг на рас-

тящия плод, това изоставане обикновено 

не е фатално, освен в случаите когато е 

започнало твърде рано и лимитира дори 

индикациите за спешно цезарево сечение 

(3,7). Плацентата на изоставащ в разви-

тието плод почти винаги е малка, тънка 

и лека. 

За да се установи, че точно малката 

плацента е основната причина за огра-

ничаване на растежа на плода, са необ-

ходими допълнителни находки, като 

например ограничения в потока на май-
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чина кръв през интервилозното прост-

ранство (напр. при инфаркт или масивен 

фибринен депозит), или нарушение в 

притока на кръв към плода през пъпната 

връв, (тромботична васкулопатия).  

Органните рзмери при аутопсия на 

малки немалформативни фетуси разкри-

ва два типа промени. Ако всички орган-

ни размери са симетрично малки, то най-

вероятно причината е извън плацентата. 

Ако мозъкът и дължината на ходилото са 

нормални по размери, докато сърцето и 

бъбреци са малки, а черен дроб, слезка и 

тимус са извънредно малки, тази органна 

асиметрия предполага плацентарна не-

достатъчност. 

Внезапно настъпила вътреутробна 

смърт на плода около 

предполагаемия термин на раждане 

Това са около 1/2 от случаите с пери-

натална смърт в развитите страни. „Вне-

запно” означава без регистрирани откло-

нения, както от страна на плода, така и 

от страна на майката. Честа причина е 

внезапното абрупцио (отлепване) на 

плацентата, но то обикновено дава симп-

томи от страна на майката и следовател-

но не остава незабелязано. В повечето 

случаи бременните майки отиват на 

преглед дни след като са установили 

липсата на детски движения като се 

преминава към индуциране на раждане 

на вече загиналия плод (1,2,5,13). 

Нарушение в съзряването 

на плацентата 

Друга честа причина е плацентарен 

„дисматуритет” или нарушение в съзря-

ването на плацентата. Тези плаценти са 

обикновено нормални по размери или 

дори големи, но твърде бледи. Бледостта 

се дължи на дефектно формирани кръво-

носни съдове в терминалните въси. Точ-

но тези съдове осигуряват широк кон-

такт и кратка дифузия, при което майчи-

ната кръв не успява да оксигенира ве-

нозната фетална кръв и оттам риска от 

хипоксия на плода. Майка, която е загу-

била плода поради нарушена плацентар-

на зрялост има 10-кратно по-висок риск 

от рецидив в сравнение с останалите 

бременни. Не са открити предиктивни 

маркери за това състояние: плацентарна-

та дисфункция се появява остро и тер-

минално. За да се минимизира риска от 

рецидив в последваща бременност се 

препоръчва секцио в 38 г.с като това 

обаче трябва да се съобрази и със зре-

лостта на плода. 

Многоплодна бременност 

С редки изключения, монохориалната 

двуплодна бременност установява бебе-

тата като идентични (монозиготни). При 

единична плацента е задължително изс-

ледването на разделящата мембрана за 

установяване на хориална тъкан в нея – 

ако такава е налице това означава че 

всеки близнак живее в отделна/само-

стоятелна хориална кухина. Вътреутроб-

ната смърт и различията в теглото и цве-

та на органите на двата близнака са ин-

дикатор за оглеждане на съдови анасто-

мози (най-добре с инжектирането на 

контрастна субстанция) между тях, като 

обикновено единия е донор (блед и ма-

лък), а другият е реципиент (добре раз-

вит и плеторичен) (1,4,5). 

Заключение 

Майка, която е загубила бебето си по-

ради нарушения в плацентата има 10-

кратно по-висок риск от рецидив в срав-

нение с останалите бременни. Не са отк-

рити предиктивни маркери за това със-
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тояние при това често тези нарушения се 

появяват остро и терминално. За да се 

минимизира риска от рецидив в послед-

ваща бременност се препоръчва изключ-

ване на причини от страна на майката, от 

страна на плода и от страна на плацента-

та. Ако за първите две клиницистите по-

емат тежесттта по установяването им, то 

ние, като патолози, имаме грижата да 

преценим доколко значителни са проме-

ните в плацентата и какво е тяхното от-

ношение към проявената клинична сим-

птоматика. 

Поради специфичното си отношение 

към износващата бременност майка и 

вътреутробно растящия плод, плацен-

тарната патология следва да смени свое-

то място на „мълчалив свидетел” и да 

понесе „отговорността” си като фактор в 

перинаталната медицина. За да разкрием 

значението на морофологичните находки 

в плацентата и тяхната връзка с отклоне-

нията от нормално протичащата бремен-

ност е неодходима съвместна клинико-

морфологична отговорност и инициати-

ви за повишаване квалификацията на ги-

некологичните патолози в „разчитането” 

на тези промените. 

Необходим е механизъм (напр. интер-

дисциплинарна комисия, по типа на 

ЛКК), чрез който съвместно клиницисти 

и морфолози да анализират клинични, 

лабораторни и хистологични резултати, 

които биха могли да обяснят случаи като 

хабитуален аборт, мъртвораждане или 

вродени аномалии на плода с цел тяхно-

то предотвратяване в следващи бремен-

ности.  

Ние не поставяме въпроса за мащабно 

изследване на всяка една плацента. Из-

вън случаите с мъртвородени, които 

обикновено се придружават от плацента, 

би трябвало да изискваме плацентите и 

на новородени с нисък Апгар скор, ин-

фекциозна симптоматика или забавяне 

на растежа, както и на всички онези но-

вородени които остават в детския  

ОАРИЛ, за които плацентата би могла да 

даде отговор. За целта препоръчваме ру-

тинно съхранение на всички плаценти за 

най-малко 3 дни и редовна комуникация 

между клиничните звена. 
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Въведение 

Асептичната некроза е сериозно ус-

ложнение на адолесцентната епифизио-

лиза на бедрената глава. Идентифицира-

нето на факторите, повлияващи развити-

ето на асептична некроза на бедрената 

глава е решаващо за избор на адекватно 

терапевтично поведение и постигане на 

добри резултати от лечението. 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да 

идентифицира факторите, повлияващи 

развитието на асептична некроза при ле-

чение на адолесцентна епифизиолиза на 

бедрената глава. 

Материал и методи 

Направена е оценка по документи и 

рентгенографии 365 пациенти (453 тазо-

бедрени стави), лекувани по повод адо-

лесцентна епифизиолиза на бедрената 

глава за периода между 1965 и 2012 го-

дина. 268 пациенти отговарят на крите-

риите за включване в проучването. В 

случаите на двустранно засягане е вклю-

чена само първата по време страна на 

засягане с цел да се елиминира потенци-

алното влияние на специфични интрин-

зиг фактори за развитие на адолесцентна 

епифизиолиза на бедрената глава и пос-

ледваща остеонекроза. Хирурзи от A. I. 

duPont Hospital for Children, Wilmington, 

DE, USA и Катедра по ортопедия и 

травматология, МУ – Пловдив, България 

осигуряват първичното лечение и прос-

ледяване поне за срок от 2 години при 

всеки един от включените в проучването 

пациенти. 97 пациенти са изключени от 

проучването поради непълни данни (9), 

започване на лечението в друга болни-

ца (5), предхождаща радиологична тера-

пия (2), сърповидноклетъчна анемия (3), 

ендокринопатии (3), недостатъчен срок 

на проследяване (75).  

Приложени са различни методи за 

статистически анализ на данните. Нали-

чието или отсъствието на дадено услож-

нение служи като независима променли-

ва. X
2
 анализ е приложен при зависими 

променливи, измерени на номинална 

скала. U-test е приложен при зависими 

променливи, измерени на ординална 

скала. T-test за независими извадки е 

приложен при зависими променливи, 

измерени на интервална скала. 

Резултати и обсъждане 

Средната възраст на 240 пациенти, 

включени в проучването е 12 години и 

10 месеца при първия преглед. Средният 

срок на проследяване за цялата група е 

54 месеца. Статистическият анализ пока-

за липса на значима връзка между разви-

тието на остеонекроза след адолесцентна 
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епифизиолиза на бедренета глава и въз-

растта на пациента, пол, раса, страна на 

засягане, анамнеза за травма, болка в та-

зобедрената и/или колянната става при 

първия преглед, телесно тегло, давност 

на оплакванията. 

При 21 пациенти (8.8%) със среден 

срок на проследяване 68.7 месеца е уста-

новена остеонекроза като усложнение и 

всички те са нестабилни по дефиниция 

(невъзможност за натоварване на засег-

натия долен крайник по време на първия 

преглед) (p < 0.001). Остеонекроза е раз-

вита при 21 (58%) от 36 нестабилни 

епифизиолози и при нито една от 

204 стабилни епифизиолизи, независимо 

от степента на епифизиолизата 

(p < 0.001). В групата на пациентите с 

нестабилна епифизиолиза рискът от раз-

витие на остеонекроза се увеличава с 

увеличаването на степента на епифизио-

лизата (p < 0.001). Остеонекроза е разви-

та при 1 (12.5%) от 8 тазобедрени стави с 

нестабилна епифизиолиза от I степен, 

при 14 (70%) от 21 тазобедрени стави с 

нестабилна епифизиолиза от II степен и 

при 6 (75%) от 8 тазобедрени стави с 

нестабилна епифизиолиза от III степен. 

Развитието на остеонекроза е по-

вероятно при пациенти, лекувани с по-

вече от един метални имплантати в 

сравнение с тези, лекувани с един каню-

лиран винт (p < 0.001). 

При 44 пациенти със стабилна адо-

лесцентна епифизиолиза на бедрената 

глава според критериите на Loder et al. е 

забелязана промяна в позицията на епи-

физата на постоперативните рентгеног-

рафии. При никоя от тези стабилни епи-

физиолизи няма развитие на остеонекро-

за. В настоящтото проучване всички 

епифизиолизи, при които се е развила 

остеонекроза са нестабилни и няма нито 

един случай на остеонекроза при неста-

билни епифизиолизи, които не са били 

наместени. 

Изводи 

Остеонекрозата като усложнение след 

адолесцентна епифизиолиза на бедрена-

та глава е по-честа при нестабилни епи-

физиолизи, които са напълно или час-

тично наместени. 

Остеонекрозата е по-честа при изпол-

зуване на повече от един метален имп-

лантат в сравнение с използуване на 

един канюлиран винт.Няма риск от раз-

витие на остеонекроза при стабилнии 

епифизиолизи, остеосинтезирани in situ. 

Рискът от развитие на остеонекроза на-

малява при нестабилни епифизиолизи, 

остеосинтезирани in situ. Рискът от раз-

витие на остеонекроза е по-голям при 

нестабилни епифизиолизи от по-висока 

степен и при пълна или частична редук-

ция на нестабилна епифизиолиза. 

Фиксацията in situ с един канюлиран 

винт е метод на избор при лечението на 

адолесцентна епифизиолиза на бедрена-

та глава, независимо дали тя е стабилна 

или нестабилна. 
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Introduction 

Glioma is the most frequent primary 

brain tumor in adults. The cellular genesis 

of these tumors is still unknown, but it has 

been suggested that they originate from 

astrocytes, neuronal stem cells or 

oligodendrocyte precursors (1). Despite the 

great progress in understanding the 

molecular mechanisms of these tumors, the 

most aggressive of them, glioblastoma, 

remains incurable with a median survival 

time of 12-15 months (2). 

According to the World Health 

Organization there are four grades of 

glioma (I-IV). Anaplastic astrocytoma (III 

grade) and glioblastoma (IV grade) 

comprise the majority of cases of malignant 

glioma (3). The causes for the occurrence of 

malignant glioma have not been yet 

identified. The only firmly established 

exogenous environmental factor is exposure 

to therapeutic or high-dose radiation (4). In 

a small proportion of the cases an increased 

risk for brain tumors was associated with 

some rare genetic syndromes (4, 5). 

One of the obstacles in the treatment of 

malignant glioma is the great inter- and 

intratumoral heterogeneity. Knowing the 

molecular pathways involved in the 

tumorigenesis would lead to the 

development of the most suitable 

therapeutic approach for each patient. 

Based on the nature of the genomic changes 

gliomas have been classified into six major 

subtypes (6). Furthermore, three critical 

glioblastoma pathways have been 

identified – RTK/RAS/PI3K signaling 

(altered in 88% of patients), p53 signaling 

(altered in 87% of patients) and RB 

signaling (altered in 78% of patients) (7). 

Some molecular markers have also been 

recognized as potent prognostic factors in 

gliomas – codeletion of chromosomes 

1p/19q, MGMT promoter methylation and 

mutations in IDH1/IDH2 (8). 

The aim of our study was to search for 

biomarkers for the malignant potential of 

gliomas that could be of significance for the 

diagnosis and treatment of these brain 

tumors. To this end, we studied gene 

expression of four genes, most of which 

have been implicated in glioma 

progression – CD44, EGFR, NRP1 and 

NFKB1, whose main functions are 

summarized in Figure 1. 

Material and methods  

Twenty patients were included in the 

study – 4 with astrocytoma grade II, 7 with 

astrocytoma grade III and 9 with primary 

glioblastoma. The study was approved by 

the university ethics committee. Informed 

consent was obtained from all examined 

individuals according to the Helsinki 

Declaration. Female subjects represented 

45% of our study group. The mean age of 

all patients was 59, 9 ± 11 years. The age-

matched control group consisted of four 
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suddenly deceased individuals with no 

clinical data of disease. Brain tissue was 

collected from the patients during surgical 

removal of the tumor and post mortem from 

the individuals in the control group. Both 

tumor and normal brain tissue were stored 

in RNA later (Qiagen) at -80° C. RNA 

isolation was performed with an RNeasy 

Mini Kit (Qiagen), followed by DNase 

treatment to remove genomic DNA. 

Synthesis of cDNA was done using the RT
2 

First Strand Kit from Qiagen. Gene 

expression of the chosen genes was 

measured with an RT
2 

Profiler PCR array 

(SABiosciences). All cDNA samples were 

run in triplicates according to MIQE 

guidelines. Data analysis was performed 

with the web-based RT
2 

Profiler PCR Array 

Data Analysis software (version 3.5) using 

GAPDH as a reference gene. For the 

analysis patients were clustered in two 

groups – low-grade glioma (astrocytoma II) 

and high-grade glioma (astrocytoma III and 

glioblastoma). 

 

Fig. 1. A summary of the main functions of EGFR, CD44, NFkB and Nrp1. 

 

Results and discussion 

Our study revealed that CD44, EGFR, 

NRP1 and NFKB1 were all upregulated in 

glioma. CD44 is a transmembrane 

glycoprotein that serves as a receptor for 

the hyaluronate in the extracellular matrix. 

In tumor cells it is cut off by ADAM 

metalloproteinases which plays an 

important role in separation of the cells 

from the extracellular matrix and facilitates 

cell migration and hence tumor invasion 

(9). Recently there has been data suggesting 

a key role of CD44 in apoptosis by 

inhibiting the Hippo signalling pathway 

(10). In our study CD44 was tremendously 

overexpressed in both groups, confirming 

its potency in tumor progression. In 

astrocytoma II grade fold regulation 

reached 120-fold whereas in high-grade 

glioma it remained at the “humble” 50-fold 

(Fig. 2A). This contradicts the study by 

Yoshida et al. which showed that high 

CD44 levels correlate with histopathological 

grade and cell migration (11). The small 
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number of patients with low-grade glioma 

in our patient group definitely necessitates 

further studies to confirm or refute some 

discrepancies in our results. 

Neuropilin-1 (NRP1) has an essential 

role in the development of the embryonic 

nervous and cardiovascular systems (12). 

Several studies indicate a role for NRP1 in 

cell adhesion to the ECM, probably 

independently of the known ligand 

interactions with semaphorins and 

VEGFs (12). As a VEGFR2 co-receptor, 

NRP1 increases its affinity for VEGF-A, 

promoting angiogenesis. NRP1 is expressed 

by a wide variety of human neoplasms and 

its role in cancer cell proliferation, survival 

and migration has been discussed (12). 

Some new studies show that the 

intracellular domain of NRP1 activates a 

signalling pathway downstream of several 

receptor tyrosine kinases. In glioma cell 

lines and in response to HGF and PDGF, it 

activates p130
Cas 

signalling, which is known 

to play an important role in cell 

motility (13). In our analysis NRP1 was 

overexpressed in both low-grade and high-

grade glioma, suggesting that it might 

indeed correlate with poor prognosis in 

glioma (Fig. 2C) (14). While Broholm and 

Laursen showed increased expression of 

NRP1 in endothelial cells and neoplastic 

astrocytes of glioblastoma and less 

expression in low-grade astrocytomas (15), 

our results show a slightly more induced 

expression in the low-grade group. 

Although this result might not be really 

representative due to the small sample size, 

it seems that NRP1 does not show a great 

potential for determining malignancy, at 

least in our study and by applying this 

method. 

EGFR is a receptor tyrosine kinase 

which is overexpressed in 60% of the cases 

of primary glioblastomas (16). Ligand 

binding induces the activation of two 

signalling pathways – PI3K/Akt/mTOR and 

Ras/MEK/MAPK, which are both 

important for tumor tumor cell growth and 

proliferation and ensure tumor cell survival 

by inhibiting apoptosis (7,16). We expected 

that EGFR will be overexpressed at least in 

most of the patients with glioblastoma. 

Surprisingly, this was not the case. On the 

contrary, EGFR showed normal levels in 

the most malignant type of glioma (Fig. 3) 

and highly elevated levels in astrocytoma II 

grade (Fig. 2B and Fig. 3) in which EGFR 

overexpression has never been implicated 

to have a role in tumor development or 

progression. These peculiar results only 

support the notion that there could be 

extreme tumoral heterogeneity, making the 

discovery of common biomarkers a very 

challenging task. 

NFkB is a transcription factor regulating 

hundreds of genes in the human genome, 

mainly such involved in physiological 

processes like inflammation, immune 

response cell proliferation and apoptosis. 

The activation of this protein in cancer is a 

result of the presence of proinflammatory 

stimuli in the tumor microenvironment or 

of enhanced activity of regulators upstream 

in the signalling pathways (17). Excessive 

activation of the Akt signalling pathway, 

for example, facilitates NFkB translocation 

to the nucleus where it mediates cell 

proliferation, expansion and survival and 

suppresses apoptosis by stimulating the 

transcription of anti-apoptotic factors (17,18). 

Our results are consistent with the idea that 

NFKB is almost inevitably overexpressed in 

cancer (Fig. 2D). However, in contrast to 

our expectations, the transcription factor 

showed two times higher expression in low-

grade gliomas as in high-grade gliomas. 
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Moreover, when inspecting all the samples 

separately, we saw that in one case of 

glioblastoma NFkB was underexpressed, 

whereas in three cases of astrocytoma III 

grade and one of glioblastoma it showed 

normal levels (data not shown). 

 

Fig. 2. Fold regulation of gene expression of CD44, EGFR, NRP1 and NFKB1 determined by 

RT
2
 Profiler PCR Array (SABioscienses). The relative quantification was done using the 

ΔΔCt method and fold regulation was measured against the control group and the reference 

gene GAPDH. Two patient groups were studied: low-grade glioma (astrocytoma II grade, 

n = 4) and high-grade glioma (astrocytoma III grade and glioblastoma, n = 16). Error bars 

correspond to the 95% CI. 

 

Fig. 3. Fold regulation of EGFR gene expression in three groups of patients: with astrocytoma 

II grade (n = 4), astrocytoma III grade (n = 7) and glioblastoma (n = 9). Error bars correspond 

to the 95% CI. 
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The results of our pilot study show that 

we need to increase the number of samples 

in each group in order to confirm the 

already acquired data. Additionally, it 

would be beneficial to examine our results 

individually for each patient in order to 

search any relations between the gene 

expression levels of the four genes. The 

small sample size and the heterogeneity of 

gliomas do not allow us at this stage to 

make any reliable assumptions about the 

biological role of these proteins in glioma 

genesis or speculate about their potential 

role as biomarkers. The results from the 

gene expression study must be fortified by 

other methods of investigation so as to 

prove the credibility of these genes and 

their products as molecular markers for 

glioma malignancy. 
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Въведение 

Острият исхемичен инсулт съставлява 

80% от всички инсулти и е важна причи-

на за заболеваемост и смъртност. Въ-

веждането на нови ефикасни терапев-

тични подходи, включително и инвазив-

ни, доведе до създаването и приложени-

ето на нови техники на образната диаг-

ностика. Същевременно невроизобразя-

ването революционизира диагностиката 

и поведението при пациенти с остър мо-

зъчен инсулт. Преди създаването на нови 

терапевтични средства структурните об-

разни методи като нативната компютър-

на томография (КТ) се използваха за ус-

тановяване наличието или отсъствието 

на исхемична зона или паренхимна хе-

морагия и изключване на неоплазма и 

инфекция. Настоящият обзор представя 

съвременните концепции за образна ди-

агностика на остър мозъчен инсулт. 

С приложението на функционалните 

методи на образна диагностика като КТ 

перфузия и магнитнорезонансна (МР) 

перфузия инсултът се разглежда не като 

статично състояние, а като динамичен 

процес, преминаващ през различни фази. 

Необходимо условие за приложението 

на тромболитичната терапия е наличието 

на „мозъчна тъкан в риск” от невъзвра-

тимо увреждане, наречена пенумбра. 

Оценката на пенумбрата допринася за 

селекция на пациентите, които биха 

имали полза от този вид терапия и дава 

прогноза за изхода на заболяването.  

Целта на невроизобразяването при 

остър мозъчен инсулт е установяване на 

диагнозата възможно най-рано (исхе-

мични промени в паренхима), оценяване 

на перфузията на паренхима, пенумбрата 

и проходимостта на мозъчните 

съдове [1]. Съвременният подход при 

наличие на мултидетекторни компютър-

ни томографи (КТ) и магнитни резонан-

си (МР) с висока напрегнатост на полето 

изисква комбинацията от различни КТ 

или МР техники. 

Мултимодалният КТ протокол може 

да се използва за селекция на пациентите 

подходящи за реперфузионна тера-

пия [2]. Нативното КТ изследване е не-

обходимо за установяване на хеморагия 

или ранни признаци на исхемичен ин-

султ. КТ ангиография представя интра-

васкуларните тромби и значими стенози, 

а КТ перфузия изобразява мозъчната тъ-

кан в риск от развитие на необратими 

промени, която може да бъде терапев-

тично повлияна. Традиционно изследва-

нето на пациент с инсулт започва с на-

тивна КТ поради неинвазивността и 

краткото време на изследване. Ранните 

признаци на исхемичният инсулт са три 

1. хиперденсна артерия (дължащ се на 

тромб в лумена) (Фиг. 1), 2. загуба на 

границата сиво-бяло вещество на инсу-

лата, изчезване на инсуларната ивица 

3. Неясна граница на лентикуларното 

ядро. В някои случаи тези признаци не 

са добре изявени и са трудни за устано-
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вяване. Те имат и ограничена сензитив-

ност първите 3 часа от началото на сим-

птомите (свръхостър стадий), когато е 

терапевтичният прозорец. Нативната КТ 

не може да разграничи невъзвратимо ув-

редената тъкан от пенумбрата. За разли-

ка от тези ранни признаци хиподензите-

тът е високо специфичен за невъзврати-

ма тъканна увреда и разпространението е 

предиктор за риска от хеморагична тран-

сформация [3]. Според европейските 

критерии ангажирането на повече от ед-

на трета от територията на средна мо-

зъчна артерия на нативната КТ е изк-

лючващ критерий за реперфузионна те-

рапия [4]. 

КТ ангиография е алтернатива на 

конвенционалната мозъчна ангиография. 

Съвременните мултидетекторни КТ поз-

воляват изобразяването на съдовете от 

нивото на аортната дъга до Вилизиевия 

кръг за по-малко от 5 секунди с получа-

ването на изотропни образи. Реконстру-

ираните образи в различни равнини, об-

разите с максимален интензитет (MIP) 

(Фиг. 2А, Б), curved MIP и 3D образите 

предоставят информация сравнима с та-

зи от конвенционалната ангиография [5]. 

КТ ангиография доставя информация за 

каротидните и вертебралните екстракра-

ниални съдове, а също и за мястото на 

оклузия интракраниално и прогностична 

оценка за тромболитичната терапия. Ре-

шението за интравенозна или интраарте-

риална тромболиза зависи от мястото на 

оклузия, което се представя чрез КТ ан-

гиография. 

КТ перфузия се осъществява чрез ди-

намично скениране на последователни 

КТ срезове по време на болусна интра-

венозна апликация на контрастна мате-

рия. Неинвазивно, бързо и количествено 

се оценява мозъчната перфузия. За оцен-

ка се използват средно транзитно време 

(МТТ), мозъчен кръвен обем (CBV) и 

мозъчен кръвоток (CBF). Образите се 

обработват и анализират на работна 

станция и се представят под формата на 

цветно или черно-бели кодирани изоб-

ражения (карти) на мозъчния паренхим. 

МТТ картите са по-чувствителни, но 

CBV и CBF картите са по-специфични за 

раграничаване на исхемия от невъврати-

мо увредена тъкан [6]. В областта на пе-

нумбрата мозъчната авторегулация е за-

пазена и МТТ е удължено, но кръвният 

обем е запазен поради вазодилатация и 

колатерален ток. В инфарцираната зона 

авторегулацията е загубена и МТТ е 

удължено като кръвотокът е намален.  

        
Фиг. 1. Нативна КТ – хиперденсна се представя дясната средна мозъчна артерия 
(ДСМА), оформена обширна исхемична зона в басейна на ДСМА.  
Фиг. 2А. КТ ангиография – значима стеноза на лявата вътрешна каротидна артерия. 
Фиг. 2Б. КТ ангиография – 3D и curved MIP реконструирани образи. 
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Мултимодалният КТ протокол за 

мултидетекторен КТ (64 срезов) включ-

ва нативна КТ, КТ перфузия с 40 ml 

контрастна материя и КТ ангиография с 

40 ml контрастна материя с интервал от 

2 минути между отделните серии [7]. 

Конвенционалният МР е по-

чувствителен и по-специфичен в сравне-

ние с КТ за установяване на остра исхе-

мия, както и за демонстриране на изме-

ненията в различни равнини. Протоколът 

се състои от Т1, Т2, FLAIR секвенции 

като понякога се добавят и градиентни 

секвенции. Типичните находки при ос-

тър исхемичен инсулт са повишен сиг-

нален интензитет на Т2 и FLAIR образи-

те, загуба на диференциацията сиво-бяло 

вещество, мас-ефект и изглаждане на 

сулкусите и загуба на артериалния „flow 

void” [8]. На градиентните секвенции 

може да се изобрази тромбът в лумена на 

оклузирания съд или интрапаренхимната 

хеморагия. 

МР ангиография чрез TOF техника 

или контраст усилената МР ангиография 

дава информация подобно на КТ ангиог-

рафията Фиг. 3А.  

       

       

Фиг. 3А. МР ангиография 3D TOF не се изобразява дясната вътрешна каротидна арте-

рия и дясна средна мозъчна артерия Фиг. 3Б МР дифузия – ограничена дифузия в ба-

сейна на ДСМА 

Фиг. 4А, Б. Несъответствие между зоните на ограничена дифузия (Фиг. 4А) и наруше-

ната перфузия в басейна на ДСМА (Фиг. 4Б) – зона на пенумбра. 
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Дифузионните секвенции диагности-

цират острия исхемичен инсулт по-рано 

(свръхостър стадий) в сравнение с кон-

венционалните МР секвенции. Конвен-

ционалният МР има по-малка сензитив-

ност и може да даде фалшиво отрица-

телни резултати в свръхострия стадий. 

Цитотоксичният едем се представя като 

зона на ограничена дифузия – с повишен 

сигнал на дифузионните образи и пони-

жен на дифузионен коефициент ADC 

картата. Рестрикцията на дифузията се 

наблюдава 30 мин след началото на ин-

султа до 3-5-ти ден, след което ADC се 

нормализира постепенно до 1-та-4-тата 

седмица поради добавянето на вазогенен 

едем към цитотоксичния. На дифузион-

ните образи динамиката е следната – по-

вишен сигнал 30 мин до 5-ти ден 

(Фиг. 3Б, Фиг. 4А), лекостепенно пови-

шен сигнал с псевдонормални ADC 

стойности (1-ва – 4-та седмица) и хете-

роинтенсна зона с повишени ADC стой-

ности няколки седмици и месеци след 

инсулта [9]. Дифузионните образи вина-

ги се интерпретират в корелация с ADC 

образите и в зависимост от началото на 

инсулта за да се оцени реалното разп-

ространение или време на еволюция при 

неизвестно начало. В първите 6 часа ди-

фузионният МР има висока чувстви-

телност и специфичност съответно 

88%-100% и 86%-100% [10]. Различни 

проучвания показват сигнификантна ко-

релация между обема на инфаркта уста-

новен чрез дифузионен МР и невроло-

гичните скали за оценка на остър и хро-

ничен инсулт. 

За установяване наличието на мозъч-

на тъкан в риск се използва МР перфузи-

ята най-често чрез прилагане на контрас-

тна материя. За разлика от КТ перфузия-

та не са възможни количествени опреде-

ляния тъй като се измерва намалението 

на сигнала вследствие на T2* ефекта. 

Параметрите се представят на MTT, 

CBV и CBF карти. 

За точно пределяне на пенумбрата се 

разчита на модела на несъотвествие 

между МР перфузия и дифузия. В случа-

ите когато площите съвпадат няма пе-

нумбра, а когато лезията е по-голяма на 

дифузионните образи в сравнение с пер-

фузионните се диагностицира ранна ре-

перфузия. За тромболитична терапия са 

подходящи пациенти с по-малки лезии 

на дифузията, чиито перфузионни де-

фекти съответстват на пенумбра зоната 

(Фиг. 4А, Б). 

МР протоколът за иследване на паци-

ент с остър исхемичен инсулт е съставен 

от конвенционален МР, МР дифузия, МР 

ангиография и МР перфузия. В сравне-

ние с мултимодалния КТ протокол МР 

изисква по-дълго време на изследване, 

апликация на по-скъпоструваща конт-

растна материя и не винаги е приложим 

в условията на спешност (по-труден дос-

тъп до МР апарати поради по-малкия 

брой или противопоказания), но липсата 

на радиация е съчествено предимство. 

Според някои автори докато КТ е по-

лесно осъществима, МР находките са по-

лесни за интерпретация с по-малко вре-

ме за обучение в сравнение с КТ ангиог-

рафията и КТ перфузионните карти.  

Изводи 

С помощта на мултимодалния подход 

чрез комбинирането на различни КТ или 

МР техники в зависимост от конкретния 

клиничен случай и наличието на апарати 

се получава информация необходима 

при планиране на лечението и взимане 

на решение за тромболиза (интравенозна 

или интраартериална). 
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Introduction 

Computed tomography urography is one 

of the most advanced imaging modalities, 

optimized for imaging of the kidneys, 

ureters and bladder
(4)

. It has proved to be 

shaped method for many conditions and 

diseases, indications for testing continues to 

evolve. The new technology enters the 

practice of evaluation of many conditions 

and diseases of the urinary system in the 

late 80s and early 90s of last century, and 

after 2000, it became one of the mainstream 

methods in uroradiology
(5)

. 

Radiation dose has been one of the most 

important driving factors in optimization of 

computed tomography urography 

techniques and in selecting justifield 

indications. The risk of radiation exposure 

is different in patients population with non 

malignant kidney diseases, than patients 

with malignant diseases. The radiation dose 

and image quality is feedback in multislices 

computed tomography, so the study of 

patients with high pretest probability of 

malignant disease, radiation exposure 

should not be a limiting factor. For 

screening situation or for the depiction of 

congenital variants in the anatomy of the 

urinary system is recommended the 

application of low-dose protocols of 

investigation, of a single-bolus contrast 

injection technique
(8)

. 

There have been many reports in the 

literature on how to reduce the radiation 

dose. Several authors published results 

reducing the voltage, the amps or by 

reducing the number of phases, resting on a 

number many clinical studies.  

The values of the radiation exposure for 

the low-dose non-contrast enhanced 

computed tomography is 0.97-1.9 mSv and 

it is near to the values to the kidney-ureter-

bladder radiography which is 0.5-1 mSv. 

Purpose 

Our goal is to present the initial 

experience for the diagnosis of non 

malignant kidney diseases and congenital 

variants in the anatomy of the urinary 

system using low-dose protocols of 

research. 

Material and Methods 

There are different protocols concerning 

the introduction of the contrast medium, 

and the number of phases used. All these 

protocols are aimed at receiving high 

quality images at low-dose radiation, based 

on the principles of ALARA. 

We have used three low-dose protocols 

of the study: standardized and two newly 

introduced by us – low-dose anad ultra-

low-dose protocols. The difference in 

parameters between the two protocols are in 

the kVp and in eff. mAs. The standardized 
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protocol is made with 120 kVp and 219 eff. 

mAs. The other ones, low-dose and ultra-

low-dose protocols with 100 kVp and 

163 eff mAs, and 80 kVp and 114 eff. mAs.  

Our study is based on three groups 

patients. The first one of 36 male and 

22 female patients with the standardized 

protocol the second ant the third groups of 

16 male and 9 female patients are 

diagnosed with the low-dose and ultra-low-

dose protocols. 

Our new study protocols includes no 

special preparation for the patients. We use 

three phases and late excretory phase made 

on 20-25 min., after the introduction of 

contrast medium, which occurs after a 

single – bolus technique. We make the 

reconstructions on Maximim intensity 

projection and on Volume rendering. 

Up to the present we compared patients 

with almost same body index and same 

clinical diagnosis. We have cases of 

unilateral nephrolithiasis, cases of bilateral 

nephrolithiasis, of obstructive 

hydronephrosis, of ureterial lithiasis, one 

case of afunction of the left kidney. We 

visualized cases of congenital variants in 

the anatomy of the renal vessels: retroaortic 

left renal vein
(1)

, cases of stenosis of right 

renal artery caused by calcification plaque. 

We have and one case of multiple abscesses 

in the left kidney. Image quality of the new 

low-dose and ultra-low-dose protocols were 

compared with the standard one shows the 

same diagnostic results. 

Results 

What CTDIvol, DLP and Effective dose 

means? The CTDIvol is a standardized 

parameter to measure Scanner Radiation 

Output. DLP is the product of the length of 

the irradiated scan volume and the average 

CTDIvol over that distance. And as for the 

effective dose is mean absorbed dose from 

a uniform whole-body irradiation that 

results in the same total radiation detriment 

as from the nonuniform, partial-body 

irradiation in question
(3)

. 

CT manufacturers apply a number of 

technical innovations for dose reduction 

comprising x-ray filtration, automatic 

modulation of tube current, reconstruction 

algorithms and prevention from 

Overranging (overscanning)
(2,6,7)

. Our 

64 sliced CT scanner has most of these 

innovations, but in most cases local 

optimization of scanning protocols is 

possible. To reduce the dose we used lower 

kVp and eff mAs keeping other scanning 

parameters unchanged. There are 

significant differences between the 

protocols, up to 81% dose reduction in 

measurable quantities CTDI and DLP 

between the normal and ultra-low-dose 

protocols and up to 60% dose reduction 

between the low-dose and ultra-low-dose 

protocols and up to 72% reduction in 

effective dose which is estimation of 

radiation risk. At the same time the images 

obtained with the new low-dose protocol 

have maintained their quality. The 

differences between the standard protocol 

and the low-dose protocol are up to 50% 

dose reduction in quantities CTDI and DLP 

and up to 46 % reduction in effective dose. 

The difference between the standard 

protocol and ultra-low-dose protocol is up 

to 80% dose reduction.  

Discussion 

More recently, clinical and ex vivo 

porcine phantom studies have evaluated a 

low-dose MDCT protocol using low tube 

charge current (≤ 30 mAs), which delivers a 

dose of radiation close to that delivered by 

abdominal radiography. Such low-dose CT 
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protocols resulted in a substantial reduction 

(50%) of radiation dose when compared 

with initial management with abdominal 

radiography and sonography, by reducing 

the need for further standard-dose CT. 

Reducing kVp 140kVp of 120 kVp may 

lead to a reduction in the dose to the skin by 

about 33%. And if you reduce to 80 kVp, 

the rates will be about 70%. 

The another way to reduce the radiation 

dose during CT examination is reducing the 

number of phases of the study. But in 2005, 

Walter J. and authors report that the 

elimination of the unenhanced scans is 

generally not recommended
(9)

. 

Conclusion 

As conclusion we can say that the CTU 

is detailed examination of the urinary tract. 

But it should be performed only in the cases 

where is clinically required. Radiation dose 

is an important issue. The obtained image, 

as shown by our newally introduced low-

dose protocol, even in the fourth phases 

study is comparable to the image quality of 

the standard low-dose protocol, but with a 

lower radiation dose. 
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Въведение 

Показателни за здравината на връзка-

та между различни стоматологични ма-

териали, са силите на срязване, микроо-

пън и микронатиск, които се развиват на 

граничната им повърхност. Като сила на 

сряз се означава максималния стрес, на 

който материалът може да устои преди 

срязно разкъсване. Типичен пример за 

едновременна проява и на трите сили е 

греда върху две опори натоварена в цен-

търа. Ако стойностите на тези натовар-

вания превишат съпротивителните сили 

на материала, той се фрактурира. Поради 

това са необходими данни за здравината 

на материалите. Рядко се случва един 

обект да бъде подложен на чиста сила на 

сряз, микроопън или микронатиск – със-

тояния тествани в лабораторни условия, 

но тяхното определяне може да задълбо-

чи познанието върху очакваните резул-

тати при използване на конкретен мате-

риал, подложен на комплексни сили на 

огъване в критични зони. 

Цел 

Проектиране и направа на задръжни 

елементи и опитни тела, които едновре-

менно да осигурят възможност за тест-

ване силите на срязване, микроопън и 

микронатиск. 

Материали и методи 

На платформата на апарат за микроо-

пън и микронатиск LMT 100 (LAM 

Tehnologies), се проектира и изработи 

задръжен елемент с натоварваща част за 

определяне сила на срязване. В дизайна 

и планирането на елементите получихме 

подкрепа от колеги в УАСГ – гр. София. 

Допълнително се направи вграждаща се 

част за тестване на опитни образци за 

микроопън и микронатиск. Модел на 

задръжното средство предложихме в 

графичен и триизмерен формат преди 

неговото изработване от неръждаема 

стомана, отговаряща на следния процен-

тен химичен анализ: 

Таблица 1. 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo Al 
0,44 0,18 0,77 0,016 0,018 0,04 0,07 0,02 0,001 0,001 
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Схема 1. 

Натоварващата режеща част се изра-

боти от същия материал с ъгъл при вър-

ха отговарящ на 120 градуса. Допълни-

телни фиксиращи отстояние елементи с 

размери – 0,8 mm; 1,00 mm; 2,00 mm; 

3,00 mm; позволяват коригиране на разс-

тоянието между режещата част и срезна-

та повърхност. Готовите детайли допъл-

нително бяха подложени на закаляване и 

поцинковане. 

 

Снимка 1. 

 

Заложен размер на опитни тела под-

ложени на сряз: 

1. Срязна повърхност – 3*7 mm-21 mm 

2. Височина – 11 mm 

3. Размери на основата – 15*10 mm 

Сглобяеми захващащи елементи, до-

пълват опитната постановка с възмож-

ност за микроопън и микронатиск. 

Заложен размер на опитни тела под-

ложени на микроопън и микронатиск: 

Греда със сечение 1 mm
2
.
 

Резултати и дискусия 

Тестовете проведени с разработения 

задръжен елемент, дадоха отличен ре-

зултат в изпитване на опитни образци от 

лабораторен композит и различни ме-

тални сплави, както и образци от зъбни 

тъкани адхезивно свързани с лаборато-

рен композит. Допълнителните възмож-

ности на софтуерния пакет на апарат 

LMT-100, позволява избор на отстояние 

между натоварващата част и опитния 

образец, фиксиране на пътя в mm, както 

и скороста в mm/s. Събраните данни 

позволяват тяхното лесно архивиране, 

сравнение и копиране. 

 

Схема 2. 

 

Схема 3. 

 

Схема 4. 
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Схема 5. 

 

Схема 6. 

 

Схема 7. 

Изпитване сила на опън: 

 

Схема 8. 

 

Схема 9. 

 

Схема 10. 

 

Схема 11. 

Етапи от изработката на опитните 

тела: 

   

Снимка 2.    Снимка 3. 

 

. 

Снимки 4 и 5. 

Изводи 

Универсалният потенциал на задръж-

ното средство създава предпоставки за 

многоцелеви тестови изпитания на раз-

лични дентални материали. 
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Въведение 

Нерационалният хранителен режим е 

основна причина за свръхтеглото и зат-

лъстяването. Те се асоциират с редица 

социално значими заболявания като за-

харен диабет, сърдечносъдови заболява-

ния, метаболитен синдром (МетС) и др. 

При плъховете има разработени различ-

ни диетични режими за индуциране на 

затлъстяване и метаболитен синдром.
1,2,3

 

Комбинираните високо липидни и висо-

ко въглехидратни диети се доближават 

до хранителния режим на хората със 

затлъстяване, дислипидемия, нарушения 

във въглехидратната обмяна и метаболи-

тен синдром. 

Цел 

Проучването имаше за цел да изслед-

ва промяната на някои клинично-

химични показатели при приложение на 

четири месечна диетична програма при 

плъхове. То е част от комплексно изс-

ледване на изменението на функционал-

ни, метаболитни, клинично-химични и 

хистологични показатели на различни 

етапи от диетично индуциране на МетС 

при плъхове. 

Материал и методи 

Животни 

В експеримента се използваха мъжки 

плъхове, порода Wistar, с начална телес-

на маса 160-180 g, които бяха взети от 

вивариума на Медицински университет – 

Пловдив. Плъховете имаха достъп до 

вода и храна ad libitum и бяха настанени 

в индивидуални метаболитни клетки. Те 

бяха отглеждани при температура 20° C 

± 1° C, контролирана влажност и 12:12 h 

светъл-тъмен фото-период. Целият екс-

периментален протокол беше одобрен от 

Комисията по етично отношение към 

животните към Българската агенция по 

безопасност на храните. Плъховете бяха 

отглеждани и всички експериментални 

процедури бяха извършени съобразно 

препоръките на Европейската комисия за 

защита и хуманно отношение към лабо-

раторните животни. Първоначално плъ-

ховете бяха хранени със стандартна хра-

на за две седмици, докато се адаптират 
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към метаболитните клетки. След подгот-

вителния етап бяха разделени на две 

групи: контролна група (C, n = 24), при-

емаща стандартна храна за плъхове и 

експериментална група (D, n = 24), която 

имаше свободен достъп до високо ли-

пидна и високо въглехидратна храна. 

Диета 

Контролната група приемаше стан-

дартна храна ad libitum за лабораторни 

плъхове, предоставена от вивариума на 

МУ – Пловдив (Табл. 1). 

Табл. 1. Основни характеристики на 

приеманата храна. 

 Група 

С 

mg% 

Група 

С 

En% 

Група 

D 

mg% 

Група 

D 

En% 

Белтъци 19.5 18.5 15.2 14 

Масти 4.0 10.5 15.35 30 

Въглехидрати 61 71 64 56 

Диетично манипулираната група 

имаше свободен достъп до комбинирана 

високо липидна и високо въглехидратна 

храна (АМИКО ООД), допълнена с рас-

тителни мазнини (Табл. 1). Комбинира-

ните високо липидни и високо въглехид-

ратни диети при плъхове водят до разви-

тие на затлъстяване, инсулинова резис-

тентност и нарушения в мастния метабо-

лизъм, което ги прави подходящи за ин-

дуциране на МетС.
4,5

 

Клинично-химични изследвания 

Животните бяха ефтаназирани, съоб-

разно ЗВМД (02. 05. 2005 г) и Наредба 

№15 (03.02.2006 г). На 8-ма, 12-та и 

16-та седмица по 8 животни от всяка 

група бяха декапитирани под наркоза с 

30 mg/kg Thiopentаl i.p. с гилотина за 

малки опитни животни (HUGO SACHS 

ELECTRONIC D-79232 March F.R. 

Germany). Веднага след декапитацията 

беше събрана смесена кръв за извършва-

не на клинично-химични изследвания. 

Кръвта бе центрофугирана до един час 

след събиране на пробите. Серумните 

нива на кръвна захар, холестерол, триг-

лицериди, LDL-chol, HDL-chol, ASAT 

бяха изследвани с реактиви на Fortress 

Diagnostics (UK), на апарат Konelab 6.5 

(Gremany). 

Статистическа обработка 

Резултатите са представени като 

Х ± SEM. Данните от експеримента са 

анализирани с Independent Samples Test, 

статистическа програма SPSS v. 13.0. За 

сигнификантна се приема разлика при 

Р < 0.05. 

Резултати и обсъждане 

Стойностите на серумната глюкоза на 

осма експериментална седмица не пока-

заха разлика между групите, съответно 

7.16 mmol/L за група С (n = 8) и 

7.44 mmol/L за група D (n = 8), P > 0.05. 

На 12-та седмица отново не беше уста-

новена разлика между групите, съответ-

но 7.40 ± 0.36 mmol/L, n = 6 при група С 

и 8.00 ± 0.46 mmol/L, n = 7 при група D, 

P > 0.05. На 16-та седмица серумното 

ниво на кръвната захар бе сигнификант-

но по-висока при диетично манипулира-

ната група (7.84 ± 0.41 mmol/L, n = 9) 

спрямо контролната (6.79 ± 0.16 mmol/L, 

n = 7), (Табл. 2). 

При изследването на общия холесте-

рол в кръвта не установихме статисти-

чески значими разлики между групите. 

На 8-ма седмица стойностите на група С 

бяха 1.48 ± 0.05 mmol/L (n = 8), а при 

група D – 1.31 ± 0.09 mmol/L (n = 8), 

P > 0.05. На 12-та експериментална сед-

мица стойностите бяха 1.35 ± 0.07 mmol/L 
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за група С и 1.30 ± 0.09 mmol/L за група 

D (n = 8), а в края на експеримента – съ-

ответно: на група С 1.22 ± 0.02 mmol/L 

(n = 7), а при група D – 1.18 ± 0.06 mmol/L 

(n = 9), P > 0.05. 

Стойностите на триглицеридите в се-

рума на осма експериментална седмица 

не бяха статистически значими – съот-

ветно: 0.42 ± 0.07 mmol/L за група С 

(n = 8) и 0.65 ± 0.05 mmol/L за група D 

(n = 8), P > 0.05. На 12-та седмица 

стойностите на група С бяха 

1.09 ± 0.10 mmol/L (n = 6), а при група D – 

1.12 ± 0.09 mmol/L (n = 7), P > 0.05. На 

16-та експериментална седмица серум-

ното ниво на триглицеридите бе сигни-

фикантно по-високо при диетично мани-

пулираната група – съответно: на група 

С 0.91 ± 0.08 mmol/L (n = 7), а при група 

D – 1.60 ± 0.55 mmol/L (n = 9), (Табл. 3). 

На 8-ма седмица стойностите на HDL 

холестерола бяха 0.41 ± 0.02 mmol/L 

(n = 8) за група С и 0.40 ± 0.03 mmol/L 

(n = 8), P > 0.05. На 12-та седмица стой-

ностите бяха 0.50 ± 0.04 mmol/L (n = 6) 

при група С и 0.46 ± 0.02 mmol/L (n = 7) 

при група D без статистическа значимост. 

В края на експерименталния период ниво-

то на HDL беше сигнификантно по-високо 

при група С (0.41 ± 0.04 mmol/L, n = 7) 

спрямо група D (0.38 ± 0.02 mmol/L, n = 9) 

(Табл. 4). 

Табл. 2. Стойности на серумната глюкоза (mmol/L) в хода на експеримента (Х ± SEM). 

Седмица 8-ма 12-та 16-та 
Група С 7.16±0.63, n=8 7.40±0.36, n=6 6.79±0.16, n=7 
Група D 7.44±0.50, n=8 8.00±0.46, n=7 7.84±0.41, n=9 
Р NS NS P<0.05 

Табл. 3. Стойности на серумните триглицериди (mmol/L) в хода на експеримента (Х ± SEM). 

Седмица 8-ма 12-та 16-та 
Група С 0.42±0.07, n=8 1.09±0.10, n=6 0.91±0.08, n=7 
Група D 0.65±0.05, n=8 1.12±0.09, n=7 1.60±0.55, n=9 
Р NS NS P<0.05 

Табл. 4. Стойности на HDL (mmol/L) в хода на експеримента (Х ± SEM). 

Седмица 8-ма 12-та 16-та 
Група С 0.41±0.02, n=8 0.50±0.04, n=6 0.41±0.04, n=7 
Група D 0.40±0.03, n=8 0.46±0.02, n=7 0.38±0.02, n=9 
Р NS NS P<0.05 

 

При изследване на серумните нива на 

LDL холестерола не установихме ста-

тистически значими разлики между гру-

пите. На 8-ма седмица стойностите на 

група С бяха 0.79 ± 0.05 mmol/L (n = 8), а 

при група D – 0.73 ± 0.05 mmol/L (n = 8), 

P > 0.05. На 12-та седмица стойностите 

бяха 0,042 ± 0.10 mmol/L за група С 

(n = 6) и 0,041 ± 0.07 mmol/L за група D 

(n = 7), а в края на експеримента съот-

ветно: на група С 0.40 ± 0.02 mmol/L 

(n = 7), а при група D – 0.41 ± 0.02 mmol/L 

(n = 9), P > 0.05. 

Като недостатък на прилагането на 

високо липидна диета за индуциране на 

МетС се отчитат високите вариации в 

нивата на триглицеридите и стойностите 

на кръвната захар.
6
 Преимущество на 

високо въглехидратните модели е бързо 

достигане на инсулинова резистентност 
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и хипертриглицеридемия.
2,7

 Приложена-

та от нас комбинирана високо липидна и 

високо въглехидратна диета без добавен 

холестерол доведе до състояние с белези 

на МетС. 

Изводи 

Приложението на комбинирана висо-

ко липидна и високо въглехидратна дие-

та, без добавен холестерол за 16 седмици 

води до повишаване нивото на кръвната 

захар, повишаване серумните нива на 

триглицеридите и намаляване нивото на 

HDL холестерола в кръвта. Тези проме-

ни са свързани с повишен риск от разви-

тие на захарен диабет и сърдечносъдови 

заболявания при експерименталните жи-

вотни. 
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Въведение 

Посттравматичното стресово разст-

ройство (ПТСР, PTSD) се определя като 

болестно нарушение, което възниква 

след събитие, застрашаващо непосредст-

вено живота или честта на индивида, не-

говите близки или непознати хора и се 

характеризира с тревожност (абнормно и 

силно чувство на напрежение и страх), 

често съчетана с неспецифични физио-

логични признаци [1]. Поведенческата и 

физиологична концепция за лечение на 

ПТСР се изгражда върху принципите за 

подобряване на защитните процеси на 

приспособяване (адаптация) на организ-

ма към условията за работа и живот. Ре-

дица проучвания показват, че това може 

да се постигне с фитопродукти, антиок-

сиданти или други вещества от природен 

произход, което изгражда направлението 

за т.нар. биологично базирана терапия. 

В допълнение към адаптогенните расте-

ния, използвани в китайската и индийс-

ката медицина някои други растения със 

седативно, антидепресивно и антиокси-

дантно действие могат да бъдат полезни 

за намаляване или отстраняване на сим-

птоматиката. Това са растителни видове, 

които стабилизират и способстват за по-

добряване на човешкото здраве. В насто-

ящия обзор представяме и анализираме 

проучванията върху някои растителни 

видове, които са перспективни по отно-

шение на употребата им като адитивна 

терапия при посттравматичен стрес. 

Изследователите формулират следни-

те критерии за адаптогенни вещества, 

чиито ефект е валидиран с резултати от 

експерименталните и клинични проуч-

вания: 

- Да повишават общата резистентност 

на организма спрямо различни физични, 

химични и биологични стресови стиму-

ли и аверзивни въздействия. 

- Да реализират нормализиращ ефект 

по отношение на физиологичните про-

мени, настъпили при стресовата ситуа-

ция, т.е. да имат способността да под-

държат или възстановяват хомеостазата 

и коригират настъпилите промени в нев-

ро-ендокринната система. 

- Да модулират и подпомагат имунна-

та система в имуно-медиирания защитен 

отговор. 

- Тези вещества следва да са безопас-

ни за здравето на хората даже при про-

дължително приемане. 

В уникалния обзор на N. Mamedov [2] 

са представени адаптогенните, стимули-

ращи и антидепресивни растения, рас-

тящи на територията на Далечния Изток 

в Русия (табл. 1).  
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Tабл. 1. Aдаптогенни и антидепресивни растения 

Aдаптогенни растения,  

използвани като тинктура 
Най-популарни лечебни растения в глобален мащаб, 

използвани за лечение на депресия 
Aralia Mandshurica Rupr. Et Maxim. 

(root) 
Apiaceae 
Hypericum perforatum L. 

Eleutherococcus senticoccus Maxim. 

(root, rhizome)  
Rhodiola Rosea L. 
Crassulaceae 

Eleutherococcus sessiliflours S.Y.Hu 

(root, rhizome)  
Pfaffia paniculata(Martius)Kuntze 
Amaranthaceae 

Olopanus elatus (Nakai) Nakai Rauwolfia serpentine (L.) Benth.ex Kurz. 
Panax ginseng CA Mey (root)  Apocynaceae 

Rhododendron molle(Blume)G.Don f. 
Araliacea Ericaceae 
Rhodiola rosea L. (root, rhizome) Schizandra chinesis (Turcz.)Baill. 

 Theaceae; Rubiaceae 

Schizandra chinensis (Turсz.) Baily 

(fruit) 
Veleriana officinalis L. 
Uncaria tomentosa(Wild.)DC 

Shizndraceae Withania somnifera(L.)Dunal. 

 

Растителни видове и биологична 

активност 

Goji (Lycium barbarum L.), Solanaceae, 

е използван преди повече от 2000 години 

в китайската народна медицина. Изслед-

вания показват, че полизахаридите от 

Lycium barbarum (LBP) повишават изд-

ръжливостта към физическо натоварва-

не, намаляват липидната пероксидация и 

повишават активността на антиоксидан-

тните ензими супероксид дисмутаза и 

глутатион пероксидаза по време на нато-

варване [3]. Тези данни дават основание 

да се прецени, че екстрактът отстранява 

оксидативния стрес след физическо на-

товарване. Има данни за невропротекти-

вен ефект при модел на невротоксичност 

у плъхове, индуцирана с бета амилоиден 

пептид [4]. Според друго проучване LBP 

могат да се прилагат като невропротек-

тори при пациенти с риск от исхемичен 

мозъчен инсулт, тъй като те намаляват 

зоната на исхемия и мозъчния оток [5]. 

Съществуват данни и за хепатопротек-

тивно действие на растението. Третира-

нето с воден екстракт в продължение на 

осем седмици намалява нивото на чер-

нодробните ензими и потиска фиброзата 

на черния дроб при плъхове с тетрах-

лорометан-индуцирана хепатотоксич-

ност [6]. При клинични проучвания с 

екстракт от Lycium barbarum в дневна 

доза 100 мг. в продължение на два месе-

ца е установено, че екстрактът намалява 

чувството на замаяност, слабост, болка в 

гърдите, подобрява апетита и качеството 

на съня [7]. Терапевтични резултати са 

получени и след прием на хранителната 

добавка GoChi™, съдържаща екстракт от 

Lycium barbarum. 14-дневената  упот-

реба повишава субективното усещане за 

подобрено здраве и функционалното 

състояние на нервната система и сто-

машно-чревния тракт [8]. Продължител-

ната употреба на плодовете на Goji като 

хранителен източник или като средство 

за лечение не е съпътствана от нежелани 

ефекти, което свидетелства за тяхната 

безвредност. Минималните количества 

атропин, открити в плодовете, не водят 

до клинично значими нарушения [9]. 
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Asparagus racemosus, Asparagaceae е 

тревисто растение, което е разпростра-

нено в Индия, Шри ланка и Хималаите. 

Корените му съдържат предимно сапо-

нини със стероидна структура, алкалои-

ди, флавоноиди, стероли и терпени. 

Според индийската народна медицина 

това растение е адаптогенно и повишава 

неспецифичната защита на организма 

при стрес. Има данни за антиоксидантен, 

имуностимулиращ и антитусивен ефект. 

Метанолов екстракт от корените на рас-

тението е показал адаптогенно действие 

при плъхове, изложени на различни 

стресови фактори [10]. Установено е 

протективно действие при стомашни яз-

ви, индуцирани от стрес [11]. Получени 

са резултати за антидепресивен ефект на 

екстракта, свързван с повлияване на но-

радренергичната и серотонинова невро-

медиация [12]. Установен е също ноот-

ропен ефект при модел на гризачи, който 

вероятно се дължи на вещества, които 

подобряват холинергичната медиа-

ция [13]. 

Jujube (Ziziphus zizyphus (L.) H. 

Karst.) или Zizyphus jujuba, Rhamnaceae, 

е бодливо дърво, характерно за субтро-

пичните области на Северното полукъл-

бо, особено за сухите области на северен 

Китай. В традиционната китайска меди-

цина семената са се използвали срещу 

безсъние и тревожност поради техния 

седативен и сънотворен ефект. За етано-

ловия екстракт от растението са получе-

ни данни при мишки за анксиолитичен 

ефект в ниските дози и седативен – в по-

високите дози [14]. Изолирани са основ-

ните съставки на екстракта от семената 

(полизахариди, сапонини и флавоноиди), 

за които е определено, че тяхната биоло-

гична активност са дължи основно на 

сапонините и флавоноидите [15]. Хепа-

топротективното действие на плодовете 

също е проучено. Доказано е, че екст-

ракт от плодовете на растението има 

свойството да свързва свободните ради-

кали, с което намалява увреждащото им 

действие при модел на тетрахлорометан-

индуцирана чернодробна токсич-

ност [16]. 

Sea-buckthorn (Hippophaë rhamnoides 

L.), Eleagnaceae е бодлив храст, характе-

рен за студените части на Европа и Азия. 

Растението съдържа различни биологич-

но активни вещества – витамините А, С, 

Е и К, рибофлавин, фолиева киселина, 

каротеноиди, фитостероли, органични 

киселини, полиненаситени мастни кисе-

лини и есенциални аминокиселини. В 

проучвания на Saggu S и сътр. [17] при 

модели на стрес, индуциран от студ, хи-

поксия и обездвижване, е определено 

адаптогенно действие. Еднократното или 

петкратното дневно приложение на лио-

филизиран воден екстракт от изсушени 

листа на растението подобрява анаероб-

ното освобождаване на енергия и спо-

собства за постстресовото възстановява-

не. В друго изследване е показано, че 

адаптогенното действие се дължи на ан-

тиоксидантните свойства, поддържането 

на адекватни нива на глюкоза в кръвта, 

по-добрата утилизация на свободни мас-

тни киселини и подобрената мембранна 

пропускливост на клетките [18]. За вод-

ния екстракт от листата на Hippophaë 

rhamnoides не са определени токсични 

ефекти дори при 30-дневно приложение 

на максималната ефективна доза от 

2 г/кг дневно [19]. 

Dang Shen (Codonopsis pilosula), 

Campanulaceae представлява цъфтящо 

растение, разпространено в североизточ-

на Азия и Корея. Корените се използват 

в Китайската народна медицина като за-
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местител на Panax ginseng. Изследвания 

са установили наличието на стероли, 

тритерпени, алкалоиди, гликозиди, по-

лизахариди и др. [20]. Фармакологични-

те проучвания показват, че растението 

има антиоксидантен, противомикробен, 

противотуморен и имуностимулиращ 

ефект [21,22]. Установено е, че екстрак-

тът комбиниран със селен, подобрява 

процесите на обучение и памет и пре-

дотвратява хипоксично увреждане на 

мозъка при мишки [23]. 

Maca (Lepidium meyenii), 

Brassicaceae, е тревисто растение, харак-

терно за централните части на Андите и 

Перу. Приема се, че то подобрява памет-

та и има антидепресивно действие. В ко-

рените са открити ненаситени мастни 

киселини, аминокиселини и протеини, 

алкалоиди и стероли. Метанолов екст-

ракт от корените на Маса елиминира 

промените в хомеостазата, предизвикани 

от стрес, намалява броя на стрес-

индуцирани язви и повишеното ниво на 

кортикостерон и повишава оползотворя-

ването на глюкозата. Установено е нор-

мализиране на нивото на свободни маст-

ни киселини в плазмата след стреса [24]. 

Постигнати са резултати на подобряване 

на процесите на обучение и памет при 

мишки с овариектомия, намаляване ни-

вото на малондиалдехид (маркер на ок-

сидативния стрес), както и на ацетилхо-

линестеразата [25]. Тези данни насочват 

към полезно влияние на екстракта върху 

липидния и хормоналния баланс и нев-

ромедиацията. 

Hypericum perforatum L., 

Hypericaceae е широко разпространено 

растение, за което има експериментални 

данни за анти-стрес активност, подобна 

на тази на Panax gingseng [26]. 

Изследвани са физиологичните нару-

шения и промените в поведението, ин-

дуцирани от хроничен стрес, за който се 

приема, че е по-добрият модел за опре-

деляне на адаптогенна активност. Изпол-

зван е 50% етанолен екстракт от изсуше-

ни листа, стебла и цветове. Установено 

е, че петдневно приложение на дозите 

50мг/кг и 100мг/кг води до нормализи-

ране на показателите, свързани със стре-

совото въздействие при мишки. Жълтият 

кантарион става обект на мащабни фар-

макологични и клинични проучвания 

поради антидепресивното си действие. 

Клиничните изпитвания показват, че ек-

страктът от H. perforatum постига тера-

певтичен ефект при леки до умерени 

форми на депресия [27]. В проучвания на 

Tzankova и съавт. [28] e установен анти-

депресивен ефект на някои съставки на 

Hypericum annulatum. Други проучвания 

изясняват способността на H. perforatum 

да увеличава отделянето на жлъчка при 

плъхове и да редуцира тетрахлорометан-

индуцираната некроза при мишки [29]. 

Освен това е установено, че плейотроп-

ните ефекти на H. annulatum Moris се 

дължат на различните по вид БАВ в изо-

лираните фракции и зависят от прило-

жената концентрация на веществата [30]. 

За пренилираните ацилфлороглуциноли 

е характерна цитотоксичност спрямо ту-

морните клетки [31], за бензофеноните – 

модулиращ ефект спрямо MDR-фенотип 

резистентните туморни клетки [30]. 

Valleriana wallichii, Valerianaceae, е 

вид, характерен за Хималаите и се среща 

на надморска височина 1500-3000 м. Ко-

ренищата съдържат валепотриати и ете-

рични масла, с които се свързва тяхното 

анксиолитично, седативно и цитоток-

сично действие [32]. Растението се из-

ползва за лечение на тревожност, невро-

зи, епилепсия и други психосоматични 
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нарушения във връзка със седативните и 

анксиолитични свойства. Предполага се, 

че притежава хепатопротективно и диу-

ретично действие. Екстрактът от Вале-

риана улеснява настъпването на съня, 

подобрява качеството му и се прилага 

при състояния, свързани с тревожност и 

при инсомния [33]. Нови проучвания на 

Sharma и съавт. [34] показват, че V. 

Wallichii притежава адаптогенно дейст-

вие при опитни животни, изложени на 

студ, хипоксия и обездвижване.  

Адаптогенни формули. Древните 

системи и концепции на традиционната 

китайска и Аурведик медицина се изг-

раждат върху използването на група от 

растения, които съвместно реализират 

балансирано действие. Това е в основата 

на създаването на нови адаптогенни 

формули. Комбинирането на силни 

адаптогени с вторични и съпътстващи 

адаптогени подобрява анти-стрес ефекта. 

Два от най-силните адаптогени – 

Rhodiola Rosea и Ashwagandha, с еднакви 

по сила съставки, открити в Georgian 

Pomegranate, Caucasian Bilberry, Acai 

Berry и листа на боровинка влизат в със-

тава на уникална формула за подобрява-

не на здравето, която разкрива и нови 

възможности за лечение на пост-

травматичния стрес. Цялостната адапто-

генна формула съдържа освен мощни 

адаптогенни растения и витамини, мине-

рали, аминокиселини и други ендогенни 

субстанции като ензими и метаболити, 

които подобряват хомеостазата в орга-

низма и клетъчните функции. Те влизат 

в състава на хранителни добавки под 

формата на екстракти, концентрати, таб-

летки, капсули, течности и прахове. 

Формули с адаптогенно действие са 

AdaptoZen, Antistress Complex, VAXA 

Adapt и др. 

Заключение 

Литератерните данни и техният ана-

лиз сочат, че значителен брой растения, 

които имат влияние върху ЦНС, способ-

стват за отстраняване на някои психосо-

матични нарушения. Изяснено е, че ед-

новременното използване на различни 

подбрани съставки създава по-добрия 

баланс за подобряване на здравния ста-

тус и отстраняване на нарушенията, 

свързани с ПТСР. Очертава се възмож-

ността за по-детайлно експериментално 

и клинично проучване на анализираните 

растителни вещества по отношение на 

техния антистрес ефект спрямо различ-

ните стресови стимули, идентифициране 

на БАВ и техните молекулни мишени, 

както приложимостта им при създаване 

на нови адаптогенни формули. 
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Лечение на дигиталните некрози при ПСС  
с вторичен феномен на Рейно с Иломедин и 
плейотропните ефекти на статините 

А. Баталов
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МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги” 

Системната склеродермия е хронично 

прогресиращо заболяване на съедини-

телната тъкан и малките съдове, което се 

характеризира с фиброзиране на кожата 

и вътрешните органи. Основна роля при 

заболяването играят нарушенията в 

имунната система и съдовите лезии.При 

системната склеродермия е установено 

нарушаване на регулацията на фиброб-

ластите, които продуцират повишено 

количество и с влошено качество кола-

ген, фибронектин и гликозаминоглика-

ни. Съществуват и множество автоанти-

тела: антинуклеарни, антицентромерни, 

антитопоизомераза-1-антитела (анти-

SCL-70-антитела) и др. Наличието на 

антицентромерни антитела се свързва с 

ограничената форма на ПСС и CREST, 

феномена на Рейно, а също и с: първич-

ната билиарна цироза, синдрома на 

Сьогрен и се асоциират с изявата на ди-

гиталните некрози. 

Феноменът на Raynaud е един от най-

ранните признаци на заболяването. Ха-

рактеризира се с епизоди на побледнява-

не и цианоза на пръстите на ръцете, по-

някога на краката, носа и ушите. Тези 

пристъпи се провокират от излагане на 

студ и стрес, и се свързват с вазоконст-

рикция и дисрегулация на съдовия то-

нус, на фона на органично стеснените 

съдове. Развива се исхемия и некроза. По 

върха на пръстите се появяват улцера-

ции, а понякога се развива и гангрена. 

Нашият клиничен случай на 57 год. 

жена, непушачка с ПСС от 2006 г., вто-

ричен синдром на Сьогрен от 3 години и 

с двукратна изява на дигитални некрози 

в хода на болестта /през 2010 – за горни 

и долни крайници и през 2013 г. на дол-

ни крайници/, свързани с влошените съ-

довооклузивни прояви – клинични данни 

и влошена капиляроскопска картина с 

поява на обширни аваскуларни зо-

ни,асоцииран синтез на антицентромер-

ни антитела. През останалите периоди с 

липсата на дигитални некрози, които се 

характеризират с негативиране на анти-

центромерните антитела, се провежда 

конвенционално съдоразширяващо лече-

ние с АСЕ инхибитор, Са++ антагонист, 

фосфодиестеразен инхибитор – ежене-

сечно през студените зимни месеци. 

Резултати 

Изходни нива на БОФ – СРП – 

25 мг/л, фибриноген – 4,6 гр/л, СУЕ 

23 мм/1 час, холестерол – 7,6 ммол/л, 

ТГ – 3,2, НДЛ холестерол – 0,9, ПКК в 

норма, биохимични показатели в норма, 

от имунология – АНА скрининг – 1:320 

/3+ петниста/, антицентромерни антите-

ла ACA-положителни, анти-SCL-70 – 

76,3, анти SSA, анти SS A и anti SSB – 

слабо положителни 10 U/мл, ACL – отр., 

ANCA – Ab-отрицателни. Капиляроско-

пия – направена на незасегнатите пръс-

ти – силно редуциран брой, безредно 

разположени дилатирани капиляри, сре-
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ден бр. к.к. бримки на кв. мм 5, хемора-

гии, с обширни аваскуларни зони. Из-

ходни – ВАС – 80 мм, SHAQ. 

След първоначалното лечение с Ило-

медин 20, 1 мл х 1 амп. дн., – 3 ежеме-

сечни курса, съответно 2 в продължение 

на 5 дни, 1-н курс в продължение на 

8 дни. Перманентно поддържащо лече-

ние със Симвастатин 20 мг дн., включен 

от 2010 г. след първата изява на некрози-

те, осталата терапия включва: Перин-

доприл – 10 мг, поради кашлица е заме-

нен с Лизиноприл 10 мг, Дилтиазем 

2х90 мг/ след първоначална изява на не-

поносимост към Амлодипин/, Пенток-

сифилин 2х 400 мг., Дузодрил 3х 100 мг, 

високи дози Вит С – 1000 мг дн, Предни-

золон – 10 мг, Д – Пенициламин – 2х250, 

антиагрегант/ с изключение на периоди-

те на приложение на Иломедин/. Пос-

тигна се възстановяване на засегнатите 

пръсти с вторично зарастване на роните, 

без остеонекрози, липсва отпадане на 

тъкани. 

От направените изследвания – от 

ПКК, ДКК, биохимиия, йонограма, ли-

пиден профил – нормализиране на пока-

зателите общ холестерол – 4,7, ТГ – 1,3, 

ХДЛ-холестерол – 1,23, БОФ – СРП – 

нормализиране и достигане на ниво под 

5 мг./л, фибриноген – 4,2, СУЕ – 18 мм/ 

1час, коагулационен статус – в норма, 

количествено измерване на протеинури-

ята – отрицателна, креатининов кли-

рънс – в норма. Имунологични – АНА-

срининг – 1:80 /2+ петниста/, ACL-Ab – 

отрицателни, антицентромени Ав-

негативиране в периода м/у 2010 и 2013, 

като през 2013 в хода на изява на некро-

тичните лезии се позитивират отново. 

Анти-SSA, анти-SSB, анти-RNP – от 

слабо положителни, персистиращи пер-

манентно, без динамика в хода на прос-

ледяването, анти-Sm, анти-SCL-70 – по-

ложителни – 76,3, без сигнификатна раз-

лика при проследяване, отрицателни: 

ANCA MPO, ANCA PR3, ACL IgG, IgM, 

beta 2 GP1 IgG, IgM, криоглобулини – 

отрицателни, C3 – в норма, C4 – в норма. 

Контролна капиляроскопия – среден бр. 

к.к. бримки на поле – 10 бр. на кв.мм, 

липсват хеморагии, персистират аваску-

ларните зони. ВАС – 45 мм, SHAQ-3,0. 
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1. Статините са изключително полез-

ни в лечението на синдрома на Raynaud 

и дигиталните улцерации, които съпътс-

тват системната склеродермия. Освен 

техните липидопонижаващи те притежа-

ват и множество плейотропни ефекти, 

играещи важна роля във възстановяване-

то на ендотелната функция. Тези ефекти 

се изявяват още преди намаляването на 

нивата на серумния холестерол. 

• Съдов ендотел и ендотелна дис-

функция – повлияват позитивно нару-

шенията като повишават секрецията на 

NO от ендотела, чрез стимулиране и up-

регулация на ендотелната NO синтетаза 

(еNOS) и повишават неговата бионалич-

ност. 

• Вазодилатация – статините пови-

шават нивото на тъканният плазминоген 

активатор (т-PA) и най-важното е, че ин-

хибират синтеза на ендотелин-1, който е 

мощен вазоконстриктор и митоген, и иг-

рае важна роля в патогенезата на вто-

ричния синдром на Рейно. Инхибират 

синтеза на ангиотензин ІІ и намаляват 

експресията на АТ І R. 

• Антиоксидантни и противовъзпа-

лителни свойства. Редуцирт нивото на 

CRP. Хипоксията, индуцира синтез на 

TNFaлфа, а той от своя страна инхибира 

синтеза на (еNOS) – статините повлияват 

хипоксията и стимулират синтеза на 

(еNOS) – /по механизъм изложен по-

горе/. Останалите противовъзпалителни 

ефекти се реализират чрез повлияване на 

експресията на МСН ІІ и антигенното 

представяне, редукция на освобождава-

нето и синтеза на проинфламаторните 

цитокини – TNF alphaа, IL1 beta, IL8 и 

IL6. 

• Антиагрегантни свойства – /пряко 

инхибират тромбоцитната агрегация/. 

Осъществяват имуномодулация – чрез 

антиоксидантните, противовъзпалител-

ните, антитромботичните си ефекти.  

• Инхибират апоптозата – на съдо-

вия ендотел, инхибират миграцията и 

пролиферацията на съдовите ендотелни 

клетки. 

• Неоваскуларизация – чрез синтеза 

на локални фактори стимулират неовас-

куларизацията – полезен феномен при 

ПСС с вторичен феномен на Рейно. 

• Повлияват експресията на гените, 

отговорни за синтеза на колаген. 

• Трябва да се каже и, че липофил-

ните статини – /Симвастатин и Ловас-

татин/ преминават през КМ и техните 

липидопонижаващи и плейотропни 

ефекти са по-изразени в сравнение с 

хидрофилните статини – Правастатин 

и Разувастатин. 

2. Простаноиди – Илопрост-

простациклинов аналог, който освен 

мощният съдоразширяващ ефект инхи-

бира агрегацията и адхезията на тромбо-

цитите /антиагрегантен ефект/, инхибира 

реакциите, свързани с освобождаването 

на вазоактивни тромбоцинти субстан-

ции, дилатира артериоли, венули 

/вазодилатация/, намалява увеличената 

съдова пропускливост на ниво микро-

циркулация – активира фибринолизата 

/предотвратява микротромбообразуване-

то/, инхибира адхезията и миграциата на 

Левкоцити след лезия на ендотела и на-

малява освобождаването на свободни 

кислородни редикали /проинфламаторни 

ефекти/. 

В нашият случай Иломедин е прило-

жен след липсата на терапевтичен отго-

вор от проведеното лечение с останалите 

съдоразширяващи средства – инфузия с 

Пентоксифилин, Са++ антагонисти, АСЕ 

инхибитори. След провеждането на 

3 курса ежемесечно – 5 последователни 
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дни на Иломедин 20 1 мл – в доза 

1,5 hg*kg* min, инфузионно по алгори-

тъм при проследяване на хемодинамич-

ните показатели – АН, СЧ, ренална фун-

кция, ПКК – не се установи изява на та-

хифилаксия, липсва влошаване на бъб-

речната функция, въпреки подлежащата 

патология от множествена вродена по-

ликистоза, липсва изява на steal-

феномен, няма прояви на *rebound* и 

хиперагрегация на Тр след спирането на 

инфузиите. Единствена странична проя-

ва е изявата на краткотраен флъш и сър-

цебиене със СЧ – 103 уд/мин, при нор-

мално АН при достигане на скорост на 

инфузия 2 ng*kg* min, коригирани при 

титриране на дозата на по-ниско стъпка 

на 1,5ng* kg* min. 

Като се има предвид важната роля на 

статините в запазването на съдовата 

структура и функция, както и относи-

телната им безопасност, ниската им цена 

и добрата поносимост от пациентите, те 

могат да бъдат средство на избор за пов-

лияване на ендотелната дисфункция и 

повлиаяването на съдовите промени при 

системна склеродермия, както и за лече-

ние на синдрома на Raynaud с дигитални 

улцерации. Техните полезни плейотроп-

ни ефекти все още не са достатъчно изс-

ледвани и включването им в терапевтич-

ния алгоритъм за лечение на ПСС е само 

от полза. 

Изводи 

При проследяването на пациентите ни 

направихме следните изводи: 

1. Появата на дигитални некрози се 

асоциира със синтеза АСА 

/антицентромерни антитела/, заедно с 

влошаване на периферно-съдовият ста-

тус при ПСС. 

2. Лечението на болните с Иломедин 

им дава шанс да се преодолеят съдово-

оклузивните прояви, предотвратява мик-

ротробмообразуването и способства за 

тъканното възстановане. 

3. Статините, чрез множеството си 

плейотропни ефекти – повлияват и мо-

дулират ендотелната дисфукция, реду-

цират тъканно-възпалителният отговор, 

способстват за възстановяването на ув-

реденият ендотел, предотвратяват агре-

гацията на Тр и микротромбообразува-

нето. Много ценна проява на статините 

при ПСС са позитивните резултати с ре-

зултат неоваскуларизация на аваскулар-

ните зони и модулацията на колагения 

синтез, което ги прави важен патогене-

тичен терапевтичен таргет. 
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Повечето от съвременните антинеоп-

ластични лекарства се характеризират с 

нисък терапевтичен индекс, т.е. клинич-

ната им употреба е съпроводена със зна-

чителни токсични и странични ефекти, 

явяващи се основен дозолимитиращ 

фактор.
1,2

 На тази база съществува под-

чертан интерес към разработване на но-

ви по-селективни класове лекарства, ха-

рактеризиращи се с оптимизирани ток-

сикологични и терапевтични свойства.
3-5

 

Изясняването на генетичната база на 

редица заболявания, както и проучване-

то на механизмите на сигнална транс-

дукция при малигнено-трансфор-

мираните клетки, позволиха да се отвори 

нова страница в дизайна на антинеоплас-

тичните лекарства. Новите мощни тех-

нологии на комбинаторната химия и ви-

соко ефективните миниатюризирани ме-

тоди за биологичен скрининг позволиха 

разработването на огромни библиотеки 

от БАВ и тяхното фармакологично оха-

рактеризиране.
1,5,6

 

Основна алтернатива на комбинатор-

ния синтез и на рационалния лекарствен 

дизайн е търсенето на БАВ от растите-

лен произход.
5,7-10

 От една страна този 

интерес е свързан с това, че броят на де-

тайлно проучените лечебни растения е 

много малък и така растенията са на 

практика един неизчерпаем източник на 

биологично-активни прототипи. От дру-

га страна ензимните системи на растени-

ята им позволяват да синтезират изклю-

чително сложни и проблемни структури 

като напр. системи от кондензирани хе-

тероцикли, хирални съединения и др., 

които практически не могат да бъдат по-

лучени в лабораторни условия.
5,7,8

 

През последните десетилетия бяха въ-

ведени в клинична употреба множество 

природни продукти от растителен про-

изход с противотуморна активност като 

напр. паклитаксел, етопозид, тенипозид, 

иринотекан, топотекан и др.
1,2,5,7,8

 Наред 

с тези важни лекарствени продукти, ре-

дица растителни съединения са в нап-

реднала фаза на клинични проучва-

ния.
5,6,8,10,11

 

Във Фармацевтичен факултет при 

МУ – София фитохимичните проучвания 

на Българската флора започват със само-

то основаване на катедрата по фарма-

когнозия преди 6 десетилетия. Проучва-

нето на растителни БАВ като потенци-

ални цитотоксични съединения във ФФ, 

МУ – София става възможно след създа-

ването на Лабораторията по експеримен-

тална химиотерапия, основана от проф. 

Маргарита Караиванова, дмн към Катед-

рата по фармакология, фармакотерапия и 
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токсикология.
12-17

 Настоящето съобще-

ние има за цел накратко да представи 

някои от по-новите проекти, насочени 

към идентифициране на БАВ с противо-

туморна активност от видове от род 

Hypericum, проведени във Фармацевти-

чен факултет, MУ – София.  

Hypericum е голям род от тревисти 

растения и храсти, които намират широ-

ко приложния в народната медицина.
18,19

 

В Катедрата по фармакогнозия особен 

интерес представлява проучването на 

Hypericum annulatum Moris subsp. 

annulatum – ендемичен вид за Балканите 

и остров Сардиния. Фитохимичните про-

учвания са показали наличие на флавоно-

иди, катехини, кондензирани антрахино-

ни, ксантони, бензофенони и др.
16,20-23

 

Първият фармакологичен проект 

свързан с H. annulatum е насочен към 

оценка на цитотоксичния потенциал на 

бицикличния пренилиран флороглуци-

нол хиператомарин, изолиран от надзем-

ната част на растението. Скринирането 

на цитотоксичната активност на хипера-

томарин показва изразен ефект с IC50 

стойности, сравними или дори по-ниски, 

от тези на клинично използвания цитос-

татик daunorubicin. С помощта на ELISA 

кит е установено, че хиператомарин ин-

дуцира характерната за програмираната 

клетъчна смърт фрагментация на ДНК 

при туморни клетки (Таблица 1)
24,25

. По-

лучените резултати от изследване на ан-

тинеопластичната активност показват, че 

новоизолираният флороглуцинол се ха-

рактеризира с изразена концентрацион-

но-зависима цитотоксична активност 

при широк спектър от туморни клетъчни 

линии, които могат да се разглеждат ка-

то представителни експериментални мо-

дели на едни от най-важните и социално 

значими злокачествени заболявания при 

човека.
24,25

 

Особен интерес представлява разли-

ката в цитотоксичната активност на рас-

тителния продукт и даунорубицин при 

HL-60/Doх клетки, които се отличават с 

ефлукс резистентност към антрацикли-

ните и растителните цитостатици. От 

получените резултати се вижда, че дау-

норубицин въобще не повлиява витал-

ността на резистентната клетъчна линия, 

докато хиператомарин постига 50% ин-

хибиция при ниска микромоларна кон-

центрация от 1,79 μM, а при по-високите 

концентрация процентът на витални 

клетки намалява значително, както това 

се наблюдава и при чувствителните кле-

тъчни линии.
25

 

Задълбоченото проучване на фарма-

кологичните свойства на хиператомарин 

показва изразено модулиране на прогре-

сията на клетъчния цикъл при човешки 

малигнено трансформирани клетки с 

произход от остра миелоидна левкемия. 

Наред с това, при изследване на антиан-

гиогенния потенциал на хиператомарин 

е установено, че той инхибира VEGF-

индуцираната пролиферация на HUVEC 

(човешки ендотелни клетки от умбили-

кална вена).
25

 Тези резултати са в съот-

ветствие с наскоро публикуваните данни 

за изразените цитостатични, про-

апоптотични и антиангиогенни ефекти 

на хиперфорин – структурно сходен с 

хиператомарин ацилфлороглуцинол от 

Hypericum perforatum.
26-28

 Освен това 

допълнителна благоприятна характерис-

тика е наличието на изследваното съеди-

нение в много висока концентрация в 

растителния източник (около 3%), което 

го прави перспективно за бъдещи задъл-

бочени проучвания като противотуморно 

средство.
24
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В рамките на друг билатерален проект 

е проведено рационално фитохимично 

фракциониране на екстракт от надземна-

та част на Hypericum elegans Stepan ex 

Willd на основата на биологичната ак-

тивност са изолирани два други цито-

токсични флороглуциноли, а именно 

елегафенон и 7-епиклузианон. И двете 

съединения проявяват изразена цитоток-

сична активност по отношение на ту-

морните клетъчни линии HD-MY-Z, K-

562 и SKW-3 като 50% намаляване на 

клетъчната жизненост е установено при 

ниски микромоларни концентрации 

(Таблица 1). Установената апоптотична 

фрагментация на геномната ДНК след 

6 ч. или 24 ч. експозиция показва, че ан-

типролиферативните и цитотоксичните 

им ефекти са медиирани от индукция на 

програмирана клетъчна смърт.
29

 

На основата на представените ориги-

нални данни може да се обобщи, че изс-

ледваните ацилфлороглуциноли от видо-

ве от род Hypericum са перспективни за 

бъдещи по-задълбочени проучвания като 

потенциални антинеопластични средства 

с комплексен механизъм на действие, 

включващ цитотоксичност и инхибиране 

на тумор-индуцираната неоваскулари-

зация. 

Табл. 1. Цитотоксични ефекти на изследваните ацилфлороглуциноли хиператомарин 

(HRM), елегафенон (EFN) и 7-епиклузианон (7-ECL), в сравнение с референтния ци-

тостатик даунорубицин (DRB) (МТТ тест).
24,25,29

 

Клетъчна линия  Произход IC50 (µM) 

HRM EFN 7-ECL DRB 
HL-60 Остра миелоидна левкемия 2.15 - - 1.1 
HL-60/Doх MDR-вариант 1.79 - - > 10 
LAMA-84 Хронична миелоидна левкемия  12.65 - - 1.27 
K-562 Хронична миелоидна левкемия  15.71 13.9 11.8 1.51 
SKW-3  Т-клетъчна левкемия  3.04 16.9 13.6 0.55 
U-266 Мултиплен миелом 0.49 - - 1.21 
DOHH-2 Нехочкинов лимфом 0.14 - - 1.07 
HD-MY-Z Хочкинов лимфом 4.97 15.9 9.8 2.07 
EJ Карцином на пикочния мехур 8.75 - - 2.41 
5637 Карцином на пикочния мехур 2.10 - - 1.07 
MDA-MB-231 Карцином на млечна жлеза 0.79 - - 1.01 
MCF-7 Карцином на млечната жлеза 0.79 - - 1.22 
SAOS-2 Остеогенен сарком 1.18 - - 0.91 
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Въведение 

Неалкохолната мастна чернодробна 

болест е клинико-патологичен синдром с 

широк спектър от увреждания на черния 

дроб, които варират от чернодробна сте-

атоза до стеатохепатит, напреднала фиб-

роза и цироза. Развитието на неалкохол-

на чернодробна стеатоза е обратим про-

цес, но при част от пациентите прогре-

сира в неалкохолен стеатохепатит с не-

обратими последици за здравето (1). 

Конкретните причини и механизми за 

прогресиране на тези промени не са дос-

татъчно изяснени. 

Day et al. предлагат модел на „двата 

хита”, според който „първият хит” е 

свързан с интрахепатално отлагане на 

триглицериди, в резултат на затлъстява-

не и инсулинова резистентност, а „вто-

рия хит” с възпаление, клетъчна смърт и 

фиброза (2). Прогресията на чернодроб-

ната стеатоза в стеатохепатит включва 

„втория хит” и се смята, че оксидативния 

стрес има основна роля за това (3). Спо-

ред някои изследователи оксидативния 

стрес стимулира хепатоцитна апоптоза 

(активиране на вътрешния път чрез Bax 

протеина) и автофагия (чрез активиране 

на Beclin 1) (4,5). Фагоцитирането на 

апоптотичните телца индуцира свободни 

радикали, проинфламаторни и профиб-

рогенни цитокини, които стимулират 

чернодробно възпаление и фиброза. От 

друга страна последни проучвания върху 

различни хранителни модели показват, 

че автофагията (процес свързан с оцеля-

ването на клетките) е въвлечена в ли-

пидния метаболизъм и ограничаване на 

оксидативни увреждания в черния дроб, 

унищожавайки повредени органели, 

дългоживеещи протеини и такива с на-

рушена конформация (6). Ролята  при 

фруктозо-индуцирана чернодробна стеа-

тоза е все още неизследвана. Целта на 

това проучване бе да се изследва връзка-

та между апоптоза, оксидативен стрес и 

автофагия в мастен черен дроб при екс-

периментален модел с фруктозно нато-

варване. Изследвахме чернодробните 

МДА и общи тиоли (маркери на оксида-

тивен стрес и липидна пероксидация), 

чернодробните Bax (проапоптотичен 

протеин) и Beclin1 (иницииращ автофа-

гията протеин). 

Материали и методи 

Използвани бяха мъжки плъхове по-

рода Wistar с тегло 140 ± 10 g, разделени 

(след аклиматизация две седмици) в две 

групи (n = 7): К – контролна; Ф – фрук-

тоза (35% във водата за пиене, 16 седми-

ци). Всички животни имаха свободен 

достъп до стандартна храна (нишесте 

50%, протеини 20%, мазнини 4,5%, це-
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лулоза 5%, стандартни витамини, мине-

рален микс) и вода. Телесната маса бе 

измервана ежеседмично. В края на хро-

ничния експеримент бяха взети кръв и 

органи за изследване след предварителна 

наркоза с Thiopental в доза 15 mg/kg i.p. 

Хомогенати от чернодробната тъка за 

изследване приготвихме чрез хомогени-

зиране с буфер PBS (рН = 7.4, 1 г тъкан, 

9 мл буфер) в лед. Супернатанта се из-

ползва за анализ след като се определи 

концентрацията на протеин. Експери-

мента се проведе при спазване изисква-

нията на Националните нормативни до-

кументи и Европейската директива за 

защита на животните, използвани за на-

учни и експериментални цели. 

Биохимични изследвания: 

Като маркери на метаболитни нару-

шения бяха измерени телесно тегло, тег-

ло на висцерална мастна тъкан; серум-

ните глюкоза и триглицериди с китове 

(F. Hoffmann-La Roche Inc) и получени в 

mmol/L. 

Крайните продукти на липидното 

пероксидиране в чернодробен хомоге-

нат – малондиалдехид (МДА), измерих-

ме спектрофотометрично по метода на 

Porter (1976), а всички групи тиоли по 

метода на Ellman. 

Хистохимични изследвания: 

 Чернодробна хистология за оценка 

степента на стеатоза и възпалителни ог-

нища беше определeна чрез светлинна 

микроскопия. 

Имунохистохимични изследвания: 

 За имунохистохимично определянe 

експресията на Bax и Beclin1 в чернод-

робна тъкан бяха използвани съответни 

заешки поликлонални антитела IgG и 

rabbit LSAB на Santa Cruz (USA). Иму-

нохистохимичната реакция е визуализи-

рана със fleks система (DAKO,USA). Ця-

лата процедура е извършена по протокол 

на фирмата производител. Интензив-

ността на имунохистохимичното оцветя-

ване е определена полуколичествено, 

оценена по следната скала: 0 – липсва 

реакция; 1 – слабо; 2 – умерено; 3 – сил-

но изразено оцветяване. 

Статистическа обработка  

на резултатите 

Всички резултати са представени като 

± SEM, както е показано на фигурите и 

таблиците. За анализирането им бяха 

приложени тестове за проверка на хипо-

тези чрез t-тест на Student. Статистичес-

ка значимост беше приемана при 

р < 0.05. Процедурата бе извършена на 

програма GraphPad Prism. 

Резултати и обсъждане 

Телесната маса на изследваните жи-

вотни, теглото на висцералната мастна 

тъкан, серумните ТГ и глюкоза бяха зна-

чително увеличени във фруктозната гру-

па в сравнение с контролата (табл. 1). За 

състоянието на оксидативния баланс в 

черен дроб резултатите показват, че ни-

вото на липидна пероксидация – МДА е 

значително увеличено, докато нивата на 

общите тиоли са намалени във фруктоз-

ната група, спрямо контролата (фиг. 1). 

Фруктозо хранените плъхове развиха 

микровезикуларна стеатоза без възпале-

ние (фиг. 2). Беше установена повишена 

експресия на Bax протеина и намалена 

експресия на Beclin 1 при фруктозо-

хранените плъхове в сравнение с конт-

ролната група (фиг. 3). 

Високо фруктозната диета при плъхо-

ве води до значимо затлъстяване, хипер-

гликемия, хипертриглицеридемия и чер-

нодробна стеатоза с нарушен проокси-
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дантен/антиоксидантен баланс по раз-

лични метаболитни пътища (7,8). В ус-

ловия на инсулинова резистентност и 

затлъстяване, се повишава притока на 

свободни мастни киселини (СМК) от 

мастната тъкан към черния дроб. Като 

източник на активни форми на кислоро-

да (АФК) и липидна пероксидация те 

предизвикват клетъчни увреждания и 

смърт (апоптоза) (9). Освен това СМК са 

важни медиатори на липотоксичност при 

намалена антиоксидантна защита на хе-

патоцитите и като участници в свръхп-

роизводство на липиди. Чернодробните 

клетки запазват жизнеспособността си в 

отговор на метаболитен стрес съхраня-

вайки излишните СМК в естерифицира-

ната им форма в цитоплазмени липидни 

капчици (ЛК) (10). Наскоро беше дока-

зана ролята на автофагията като регула-

тор на липидните отлагания в черния 

дроб чрез разбиването на ЛК (11). Нап-

ример инхибирането на автофагията с 3-

метиладенин в изолирани плъши хепа-

тоцити увеличава нивата на триглицери-

дите, както броя и размера на ЛК (12) 

Установено е обаче, че прекомерното 

акумулиране на липиди в неадипозна 

тъкан активира клетъчни пътища водещи 

до клетъчни увреждания и смърт (13,14). 

Изследваната от нас връзка между по-

вишените нива на експресия на проапоп-

тотичния Вах, липидна пероксидация и 

интрахепатално отлагане на липиди се 

поддържа от други автори. Според 

Faergeman NJ et al. дълговерижните мас-

тни киселини в не-адипоцити, които не 

се подлагат на митохондриално -

окисление активират апоптоза и клетъч-

на смърт чрез натрупване на ТГ в цито-

зола (15). От последни проучвания стана 

ясно, че патологично активираната апоп-

тоза подтиска автофагията (чрез загуба 

на Beclin 1), която в условия на оксида-

тивен стрес и прехранване би трябвало 

да служи като механизъм за хепатоцитно 

оцеляване (16). Нашите резултати показ-

ват значимо потисната експресия на 

Beclin 1 спрямо повишените нива на ек-

спресия на Вах и липидна пероксидация 

при фруктозно хранените плъхове. Сле-

дователно, апоптозата може би има клю-

чова роля за прогресиране на стеатозата 

до стеатохепатит и вероятно е един от 

ранните маркери на неалкохолната маст-

на чернодробна болест От друга страна 

може да се предполага, че терапевтичен 

подход за стимулиране на чернодробна-

та автофагия ще предотврати развитието 

на стеатоза (17). 

Табл. 1. Маркери на метаболитни нарушения и оксидативен стрес измерени в експери-

менталната и контролна група. 

Групи К Ф 

Телесно тегло (g) 

начално 

крайно 

 

143 ± 10,6 

259 ± 11,3
 a
 

 

162 ± 7,1 

366 ± 21
 a
 

Тегло на мастна тъкан (g) 1.8 ± 0.2
 b

 8.6 ± 1.5 

Триглицериди / серум (mmol/l) 1.07 ± 0.07
 b

  1.7 ± 0.2 

Глюкоза / серум (mmol/l) 8.337 ± 0.4
 b
 10.39 ± 0.7 

MДA / черен дроб (μmol /g pr.) 8.337 ± 0.4
 с
 10.39 ± 0.7 

Общи тиоли / черен дроб (μmol/l) 613 ± 28,1 526 ± 32,3 

Mean levels ± SEM, n = 7; Ф – хранени с фруктоза; К – контрола; P
 a

 < 0.0001 – статистическа значимост 

между начално икрайно тегло в двете групи.; P 
b
 < 0.05-

 
статистическа значимост между Ф и К група.  

P
 с
 < 0.005 – статистическа значимост между Ф и К група. 
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Фиг. 2. Черен дроб – патология в изследваните групи. Оцветяване с хематоксилин и 

еозин (х200). Ф – фруктозна група: значително натрупване на липиди, с развитие на 

микровезикуларна стеатоза (стерлки) в сравнение с контролната – К.  

 

Фиг. 3. Имунохистохимично изследване експресията на Bax и Beclin1 (х200). К – конт-

рола; Ф – фруктозна група. Отчетена е по 4-ри степенната скала на полуколичествено 

оценяване. Фиг. 3А. Bax се експресира с умерена интензивност само в синусоидалните 

клетки и отделни хепатоцити, докато установихме силно изразена експресия на Bax в 

по-голямата част от хепатоцитите и умерена до изразена експресия в ендотелните клет-

ки във Ф спрямо К – фиг. 3Б, (p < 0,005). Фиг. 3В. Нивата на експресия на Beclin 1 в 

контролата е основно в синусоидалните клетки и пръснати в паренхима отдели огнища 

от хепатоцити, докато във фруктозната група бяха значително намалени – слаба, до уме-

рена експресия в синусоидалните клетки и в единични хепатоцити – фиг. 3Г, (p < 0,005). 
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В заключение нашите резултати по-

казват, че в условия на фруктозо-

индуциран оксидативен стрес автофаги-

ята и апоптозата вероятно са антагонис-

тични процеси свързани с отлагането на 

излишни липиди в хепатоцитите. Кой от 

двата процеса ще бъде активиран има 

съществено значение за клетъчната фун-

кция и оцеляване на хепатоцитите и бъ-

дещи чернодробни увреждания. 
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Анкетно проучване на сексуалната култура и 
образование сред учениците в гимназиален етап 

Е. Цветков, К. Костадинов 

Увод 

„Не е справедливо това, че хората 

започват сексуален живот, без да имат 

информация за секса. Това е много голям 

проблем, който води до бременност, за-

болявания, нещастия и лоши чувства 

към секса, вместо да го опознаем като 

естествена и щастлива страна на чо-

вешкия живот.” 

Мария Няголова – психолог 

Образователната система в гимназиа-

лен етап осигурява структурни и фунда-

ментални познания в широк диапазон, 

като определя за своя цел осигуряването 

на вторият етап от общата култура на 

подрастващите и същевременното им 

професионално и личностно ориентира-

не. Възрастовият диапазон на учениците 

в средния курс на обучение налага оси-

гуряването на достатъчно задълбочени и 

коректни познания и в областта на сек-

суалната култура, които да служат за ос-

нова в изграждането на пълноценни сек-

суални взаимотношения. 

По данни на НСИ (Националния ста-

тистически институт) през 2012 г., 41% 

от абортите в България са направени от 

невръстни момичета, на възраст между 

15 и 19 години. Именно в този диапазон 

младежите осъществяват първите си сек-

суални контакти, определят се и охарак-

теризират сексуалната си принадлежност 

и идентичност, изграждат сексуалното 

си поведение, включват сексуалното 

общуване в социалния си живот. Затова 

тези са и годините, в които сексуалното 

образование би било в изключителна 

полза за отговор на множество въпроси, 

изникващи пред младежите, в първите 

им стъпки в тази област. 

В момента часове по сексуална кул-

тура са част от курса на провеждане в т.н 

„час на класа”. Сред учениците, обаче 

тези теми, често биват пропускани или 

измествани от други теми, касаещи об-

щото провеждане на учебния процес в 

учебното заведение. В профилирани па-

ралелки курса по обучение в „биология и 

здравно образование” също включва 

2 теми в областта на сексуалната култу-

ра, те обаче също често биват преструк-

турирани в учебните планове, за да оси-

гурят по-подробно изучаване на други 

биологични тематики. 

Настоящото анкетно проучване цели 

анализа на сексуалната култура и обра-

зованост на учениците в горен курс на 

обучение в средните училища. Резулта-

тите отразяват моментното състояние на 

сексуална просвета във възрастовата 

група 15-18 г. Анализът им недвусмис-

лено посочва необходимостта от въвеж-

дането на дисциплина „сексуално обра-

зование” в горен курс на обучение в 

гимназиален етап.  

Материали и методи 

В проведеното през 2013 г. в 

ЕГ „Пловдив”, Пловдив анонимно ан-

кетно проучване се включиха 121 учени-

ци на възраст от 15 до 19 години: 21 де-

сетокласници и 100 единадесетокласни-

ци. Разработената анкетна карта съдържа 
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24 въпроса, групирани в шест групи. 

Първа група въпроси – свързани с броя и 

честотата на сексуалните контакти на 

учениците. Втора група въпроси – от-

носно мерките за безопасност и/или не-

желаната бременност. Трета група – от-

ношението на анкетираните и познания-

та свързани с полово предаваните ин-

фекции и нежеланата бременност. Чет-

върта група въпроси – засягаща анато-

мични познания на учениците. Петата 

група се отнася до източниците на ин-

формация свързана със секса и шестата 

група въпроси е относно мнението и 

идеите на учениците за часа по „сексу-

ално възпитание”. Според пола участва-

щите в проучването се разпределят както 

следва: момичета/момчета – 53.7%/46.3%, 

а средната възраст на анкетираните е 

17 години. Въпросите в анкетната карта 

са подбрани така, че да се намали до ми-

нимум възможността да се компромети-

ра анкетното проучване, имайки пред-

вид, че то се провежда в учебна среда и 

участниците в проучването могат да се 

притесняват да дадат искрен отговор. 

Използвани са следните статистически 

методи: анализ на честотни разпределе-

ния – дескриптивна статистика, пара-

метричен анализ. Нулевата хипотеза е 

тествана при ниво на грешката α = 0,05. 

За ниво на значимост на нулевата хипо-

теза бе избрано р < 0,05. Данните са об-

работени със статистически пакет 

SPSS v.21. Графичното представяне на 

резултати е извършено с релационна ба-

за данни Microsoft EXCEL, v.2011. 

Анализ на резултатите 

По данни от анкетните карти средния 

брой сексуални контакти за месец, които 

учениците определят, като много чести е 

37,5, като най-често задавания отговор е 

30, а най-високата стойност 90 сексуални 

контакта на месец. Чести според предс-

тавата на анкетираните е 21,7 сексуални 

контакта, а най-честия отговор е 15. Като 

редки според учениците се определят 

5,5 пъти месечно, а най-ниския посочен 

отговор е 1 сексуален контакт на месец. 

Сравнявайки тези данни с проучване на 

компанията производител на презерва-

тиви Дюрекс от 2004, според което бъл-

гарите са на шесто място по честота на 

сексуалните контакти в света около 

10 пъти месечно, то тези резултати съв-

падат с отговорите на учениците. Пара-

метричен тест на работна хипотеза до-

казва сигнификатна разлика в броя на 

сексуалните контакти през изминалият 

месец между анкетираните момчета и 

момичета (t = 3,63, p < 0,05). Оказва се, 

че в анализа на анкетата поставя момче-

тата като „сексуални първенци” сред ан-

кетираните. Този резултат може да се 

тълкува в посоката на провеждането на 

анкетата (виж.материали и методи). Тук 

отново основна роля играе моделът на 

подражанието, който до голяма степен е 

застъпен в мъжкото сексуално-

психологично развитие. В основата на 

мъжкия сексуален модел тези статисти-

ческа зависимост може да бъде и пре-

небрегната. Статистическия смисъл във 

връзка с анкетното ни проучване се със-

тои в реалната преценка и балансът на 

сексуалното самочувствие на момчетата. 

Именно тези характеристики могат да 

бъдат подложени на методологични пре-

осмисляния при въвеждането на предме-

тът сексуално образование. Сексът заема 

значително повече място в живота на 

мъжете, отколкото на жените. А по-

точно е да се каже – желанието за секс. 

Това е обусловено от биологични ево-

люционни фактори. Изследванията на 
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Kinsey Institute показват, че 37% от мъ-

жете мислят за секс на всеки 30 минути. 

Само 11% от жените мислят за него също 

толкова често. Какви са били сексуални-

те ви контакти през изминалия месец? 

Втора група въпроси – относно мер-

ките за безопасност и/или нежеланата 

бременност се състои от 3 въпроса, но 

някои от получените данни са притесни-

телни: Процентът на тези, които винаги 

използват презервативи е 60%, като ре-

зултатът от проучвания правени през 

изминалите 8-10 години беше едва 40%, 

направените усилия да се повиши чрез 

множеството образователни кампании на 

НПО и министерство на здравеопазване-

то се оказват ползотворни. 

Най-притеснителни са резултатите, 

които твърдят, че 20% от анкетираните 

отговарят, че се е налагало да си правят 

или на техния партньор тест за бремен-

ност дори повече от веднъж. Типът на 

използваната контрацепция в 70% от 

случаите е чрез презервативи, 22% отго-

варят, че практикуват прекъсването на 

половия акт от страна на мъжа. 4% от 

учениците използват орални контрацеп-

тиви като начин за предпазване от неже-

лана бременност, но най-тревожен е 

факта, че няколко от анкетираните спо-

делят, че не взимат никакви мерки от-

носно контрацепцията, което е изключи-

телно тревожно. Непараметричен тест 

категорично посочва и асоциацията 

между ползването на контрацептиви и 

използването на тестове за бременност 

сред подрастващите (критерий на Пир-

сон χ2 = 3,509, df = 4, р < 0,05). 

И двата факта сами по себе си и в тяс-

ната си асоциация посочват и тревожна-

та тенденция за неинформираност на 

младежите в основните контрацептивни 

техники, с техните характеристики и 

възможности за предпазване. Третата 

група въпроси имат за цел да разкрият 

отношението на анкетираните и позна-

нията свързани с полово предаваните 

инфекции и нежеланата бременност. 

25% от анкетираните ученици смятат, че 

няма риск от полово предавана инфек-

ция при орален секс, а 40% имат пред-

разсъдъци към хомосексулните контак-

ти, твърдейки че риска за предване на 

заболяване е по-голям при хомосексуа-

листите, като това засяга и 11%, които 

смятат, че и социалното общуване с хо-

мосексуалисти представлява опасност. 

Тези факти доказват, че има нужда от 

преодоляване на стигмата към хората с 

хомосексуална ориентация. Анкетирани-

те са единодушни, че отговорността за 

предпазване от нежелана бременност е и 

на двамата партньори – 97% отговарят 

така. Ниска е информираността на под-

растващите за риска от забременяване 

при прекратяване на половия акт от 

страна на момчето преди еякулация: це-

ли 43% смятат, че този вид котрацепция 

е сигурен начин за предпазване от неже-

лана бременност. Учудващ е и високия 

процент от учениците, които са на мне-

ние, че при прекратяване на половия акт 

преди еякулация няма опасност от поло-

во предавани инфекции – цели 10%. 

Въпросите свързани с ХИВ/СПИН са 

по-скоро зададени от любопитство, за да 

се проверят познанията върху опасното 

заболяване: дали има риск от заразяване 

с ХИВ при ухапване от комар или друго 

кръвосмучещо насекомо – 60% отгова-

рят с Да. Анкетираните съвсем не са на-

ясно практикуването на кой вид секс 

носи най-голям риск от предаването на 

ХИВ. 

Известно е, че потенциално най-

инфекциозната телесна течност при се-
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ропозитивните хора е кръвта за това и 

аналния секс представлява най-голяма 

опасност за предаването на ХИВ поради 

получаващите се разкъсвания на лигави-

цата – едва 14% от учениците са дали 

този отговор, а 56% от тях смятат, че ва-

гиналния секс е най-опасен. Анатомич-

ните познания на учениците за половата 

система също могат да бъдат подобрени, 

70% от анкетираните се запознати, че 

препуциума представлява част от кожата 

покриваща главичката на пениса, оста-

налите отговарят, че представлява част 

от кожата свързваща главичката на пе-

ниса с основата или част от кожата свър-

зваща тестисите с тялото. 

Петата група въпроси е от съществено 

значение за целта на анкетата – нуждата 

от сексуално възпитание, тя се отнася до 

източниците на информация свързана 

със секса. Едва 5% от анкетираните 

твърдят, че не са гледали фил-

ми/клипове/снимки с еротично/порно-

графско съдържание. 17% отговарят, че 

гледат такива метриали много често, но 

50% твърдят – рядко. 

Притеснителни са резултатите от от-

говора на въпроса кога за първи път ан-

кетираните са гледали филми/клипове/ 

снимки с еротично/порнографско съ-

държание. 81% от учениците, които са 

включени в проучването са гледали съ-

ответните материали пред да навършат 

13 годишна възраст. Чрез параметричен 

тест на работна хипотеза (t = 2,013, 

p < 0,05) се доказва закономерна и ста-

тистическа значима връзка между пола 

на анкетираните и честотата на гледане 

на материали с порнографско съдържа-

ние. Статистически, момчетата се опре-

делят, като по-големи „почитатели” на 

такъв тип съдържание. 

Този факт се обуславя от две причи-

ни. Първата е свързана предимно от лес-

ният и бърз достъп до материали с пор-

нографско съдържание, а втората с ха-

рактеристиките на мъжкият тип сексуал-

но поведение в съответната възраст. 

Порнографията сама по себе си е пред-

назначена да стимулира биологично мъ-

жа чрез недвусмислени образи и форми, 

показващи реалното въплъщение на 

страстта и половото влечение. Същест-

вува една психологическа опасност, 

свързана преди всичко с младежите. По-

казването на жената в ролята на предим-

но сексуален инструмент, изпитващ не-

устоима жажда за физически сношения, 

може да комплексира младите жени. Из-

следвания във възрастовата група на 18-

23-годишните показват, че 50% от мъже-

те не считат сексуалния си живот за тол-

кова удовлетворителен, както е показано 

по филмите, телевизията и списанията. 

Стимулацията при мъжете произтича 

чрез визуални образи, а при жените –

чрез слуховото възприятие. Мъжкият 

мозък е така устроен, че обръща повече 

внимание на формите. Ето защо всички 

еротични картини силно впечатляват 

мъжа. Когато разглежда снимка на раз-

съблечена жена, той не се вълнува дали 

тя е добра като личност, дали умее да 

готви или да свири на пиано. Той гледа 

извивките, формите и физическото ѝ 

състояние. 

Тази зависимост се допълва и от ста-

тистическата асоциация доказана с непа-

раметричен тест на работна хипотеза 

(критерий на Пирсон χ2 = 2,28, df = 4, 

р < 0,05). Тестът доказва наличието на 

асоциация между пола на анкетираните 

и възрастта, в която учениците се сблъс-

кват за първи път с порнографски мате-
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риали. Отново момчетата са „водещи” в 

това отношение като при тях възрасто-

вият диапазон е най-често е в годините 

11-13 г. (49.6%), а 31,4% от случаите е на 

възраст под 11 г. Тук основна роля играе 

моделът на подражанието, който до го-

ляма степен е застъпен в мъжкото сексу-

ално-психологично развитие. Тези данни 

категорично посочват необходимостта 

от отделни теми по сексуална култура 

дори и в предгимназиалния етап на обу-

чение. 

Особено важни са резултатите от въп-

роса отнасящ се за източника на инфор-

мация свързана със секса. Оказва се, че 

семейството и училището оказват несъ-

ществено влияние върху сексуалното 

възпитание на подрастващите, основна 

роля имат интернет и приятелите, а кни-

гите и електронните и масовите медии са 

загубили значението, което имаха преди 

години. 

Решаващ е въпросът относно желани-

ето на учениците за въвеждане на час по 

„сексуално възпитание” в училище: 65% 

смятат, че такъв е нужен на подраства-

щите, а 61% дори смятат, че трябва да 

стане задължително изучаван предмет. В 

подкрепа на тези данни е последният 

въпрос от анкетата, който има свободен 

отговор, чрез него преценихме идеите на 

анкетираните свързани с темите, които 

евентуално ще се изучават в този час по 

„сексуално възпитание”, те проявяват 

голям интерес, като някои от анкетира-

ните са дали над 5 различни предложе-

ния и като цяло 67% от запитаните са 

дали своето предложение, а останалите 

са оставили тази графа празна – този ре-

зултат е в унисон с получените данни от 

предните 2 въпроса. 

Съответно, различните отговори на 

анкетираните бяха касифицирани в 8 от-

делни категории. Най-наложително спо-

ред самите ученици е дискутирането на 

полово предаваните инфекции и начини-

те за предпазване от тях, 44% от общия 

брой включили се в анкетата се интере-

суват именно от този проблем, причина-

та за това може да бъде и несигурността 

на подрастващите в техните познания. 

41% смятат, че методите за предпазване 

от нежелана бременност трябва да се об-

съждат по задълбочено, което идва в 

подкрепа на данните получени от пре-

дишни въпроси, които засягаха контра-

цепцията и най-вече факта, че младите 

не са наясно с рисковете от практикува-

нето на прекъснатия полов акт като ме-

тод за предпазване от бременност. Живо 

е любопитството на анкетираните относ-

но сексуалните техники като 23% смя-

тат, че това трябва да бъде основната те-

ма – към тази категория спадат: практи-

куването на различни видове секс, сек-

суалните пози, фактори оказващи влия-

ние върху сексуалното желание както у 

мъжете така и у жените, теми свързани с 

продължителността на половия акт и 

развенчаването на митовете в секса. 7% 

от анкетираните също се интересуват от 

особеностите и причините за хомосексу-

алността, което е от значение за увели-

чаване на толерантността на обществото 

към различните сексуални ориентации. 

Безразборните сексуални контакти, ос-

вободеното поведение свързано със сек-

са, полигамността, честата смяна на пар-

тньорите, рисковото поведение, избира-

нето на подходящ партньор са все теми 

споменавани от над 10% от включените 

в проучването. Оказва се, че личната хи-

гиената на половите органи е един въп-

рос тревожещ 4% от анкетираните, 2,5% 

се интересуват най-вече от етичните и 

моралните аспекти на сексуалните от-
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ношения и самото сексуално поведение. 

3% от анкетираните смятат, че трябва да 

се обърне допълнително внимание на 

емоционалните, физиологичните и мо-

рално-етични аспекти на първия сексуа-

лен акт, като това традиционно са запит-

вания на момичетата. 

В група въпроси най-общо се отразя-

ват както мнението „за” или „против” 

въвеждането на предмет „сексуално въз-

питание” така осигуряват възможността 

на анкетираните да оставят предложени-

ята си за разглеждане на теми в подобен 

курс. Чрез непараметричен тест на ра-

ботна хипотеза се установява асоциация 

между пола на анкетираните и желание-

то за въвеждането на задължителен 

предмет „сексуаното образование” (кри-

терий наа Пирсон χ2 = 5,509, df = 1, 

р < 0,05). След анализа на резултатите се 

оказва, че момичетата изивяват по-

голямо желание за въвеждането на такъв 

специализиран час. Тази теза се потвър-

ждава и от параметричен тест на работна 

хипотеза, определещята сигнификатната 

разлика между момичета и момчета по-

сочили примерни теми, които желаят да 

бъдат разглеждани при въвеждането на 

подобен предмет. (t = 3,459; p < 0,05) То-

зи факт намира своя резон в психо-

сексуалното преимущество на момиче-

тата в този период. В основните теми, 

които желаят да бъдат дискутирани, 

присъстват основателни и фундаментал-

ни тезиси в сексуалната култура. На този 

етап съществуват и различия в изисква-

нията към сексуаната просвета. Тя съ-

ществено се отличава за двата пола в 

един и същ възрастов диапазон, освен 

общи теми, се определя и необходимост-

та от специализирани теми към момиче-

та и момчета в даден етап от психо-

сексуалното си развитие. 

Заключение 

Сексуалното възпитание в никакъв 

случай не е еднократен процес. В голя-

мата си част той е базиран на 3 основни 

фундамента интегрирани в 3 последова-

телни периода от човешкото развитие. 

На първо място това е семейната среда, 

играеща основна роля в детския период, 

когато сексуалната просвета, се ограни-

чава с логична и изчерпателна за този 

възраст информация относно въпроси 

описващи социалното обкръжение на 

децата (например „Откъде идват бебета-

та?”). Вторият и третият фундамент са 

основата на училищната среда, тя взима 

първостепенната роля от семейството 

през периода на пубертета, в тази сфера, 

обаче рядко се разбира самото училище 

като институционално звено, а по-скоро 

обкръжението на юношите в средата на 

съученици и приятели, които до голяма 

степен ще осигурят циркулацията на ос-

новните сексуални въпроси. Това ще до-

веде неминуемо и до риска некоректна 

информация, поднесена по некоректен 

начин, да възроди сексуални комплекси 

и митове. Това е и моментът училището 

да се намеси и като институционално 

звено. Посочените резултати и адекват-

ният им анализ посочват необходимост-

та от въвеждането на предмет „сексуална 

култура” с ясно изграден учебен план и 

минимално необходим учебен хорариум, 

воден от специалист в тази област. 
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Катедра по химия и биохимия, Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив 

Въведение 

Понятието „хормони” в съвременната 

наука е разширено като включва въобще 

съединения, които могат да се свързват с 

рецептори и да пренасят информация от 

външната среда към клетката. Хормони-

те сигнализират с мембранни и вътрек-

летъчни рецептори. Хормоните с рецеп-

тори върху плазмената мембрана най-

общо могат да бъдат подразделени на 

такива притежаващи ензимна активност 

и без ензимна активност. Рецепторите за 

растежни фактори имат собствена про-

теин тирозин киназна активност. Тук 

спадат рецепторите за инсулин, инсули-

но-подобен растежен фактор-1 (IGF-1), 

епидермален растежен фактор (EGF), 

освобождаван от тромбоцитите растежен 

фактор (PDGF), фибробластен растежен 

фактор (FGF), нервен растежен фактор 

(NGF), макрофагиален колония стиму-

лиращ фактор (M-CSF) и др. Други ре-

цептори, напр. рецепторите на хемопое-

тиновото суперсемейство не притежават 

киназна активност. Тук принадлежат 

еритропоетинът (ЕРО), интерлевкини, 

пролактин и др. (Heaney и Golde, 1993). 

Разтворимите клетъчни рецептори 

(sR) са продукти на гени, които експре-

сират мембранно-свързани рецептори, 

но могат да се образуват и чрез протео-

литично отцепване на екстрацелуларни 

фрагменти от самите мембранни рецеп-

тори. Има голям брой доказателства, че 

разтворимите рецептори играят важна 

роля при различни заболявания. В много 

случаи разтворимият рецептор е интег-

рална част от динамичното взаимодейст-

вие на лигандите с техните мембранно-

свързани рецептори за да се поддържат 

нормалните функции след физиологичен 

инсулт, но в някои случаи нарушената 

регулация в експресията на разтворими-

те рецептори може да участва в патоло-

гията на болестта. Важна особеност на 

разтворимите рецептори е, че те могат да 

бъдат конкурентни инхибитори на ли-

гандите, напр. цитокини, което е потен-

циална възможност за използването им с 

терапевтична цел (Heaney и Golde, 1998; 

Fernandez-Botran, 1999). 

Разтворими клетъчни рецептори имат 

много рецепторни класове. Образуване 

на свободни форми се среща при рецеп-

тори за имуноглобулини, азхезивни кле-

тъчни рецептори, рецептори тирозин ки-

нази и scavenger-рецептори и др., които 

имат различна химична природа и био-

логични функции (Levine, 2008; Heaney и 

Golde, 1998). 

Механизми на образуване  

на разтворими рецептори 

Разтворимите рецептори обикновено 

представляват част от екстрацелуларния 

домен на рецептора и запазват способ-

ност да свързват лиганда. Разтворими 

рецептори могат да се образуват при ал-

тернативен сплайсинг, при който се об-
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разува полипептид без трансмембранна 

част и така образуваните рецептори, на-

ричани още „скереторни”, се освобожда-

ват извън клетката. Също така те могат 

да бъдат продукт на протеолитично от-

цепване от мембранния рецептор. При 

някои рецептори има възможност да бъ-

дат образувани и по двата механизма, 

напр. разтворимите рецептори за интер-

левкин-4 и интерлевкин-6, рецепторът за 

гликирани белтъци RAGE (Receptor for 

Advanced Glycation End Products), 

(Levine, 2008).  

Механизъм на действие  

на разтворимите рецептори 

Разтворимите рецептори (sR) упраж-

няват техните биологични ефекти чрез 

механизми, определящи се от взаимо-

действието им с лиганда или с мембран-

но-свързаната форма на същия рецептор. 

Има няколко възможности: 

1. В един от съществуващите модели 

образуването на рецептора е инцидентно 

и продукт от регулираното разграждане 

на рецептора след приключване на про-

веждания сигнал. В този случай sR няма 

собствена биологична функция, а е само 

отпадъчен продукт.  

2. sR има биологична активност като 

модулира биологичния отговор към ли-

ганда: 

А. В повечето случаи sR конкурира с 

мембранно-свързания рецептор за ли-

ганда. sR има подобен афинитет към ли-

ганда както субединица от мембранно-

свързания рецептор и конкурира в съот-

ношение 1:1. Когато има мембранен ре-

цептор с повече от една субединица, 

обаче, той може да има по-висок афини-

тет на свързване с лиганда и sR да кон-

курира с ниско-афинитетна субединица 

от рецептора. 

Б. sR може като свръзващ белтък да 

протектира от разрушаване лиганда. То-

ва е особено важно в случаите, когато 

лигандът се образува на отдалечено мяс-

то от клетките-мишена. Такъв е случаят 

с растежния хормон (GH), който се изра-

ботва в хипофизата и се съхранява в ин-

тактна форма в комплекс с разтворим 

рецептор. 

В. Някои sR са способни да асоциират 

с мембранно-свързаните субединици ка-

то при това повлияват сигналната транс-

дукция. В този модел sR свързва лиганда 

в екстрацелуларната област и като след-

ствие от това се активира вътреклетъч-

ното сигнализиране върху клетъчно-

асоциираните субединици. Един очакван 

резултат при този модел е, че sR-

лигандният комплекс може да повиши 

чувствителността на клетката към ли-

ганда при клетки, които експресират 

сигнализиращи рецепторни субединици, 

но нямат лиганд-свързваща субединица. 

Този модел предполага, че sR-

лигандният комплекс може да действа на 

разстояние като предоставя на клетката 

чувствителност към лиганда при клетки, 

които не експресират напълно комплек-

тован рецептор. Подобен случай има при 

членовете на рецепторната фамилия на 

интерлевкин-6, а също така и при разт-

воримия рецептор за бактериални поли-

захариди. 

Г. Друг механизъм представлява слу-

чая с разтворимия рецептор за GM-CSF 

(Granulocyte Macrophage – Colony 

Stimulating Factor), за който наскоро е 

намерено, че α-субединицата и β-

субединицата на рецептора могат да 

асоциират само когато са изработени от 

една и съща клетка, което е обяснено ка-

то изискване за предварителна вътрекле-

тъчна преработка. sR e продукт на ал-
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тернативен сплайсинг и представлява 

втората субединица от сигналния рецеп-

торен комплекс. 

Много разтворими рецептори проявя-

ват различна активност според съотно-

шенията на разтворимия рецептор и 

циркулиращия лиганд. напр. разтвори-

мият рецептор за тумор-некрозисния 

фактор-α (sTNFR) при ниски концентра-

ции повишава действието на TNF-α, но 

по-високи концентрации на sTNFR вло-

шават биологичния му ефект (Heaney и 

Golde, 1998). 

Съществуват многобройни ендогенни 

регулаторни механизми за предотвратя-

ване на прекомерна про-възпалителна 

сигнализация на IL-1. Функционалният 

комплекс на IL-1 с неговият лиганд се 

състои от IL-1R-I, аксесорен белтък на 

рецептора IL-1R (IL-1RAcP), и IL-1α или 

IL-1β. За разлика от IL-1R-I, IL-1RII е 

несигнализиращ, привличащ (decoy) ре-

цептор, защото в късия му от 29 а.к. ци-

топлазмена част липсва Toll-IL-1R об-

ластта. IL-1RII също могат да формират 

несигнализиращи тримерни комплекси с 

IL-1 и IL-1RAcP, което изолира и остст-

ранява основни компоненти на сигнал-

нализиращия IL-1RI комплекс (Arend, 

1993; Levine, 2004). 

Разтворими тип II IL-1 рецептори 

(sIL-1RII), които са образувани предим-

но от протеолитично разцепване в отго-

вор на различни стимули, може да нама-

лят прекомерната IL-1 биоактивност 

чрез свързване с предпочитание на IL-

1β. Освен това, способността на sIL-1RII 

да се свързва с IL-1α и IL-1β и да инхи-

бира IL-1-сигнализацията се засилва 

~ 100 пъти от разтворим IL-1RAcP, кой-

то се генерира предимно чрез алтернати-

вен сплайсинг, а не чрез разцепване от 

ектодомен. В допълнение, sIL-1RII може 

да се свърже към про-IL-1β и да възпре-

пятства обработката му в зряла форма 

чрез IL-1-конвертиращия ензим (каспа-

за-1). По този начин, съществуват мно-

жество регулаторни механизми, включи-

телно образуването на sIL-1RII и sIL-

1RAcP, чрез които може да бъде смекче-

на прекомерната IL-1 сигнализация 

(Dinarello и съавт. 2012). 

Много рецептори от семейството на 

интерлевкин-6 имат разтворими изофор-

ми, които притежават обща рецепторна 

субединица – gp130, която действа като 

антагонист на комплекса ИЛ-6/ разтво-

рим рецептор. Разтворимите IL-6 рецеп-

тори могат да бъдат образувани по два 

различни механизма: протеолитичното 

разграждане, което отцепва експрацелу-

ларен домен от мембранно-свързания IL-

6R или чрез алтернативен сплайсинг на 

иРНК, в резултат на който се синтезира 

IL-6Rα, молекула с липсващ трансмемб-

ранен домен (Chalaris и съовт. 2011). 

Разтворими IL-6 рецептори свързват 

IL-6 с афинитет подобен на този на мем-

брания рецептор IL-6R, като по този на-

чин се удължава полуживота на IL-6. 

Освен това, свързването на комплекса 

sIL-6Rα/IL-6 към задължително експре-

сиращия се мембранно-свързан gp130 

предоставя възможност за IL-6 сигнали-

зация на клетки, които не експресират 

IL-6Rα чрез процес, наречен „транс-

сигнализация”. Транс-сигнализация чрез 

sIL-6Rα/IL-6 комплекси регулира експ-

ресията на хемокинини от семействата 

CXC и CC и завършва привличането на 

неутрофилите в областта на бактериална 

инфекция. Освен това, gp130-свързаната 

IL-6/sIL-6Rα транс-сигналнизация по-

добрява лимфоцитния трафик по време 

на фебрилни възпалителни отговори 

чрез активиране на L-селектин-
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опосредстваната адхезия. Важно е да се 

отбележи, че транс-сигнализиращата 

функция на комплекса sIL-6Rα IL-6 мо-

же да бъде отменена от разтворима фор-

ма на gp130 (sgp130), който се конкурира 

с мембрания gp130 за свързване на sIL-

6R/IL-6 комплекса (Chalaris и съавт. 

2011; Levine, 2004). 

 

Фиг. 1. Класически способ на сигнализиране и транс-сигнализиране на IL-6R (A) При 

интерлевкин-6 класическо сигнализиране IL-6 се свързва първо към мембрано-свързан 

не-сигнализиращ IL-6R. След привличане на две молекули gp130 се образува сигнали-

зилащ комплекс и индуцира сигнална трансдукция. (B) При IL-6 транс-сигнализиране 

IL-6 се свързва към sIL-6R, който е образуван чрез отцепване на екстрацелуларен домен 

или алтернативен сплайсинг. IL-6/sIL-6R комплексът тогава може или да стимулира 

клетките, които не експресират IL-6R, или клетки, от които може да бъде отцепен 

IL-6R, а също така могат да бъдат стимулирани клетки да експресират IL-6R.Показан е 

инхибиращ ефект на сигнализацията от хибриден белтък, образуван от sgp130 и Fc-част 

от имуноглобулин (Chalaris и съавт. 2011). 

Приложение на sR в терапията 

Откритието, че разтворими форми на 

цитокинови рецептори са включени в 

ендогенно регулиране на дейността ци-

токините, предизвика значителен инте-

рес в потенциала на тяхното прилагане 

като имунотерапевтични агенти. Като 

такива, разтворимите цитокинови рецеп-

тори имат много предимства, включи-

телно специфичност, ниска имуноген-

ност и висок афинитет. Потенциалните 

трудности, като например нисък авиди-

тет и in vivo полуживот, са обект на раз-

работки, чрез използването методи на 
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молекулярната генетика и създаване на 

хибридни протеини, както и чрез хими-

чески модификации. Способността на 

много разтворими цитокинови рецепто-

ри да инхибират свързването и биоло-

гичната активност на техните лиганди, 

ги прави много специфични антагонисти 

на цитокини. Няколко фармацевтични 

компании са създали редица терапевтич-

ни агенти въз основа на разтворими ре-

цептори за цитокини и много от тях са 

подложени на клинични изпитвания. 

(Fernandez-Botran и съавт. 2002). 

Класически про-възпалителни цито-

кини, поддържащи възпалителния про-

цес и обект на терепевтичен интерес са 

интерлевкин-1 и интерлевкин-6. 

(Goldbach-Mansky, 2009). Треската, секре-

цията на остро-фазови белтъци и стиму-

лиране на В-клетките да произвеждат 

антитела от цитокините, са адаптивна 

защитна реакция срещу нахлуващите па-

тогени. Сигнализация чрез sIL-6R, обаче, 

често се наблюдава при хронични възпа-

лителни заболявания като ревматоиден 

артрит, болест на Крон и рак на дебелото 

черво. Предклинични животински моде-

ли на болести доказват, че специфично 

блокиране на IL-6-регулираните сигнал-

ни пътища представлява обещаващ под-

ход за лечение на тези заболявания. 

Един оптимизиран вариант на наскоро 

описан sgp30Fc слят протеин (фиг. 1) 

сега подлежи на клинична оценка (Rose-

John и съавт. 2007; Jones и съавт. 2011). 

 

Фиг. 2. Показан е инхибиращ ефект на хибридна форма на „слят” белтък, включващ 

разтворим тип II рецептор за TGF и Fc района на човешки IgG1. Този хибрид блокира 

сигналният път на TGF – β на ниво лиганд-рецепторно взаимодействие. Посочени са 

звената от сигналния път с техните инхибитори (Nagaraj и Datta, 2010). 
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Получена е хибридна форма на „слят” 

белтък, включващ разтворим рецептор 

тип II за TGF (transforming growth factor-

beta) и Fc област на човешки IgG1 (Russo 

и съавт. 2009). Този хибрид блокира сиг-

налният път на TGF-бета на ниво ли-

ганд-рецепторно взаимодействие. Също 

така се разработват нхибитори на звена 

от сигналния път, което е водещ подход 

за потенциална терапия при болни от рак 

(Nagaraj и Datta,. 2010; Hawinkels и Ten 

Dijke, 2011). 

Най-напредналата по отношение на 

клинично развитие е една хибридна 

форма на „слят” белтък – Етанерцепт 

(Enbrel, Immunex), включваща разтворим 

рецептор за TNF тип II и Fc област на 

човешки IgG1. Този антагонист на TNF-

α е първи разтворим рецептор за цито-

кини, получил одобрение за употреба 

при хора. Като цяло, повечето агенти, 

базирани на разтворими рецептори за 

цитокини са безопасни, понасят се добре 

и са показали само незначителни стра-

нични ефекти в по-голямата част от па-

циентите. Разтворимите рецептори за 

цитокини представляват ново поколение 

терапевтични агенти с огромен потенци-

ал за приложение в широка гама от чо-

вешки болести (Akiyama и Mimura, 2006). 

Разтворимият рецептор на васкулар-

ния ендотелен растежен фактор – 

s VEGFR (s Vascular Еndothelial Growth 

Factor Rеceptor) като конкурентен инхи-

битор на мембранния VEGFR огранича-

ва свързването на лиганда VEGF 

(Vascular Еndothelial Growth Factor) и се 

счита, че би имал потенциална роля в 

противотуморната терапия (Yang и съавт. 

2011). 

Костното ремоделиране е прецизно 

контролиран процес, в който остеоклас-

тите се прикрепят към костната повърх-

ност и резорбират костта. Експресията 

на лиганда на рецептора активатор на 

NF-κВ (RANKL) от остеобласти е от съ-

ществено значение за остеокластогене-

зиса. RANKL е цитокин, член на семейс-

твото на TNF, който е основният краен 

медиатор на остеокластната костна ре-

зорбция. Той играе важна роля в патоге-

незата на остеопороза след менопауза, 

както и при загуба на костта, свързана с 

ревматоиден артрит, метастатичен рак, 

множествена миелома, при използване 

на ароматазни инхибитори и при андро-

гени-ограничаваща терапия (Narducci и 

съавт. 2011).  

Остеопротегеринът (OPG) е разтво-

рим рецептор за RANKL, който предотв-

ратява RANK/RANKL взаимодействия-

та. Следователно, RANKL/OPG съотно-

шението е от решаващо значение за бор-

ба с костната резорбция (Hofbauer и 

Schoppet, 2004; Liu и съавт. 2005). Пови-

шено RANKL/OPG съотношение е опи-

сано при автоимунни заболявания като 

ревматоиден артрит, и е свързано с по-

вишена костна загуба (Wright и съавт. 

2009). Денозумаб е човешко монокло-

нално антитяло. Това антитяло се свърз-

ва с RANKL с висок афинитет и специ-

фичност и инхибира RANKL-RANK вза-

имодействието като имитира ефектите 

на ендогенния остеопротегерин OPG. 

Клиничните данни подкрепят по-

нататъшното развитие на използването 

на Денозумаб за инхибиране на костни 

ерозии при ревматоиден артрит (Akama, 

2007).  

Scavenger-рецепторите действат като 

мембранно-свързани и разтворими про-

теини, които се свързват с макромоле-

кулни комплекси и патогени. Тази раз-

нообразна супергрупа на белтъци опос-

редства свързването с модифицирани 
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липопротеинови частици, които регули-

рат започването и развитието на атерос-

клеротични плаки. В съдовите тъкани, 

scavenger рецепторите са включени в ре-

гулирането на вътреклетъчните сигнали, 

натрупването на липиди, развитие на 

„пенести” клетки и в клетъчната апопто-

за или некроза, свързани с патофизиоло-

гията на атеросклерозата. Експресията 

на разтворими scavenger рецептори може 

да блокира инициирането и прогресията 

на атеросклеротичната плака. Инхиби-

рането на експресията на scavenger мем-

бранни рецептори с помощта на комби-

нирана генна терапия и стратегия на 

РНК интерференция е перспектива за 

дългосрочна терапия (Stephen и съавт. 

2010). 

Разтворимите форми на scavenger ре-

цепторите RAGE (Receptor for Advanced 

Glycation End Products) и LRP1 (Low-

density lipoprotein receptor related protein-

1) имат протективна функция като свър-

зват и отстраняват токсичния амилоид-β 

като по този механизъм упражняват про-

тективен ефект при Болест на Алцхай-

мер.Усилията на изследователите са на-

сочени към повишаване експресията на 

LRP1 (Sagare и съавт. 2012), който изнася 

от мозъка амилоид-β, към намаляване 

активността на RAGE, който обратно 

свързва и внася в мозъка амилоид-β 

(Deane и съавт.2003)., както и създаване 

на sRAGE- и s LRP1-миметици, които да 

свързват в плазмата белтъка и да пре-

додвратяват навлизането му през кръв-

но-мозъчната бариера (Deane и съавт., 

2008). 

 

Фиг. 3. RANK-лигандът (RANKL) стимулира образуването на остеокласти и повишава 

активността на зрелите остеокласти чрез свързване към рецептора RANK. Остеопроте-

геринът (OPG) блокира взаимодействието на RANK-лиганда и RANK (Yasuda и съавт. 

1998). 
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Фиг. 4. Потенциална стратегия за предодвратяване активиране от RAGE на преминава-

не на Aβ през кръвно-мозъчната бариера при болест на Алцхаймер. На фигурата са по-

казани възможности добавянето на (1) RAGE инхибитори или (2) sRAGE миметици в 

циркулацията да (3) намаляват активирането на мембранния рецептор (flRAGE) върху 

ендотелните клетки при кръвно-мозъчната бариера и (4) да промотират Aβ транспорт 

от мозъка към периферията чрез LRP-1. Това ще понижи ефекта на други про-

възпалителни лиганди на RAGE (S100/calgranulins и AGEs) в мозъка и циркулацията 

(5). Aβ = Amyloid β; AGE = Advanced glycation end product; HMGB1 = High-mobility 

group box 1; LRP = Low-density lipoprotein-related protein; sRAGE = Soluble receptor for 

advanced glycation end product. (Lih-Fen и съавт. 2009) 

 

 

Разтворимите рецептори като 

показатели за мониторинг и 

прогноза при различни заболявания 

Промяната в серумното или плазмено 

съдържание на някои разтворими рецеп-

тори е използвано за мониторинг и прог-

ноза при някои заболявания (Heaney и 

Golde, 1998).  

Интерлевкин-2 е растежен фактор за 

Т-лимфоцитите. Повишение в концент-

рацията на разтворимия рецептор за ин-

терлевкин-2 е намерено при много въз-

палителни и неопластични нарушения 

като инфаркт на миокарда, ревматоиден 

артрит, неонатален сепсис, Лаймска бо-

лест, рак на белите дробове, яйчниците и 

млечната жлеза. Независимо, че се осво-

бождава като резултат от неспецифични 

стимули, каквото е възпалението, този 

рецептор е възможно да има собствена 

биологична активност и да действа като 

имуносупресор (Fernandez-Botran, 1999). 

Разтворимият ниско-афинитетен ре-

цептор за ИгЕ (s CD23) е съществено по-

вишен при хронична лимфоцитна левке-

мия, а понижението в серумните концен-
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трации отговаря на успешно лечени 

(Platzer и съавт. 2011). Освен като разтво-

рим рецептор за ИгЕ, изоформа на 

sCD23 действа като мултифункционален 

цитокин с про-възпалителна активност 

при автоимунни заболявания (Bansal и 

съавт. 1994). Наши резултати показват, 

че антиоксидантна терапия с вит. Е дос-

товерно понижава серумните нива при 

ювенилен хроничен артрит с едновре-

менно благоприятно повлияване на по-

казатели за възпалителна активност и 

клетъчна деструкция. (Maneva и съавт. 

2006). Еритропоетинът (ЕРО) е растежен 

фактор, който често се използва за лече-

ние на анемия при пациенти с хронична 

бъбречна недостатъчност. Сериозно пре-

дизвикателство за клиницистите е отно-

сителната резистентност към еритропое-

тин, което води до използване последо-

вателно по-високи дози ЕРО, невъзмож-

ност да се постигне нормализиране на 

хемоглобиновите нива и повишен риск 

от неблагоприятен изход. ЕРО действа 

чрез еритропоетиновия рецептор (ЕРОR) 

върху еритробластите. Чрез алтернати-

вен сплайсинг на иРНК се получава раз-

творимата форма на ЕРОR (sЕРОR). 

sЕРОR е установен в човешката кръв, но 

неговата роля при анемия не е известна. 

sЕРОR се увеличава от про-

възпалителни цитокини IL-6 и TNF-α. 

sEpoR може да блокира ЕРОR сигнали-

зация in vitro и in vivo. Това предполага 

една възможна връзка между механизма 

на възпаление и резистентността към 

еритропоетин и се предполага, че s 

ЕРОR допринася за резистентността към 

лечение с ЕРО в краен стадий на бъб-

речно заболяване (Khankin и съавт. 2010).  

CD36 е scavenger рецептор от клас B, 

установен в много видове клетки и тъка-

ни в организма. Последни данни показ-

ват участие на CD36 в патогенезата на 

нарушена метаболитна регулация, напр. 

при затлъстяване, инсулинова резистен-

тност и атеросклероза. Генетични вариа-

ции в CD36 локуси са свързани със зат-

лъстяването и липидните компоненти на 

метаболитния синдром, с риск от сър-

дечно-съдови заболявания и диабет 

тип 2. Макрофагиалният CD36 разпозна-

ва и поглъща окислени липопротеини с 

ниска плътност, което води до образува-

нето на пенести клетки и затова CD36 се 

явява ключова проатерогененна молеку-

ла. Повишената експресия на CD36 се 

свързва с хипергликемия и с дефекти в 

макрофагиалните инсулинови сигнали 

при инсулиновата резистентност. Преж-

девременната атеросклероза е основна 

причина за заболеваемостта и смърт-

ността при диабет тип 2. Неотдавна е от-

крита и разтворима форма на в човешка-

та плазма – sCD36). Разтворимият CD36 

(sCD36) може да бъде ранен маркер на 

инсулинова резистентност и атероскле-

роза. Също така циркулиращите sCD36 

може да представляват нов маркер за ув-

реждане на черния дроб при пациенти с 

променен глюкозен толеранс (Koonen и 

съавт., 2011; Handberg и съавт. 2012). 

CD163 е рецептор за хаптоглобин-

хемоглобинови комплекси и се експре-

сира единствено върху макрофаги и мо-

ноцити. В резултат на отцепване на ек-

тодомен, екстрацелуларната част на 

CD163 циркулира в кръвта като разтво-

рим белтък (sCD163) при 0.7-3.9 mg/L 

при здрави индивиди. Функцията на 

sCD163 е неизвестен, но по време на 

възпаление и активиране на макрофаги, 

sCD163 се повишава силно, поради ме-

тало-медиирано разцепване до клетъчна-

та мембрана. Сега е ясно, че sCD163 е 

много полезен като биомаркер на акти-
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вирането на макрофагите в различни 

възпалителни заболявания, такива като 

сепсис и чернодробнr заболявания. Ос-

вен това, sCD163 е общ маркер за риск 

от смъртност в няколко хронични възпа-

лителни болестни състояния. Наскоро е 

доказано, че sCD163 е силно свързан с 

по-късно развитие на диабет тип 2 при 

пациенти със и без затлъстяване, вероят-

но поради проникване на макрофагите в 

мастната тъкан и черния дроб (Møller, 

2012; Fernández-Real и съавт. 2009; Møller и 

съавт. 2010). 

RAGE (рецептор за крайни продукти 

на гликирането) играе централна роля в 

патогенните механизми на все по-голям 

брой важни неврологични и други забо-

лявания, включително болестта на Алц-

хаймер, атеросклероза и диабет (Santilli и 

съавт. 2009; Yan и съавт. 2010). При свър-

зването на лиганда с RAGE започва ре-

цептор-зависимо сигнализиране и кле-

тъчно активиране. Трайното повишение 

на нивата на лиганда води до положи-

телна обратна връзка, която в крайна 

сметка води до увеличаване експресията 

на RAGE и свързването на лиганд. 

RAGE е модел на рецептор за различни 

ендогенни лиганди (Bucciarelli и съавт. 

2002). Стимулирането на RAGE от ли-

ганди е съпроводено с образуване на 

свободни кислородни радикали, активи-

ране на транскрипционния фактор NFκВ 

и привличане на проинфламаторни клет-

ки. Активираните ендотелни клетки, съ-

довите гладкомускулни клетки в атерос-

клеротични плаки и стимулираните въз-

палителни клетки са с повишена експре-

сия на RAGE и при взаимодействие на 

RAGE с лиганди се повишава секрецията 

на провъзпалителни цитокини и клетъч-

ни адхезивни молекули. RAGE могат да 

играят значителна роля в привличане на 

левкоцити в интимата при атеросклеро-

за. Първоначалните нарушения в резул-

тат на ендотелна дисфункция водят до 

левкоцитната инфилтрация, окислителен 

стрес и васкуларно възпаление, който се 

усилва от активирането на RAGE. RAGE 

и взаимодействието му с RAGE лиганди 

може да бъде важен патобиохимичен 

механизъм за иницииране и поддържане 

на патологични процеси, които водят до 

сърдечно-съдови заболявания (Yamagishi 

и, Matsui, 2010; D'Agati и Schmid, 2010). 

Затова блокирането на RAGE се приема 

като обещаваща терепевтична стратегия 

(Hudson и съавт. 2003; Santilli и съавт. 

2009). 

Разтворимите форми на RAGE 

(sRAGE), образувани чрез протеолиза с 

участие на протеазите ADAM-10 и 

ММР-9 или посредством алтернативен 

сплайсинг, могат да свързват лиганди и 

да бъдат конкурентни инхибитори на 

мембранния RAGE. По тази причина се 

счита, че sRAGE има протективен ефект 

при развитие на атеросклероза, болест на 

Алцхаймер, сърдечно-съдови заболява-

ния (Vazzana и съавт. 2009). 

RAGE има димерна структура като 

едната бeлтъчна верига е хомоложна на 

белтъка лактоферин (Лф) и поради 

структурното сходство и установено, че 

RAGE е рецептор за Лф (Schmid и съавт. 

1994). Нашите резултати показват, че 

при пациенти с високи стойности на 

sRAGE има по-ниско съдържание на 

Лф, което се изразява в достоверна от-

рицателна корелационна връзка. Ние 

допускаме, че sRAGE би могъл да свър-

зва Лф при болните от диабет и това 

може да бъде една причина за пониже-

ние в неспецифичния имунитет при 

болни от диабет (фиг. 4). 
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Фиг. 5. sRAGE като вероятен лиганд за 

серумния Лф и причина за понижение на 

неспецифичния имунитет при диабет 

Корелационен и регресионен анализ на 

стойностите на серумния лактоферин и 

sRAGE при болни от диабет (непублику-

вани данни). 

Нивата на серумния трансферинов 

рецептор – sTfR отразяват възможности-

те на клетката да поддържа хомеостазата 

на желязото. Концентрацията на цирку-

лиращия sTfR е пропорционална на кле-

тъчната експресия на мембрано-

свързания TfR. Концентрацията на sTfR 

е тясно свързана с клетъчните изисква-

ния за желязо; следователно, колкото е 

по-високо нивото на феритин, толкова е 

по-ниска концентрацията на sTfR (Baynes 

и Cook , 1996). При диабет се поддържа 

ниско степенен възпалителен процес. 

Известно е, че при възпалителни проце-

си, независимо от причинителя им, же-

лязото се пренася от желязо-

транспортните белтъци (трансферин и 

лактоферин) и складира в клетки от РЕС. 

Този защитен механизъм е познат като 

„хипосидеремия на възпалението” (Van 

Snick и съавт. 1974). При пациенти с 

влошен глюкозен толеранс са намерени 

достоверно повишени нива на sTfR и 

феритина, както и отрицателна корела-

ция между sTfR и серумния феритин 

(Fernández-Real и съавт. 2007). Други ав-

тори, обаче, намират увеличени серумни 

нива на феритин при липсата на рецип-

рочно намаляване на sTfR при пациенти 

с диабет тип 2 (Hernández и съавт. 2005). 

Тази констатация авторите обясняват 

като предпалагат, че повишените нива на 

феритин при диабет тип 2 се дължат на 

възпалителни механизми, а не на нат-

рупване на желязо. Намерени са по-

високи нива на sTfR при пациенти с диа-

бет тип 2, лекувани с инсулин, отколкото 

при тези, лекувани с перорални лекарст-

ва (Hernández и съавт., 2005). Наши изс-

ледвания показват, чe при стойности на 

HbA1c > 10 не се проявява наблюдавана-

та при по-ниски стойности на гликиран 

хемоглобин корелационната зависимост 

между sTfR (отразяващ експресията на 

мембранни рецептори за трансферин) и 

серумен феритин. Експресията на мемб-

ранни рецептори за трансферин е адап-

тационен механизъм при хипосидереми-

ята, възникващата при диабет. Причина 

за липса на орговор към възникващия 

дефицит на желязо са нарушения при 

понижен метаболитен контрол, поради 

което клетките имат намалени възмож-

ности да експресират рецептори за тран-

сферин (фиг. 4). 

Изследванията върху различните ви-

дове разтворими клетъчни рецептори е 

перспективно направление в медицина-

та, тъй като обогатява възможностите за 

диагностика, мониториране и прогноза 

при широк спектър заболявания. Пос-

ледните проучвания дават надежда, че 

новите познания върху ролата на разтво-

римите рецептори в редица заболявания 

ще послужат за изработване стратегия за 

практическото им прилагане във фарма-

цевтичната промишленост. 
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Фиг. 6. (А-С). Корелационен и регреси-

онен анализ на стойностите на sTfR и 

феритин в зависимост стойностите на 

гликирания хемоглобин (HbA1c), (не-

публикувани резултати). 
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Eфект на тестостерон пропионат върху нивото 
на серумен калций след орхиектомия в 
експеримент 
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МУ – Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология 

e-mail: delevg@gmail.com 

Въведение 

Изразът мъжки климактериум е из-

ползван за първи път през 1939 година за 

обозначаване на физиологичните проме-

ни, настъпващи у мъжа след 50 годишна 

възраст
1
. Те водят до отслабено либидо, 

промени в настроението, намалена мус-

кулна маса и сила, увеличена висцерална 

мазнина, намаление на костната мине-

рална плътност и др.
2
 Oколо 1/3 от всич-

ки остеопоротични фрактури са при мъ-

жете, като след 60 години рискът нарас-

тва
3
. Смъртността от фрактури на ший-

ката на бедрената кост и гръбначния 

стълб е по-висока
4
. Хипогонадизмът е 

причина за развитието на вторична осте-

опороза при мъжете
5,6

. Проучвания ус-

тановяват, че дефицит на тестостерон се 

открива при 50 – 66% от възрастните ин-

дивиди с бедрени фрактури
7
 и 20% от 

мъжете с гръбначни фрактури
8
. Андро-

ген-депривационната терапия при паци-

ентите с простатен карцином също се 

асоциира с увеличен фрактурен риск
9
. 

Тестостерон заместителната терапия 

(ТЗТ) повишава костната минерална 

плътност (КМП)
10

. През последните го-

дини се обръща внимание на дефицитът 

на витамин Д при развитие на остеопо-

роза. Позитивна взаимовръзка е устано-

вена между серумните нива на 25-

хидрокси Д3 и тестостерона при мъже 

над 40 години със среден индекс на те-

лесна маса (ИТМ) над 25 и съпътстващи 

метаболитен синдром или диабет. Об-

ратно при млади здрави мъже не се отк-

рива връзка между нивата на витамин Д 

и тестостерона
11,12

. Клинични проучва-

ния показват, че както серумните нива 

на 25-хидрокси Д3, така и тези на тес-

тостерона намаляват с възрастта. Тези 

възрастовообусловени промени вероятно 

са от клинично значение за увеличения 

риск от фрактури при възрастните мъ-

же
13

. Съществува взаимодействие между 

андрогените и витамин Д. Възможно е 

той да стимулира андрогенния синтез, 

както и обратното
14

. При експеремен-

тални проучвания върху мишки андро-

гените усилват калциевата екскреция, 

като инхибират експресията на калцие-

вия транспортен протеин в бъбрека
15

. 

Цел 

Целта на експерименталното проуч-

ване е да се изследва ефекта на тестосте-

рон пропионат в различни дози върху 

нивото на серумен калций в условията 

на остро и хронично третиране на орхи-

ектомирани мъжки плъхове. 

Материал и метод 

Използвани са 80 мъжки плъха, поро-

да Wistar, със средно тегло 252,3 грама. 

Дизайнът на експеримента е одобрен от 

Българска Агенция по Безопасност на 
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Храните (разрешително № 21/19.03.2012 г.) 

и решение на Етичната комисия при МУ – 

Пловдив с протокол №3/25.07.2012 г. Жи-

вотните са разпределени в групи (таб-

лица 1) и третирани по следната схема 

(таблица 2). 

По време на експеримента всички жи-

вотни се отглеждат при стандартни ла-

бораторни условия: Температура на въз-

духа 24 ± 1°
 
С, относителна влажност 

65 ± 5%, свободен достъп до храна и во-

да. Инжектирането с ТП и oleum helianti 

се извърши веднаж седмично в задния 

бедрен мускул на животните. 

Кръвната колекция се събира чрез де-

капитация под етерна наркоза, в стъклен 

звънец, изпълнен с пари на диетиловия 

етер за 60 секунди. Получените проби са 

изпращани незабавно в Централна кли-

нична лаборатория на МУ – Пловдив.  

Серумен тестостерон се определи 

чрез ELISA (ензимносвързан имуносор-

бентен анализ) – кит на фирмата DRG 

International, Inc. USA с кат. № EIA – 

1559 на анализатор SIRIO – microplate 

reader, SEAC, ITALY. 

Нивата на серумния калций е просле-

ден на анализатор Konelab 60i, Thermo 

electron Co (USA) пo оригинални прог-

рами – метод: колориметричен (О-

крезолфталейнкомплексон) с реактиви: 

тест-набор Соrmау, Полша. 

Статистическите анализи са проведе-

ни с пакет IBM SPSS 22.0 (Statistical 

Package for Social Science) за Windows 8. 

За всеки от показателите е изчислена 

средната стойност (Mean) и стандартната 

грешка (SEM). За определяне на разпре-

делението е проведен непараметричен 

тест на Кolmogorov–Smirnov. При нор-

мално разпределение стойностите са съ-

поставяни чрез Independent Samples T-

test. При негаусово разпределение пока-

зателите се сравняват чрез непараметри-

чен Two independent samples test (Mann-

Whitney U). При всички анализи, разли-

ките при Р < 0.05 се определят като ста-

тистически значими. 

Табл. 1. Описание на групите. 

Група Легенда Описание 

1. MСО Симулативно оперирани млади, остро третирани животни 
2. КМО Контролна група млади, кастрирани, остро третирани животни 
3. МО4 Млади, остро третирани с тестостерон 4 mg/kg т.м. животни 
4. МО8 Млади остро третирани с тестостерон 8 mg/kg т.м.животни 
5. СОХ Симулативно оперирани млади, хронично третирани животни 
6. КМХ Контролна група млади, кастрирани, хронично третирани животни 
7. МХ4 Млади, хронично третирани с тестостерон в доза 4 mg/kg т.м. животни 
8. МХ8 Млади, хронично третирани с тестостерон 8 mg/kg т.м. животни 

Табл. 2. Дизайн на експеримента. 

Група Легенда N Третиране Продължителност 
1. MСО 10 0,5 ml Oleum helianti (Sopharma) 15 дни 
2. КМО 10 0,5 ml Oleum helianti (Sopharma) 15 дни 
3. МО4 10 4 mg/ kg b.w Testosterone propionate (Sopharma) 15 дни 
4. МО8 10 8 mg/ kg b.w Testosterone propionate (Sopharma) 15 дни 
5. СОХ 10 0,5 ml Oleum helianti (Sopharma) 15 седмици 
6. КМХ 10 0,5 ml Oleum helianti (Sopharma) 15 седмици 
7. МХ4 10 4 mg/ kg b.w Testosterone propionate (Sopharma) 15 седмици 
8. МХ8 10 8 mg/ kg b.w Testosterone propionate (Sopharma) 15 седмици 
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Резултати 

При 15 дневното наблюдение орхиек-

томираните плъхове са със сигнификан-

тно по-ниски нива на серумен тестосте-

рон (р = 0,001) при сравнение със симу-

лативно оперираните животни. Тестос-

терон пропионатът в доза 4 и 8 mg/kg т.м 

повишава нивата на тоталния тестосте-

рон, като сигнификантност се наблюдава 

при по-високата доза (р = 0,001). Няма 

статистически значими разлики между 

третираните животни и симулативно 

оперираната контрола. При съпоставяне 

на двете дози помежду им няма досто-

верна разлика (фиг. 1). 

При хроничния опит серумните нива 

на тоталния тестостерон при кастрира-

ните животни остават по-ниски в срав-

нение със симулативно оперираните, без 

да се наблюдава статистическа досто-

верност. По-високата използвана доза 

достоверно повишава нивата на изслед-

вания показател (р = 0,002) при сравне-

ние с орхиектомираната контрола. Не се 

установяват значими разлики при съпос-

тавяне на симулативно оперираните и 

третираните животни, както и на двете 

третирани групи помежду им. 

При сравнение на хронично и остро 

третираните животни сигнификантност 

се установява само при дозата 8 mg/kg 

т.м (р = 0,004). 

Резултатите от изследвания серумен 

калций са представени на таблица 3.  

При острия опит орхиектомията сиг-

нификантно повишава стойностите на 

серумния калций (р = 0,005) при сравне-

ние със симулативно оперираните жи-

вотни. Независимо от третирането с тес-

тостерон пропионат в доза 4 и 8 mg/kg 

т.м стойностите му в тези групи остават 

по-ниски, сравнени с кастрираната конт-

рола. Сигнификантност се наблюдава 

само при дозата 8 mg/kg т.м (р = 0,008) 

при сравнение с орхиектомираната гру-

па. Приложението на тестостерон про-

пионат повишава стойностите на този 

показател при сравнение със симулатив-

но оперираната контрола, като този ре-

зултат е достоверен при дозата 4 mg/kg 

т.м (р = 0,013). Няма статистически зна-

чима разлика в ефекта при съпоставяне 

на двете дози (фиг. 2). 

Табл. 3. Съпоставяне стойностите на се-

румен калций (mmol/l) при остро и хро-

нично третиране на млади кастрирани 

мъжки плъхове. 

Групи Брой Mean ± SEM t P 

КМО 10 1,8 ± 0,15 
3,18 0,005* 

МСО 10 1,12 ± 0,15 

КМО 10 1,8 ± 0,15 
0,85 0,41 

МО4 10 1,64 ± 0,11 

КМО 10 1,8 ± 0,15 
1,86 0,08 

МО8 10 1,42 ± 0,14 

МСО 10 1,12 ± 0,15 
2,78 0,013* 

МО4 10 1,64 ± 0,11 

МСО 10 1,12 ± 0,15 
1,45 0,16 

МО8 10 1,42 ± 0,14 

МО4 10 1,64 ± 0,11 
1,25 0,23 

МО8 10 1,42 ± 0,14 

КМХ 10 1,24 ± 0,12 
0,73 0,47 

СОХ 10 1,13 ± 0,09 

КМХ 10 1,24 ± 0,12 
4,54 < 0,0001* 

МХ4 10 1,98 ± 0,11 

КМХ 10 1,24 ± 0,12 
2,87 0,014* 

МХ8 10 1,84 ± 0,18 

СОХ 10 1,13 ± 0,09 
6,21 < 0,0001* 

МХ4 10 1,98 ± 0,11 

СОХ 10 1,13 ± 0,09 
3,59 0,003* 

МХ8 10 1,84 ± 0,18 

МХ4 10 1,98 ± 0,11 
0,68 0,51 

МХ8 10 1,84 ± 0,18 

МО4 10 1,64 ± 0,11 
2,25 0,037* 

МХ4 10 1,98 ± 0,11 

МО8 10 1,42 ± 0,14 
1,88 0,077 

МХ8 10 1,84 ± 0,18 

* Разликите са статистически значими 
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Фиг. 1. Промени в стойностите на тотален тестостерон (ng/ml): *Р= 0,001 спрямо KMО; 

† -Р = 0,001 спрямо КМО;‡ -Р = 0,002 спрямо КМХ; Ξ – Р = 0,004 спрямо МО8. 

 

Фиг. 2. Промени в стойностите на калций в серума (mmol/l): * – Р = 0,005 спрямо КМО; 

† – Р = 0,013 спрямо МСО; ‡ – Р < 0,0001 спрямо КМХ; Ξ – Р < 0,0001 спрямо СОХ;  

√ – Р = 0,003 спрямо СОХ; ∫ – Р = 0,014 спрямо с КМХ; ◊ – Р = 0,003 спрямо СОХ. 

Легенда: 

КМХ Контролна група млади, кастрирани, хронично третирани животни 

СОХ Симулативно оперирани млади, хронично третирани животни 

МХ4 Млади, хронично третирани с тестостерон 4 mg/kg т.м. животни 

МХ8 Млади, хронично третирани с тестостерон 8 mg/kg т.м. животни 

КМО Контролна група млади, кастрирани, остро третирани животни 

МСО Симулативно оперирани млади, остро третирани животни 

МО4 Млади, остро третирани с тестостерон 4 mg/kg т.м. животни 

МО8 Млади остро третирани с тестостерон 8 mg/kg т.м.животни 
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При 15 седмичния опит двете конт-

ролни групи не се различават достоверно 

помежду си. Тестостерон пропионатът и 

в двете проследени дози повишава стой-

ностите на серумния калций при сравне-

ние с орхиектомираната контрола 

(р < 0,0001, р = 0,014) и симулативно 

оперираната група (р < 0,0001, р = 0,003). 

При съпоставяне на групите, третирани с 

двете различни дози не се установи дос-

товерност. 

При сравнение на остро и хронично 

третираните животни се наблюдава дос-

товерност само при дозата 4 mg/kg т.м 

(р = 0,037) в посока на повишение. 

Oбсъждане 

Тестостеронът сам по себе си стиму-

лира калциевата абсорбция при проучва-

не върху момчета в предпубертетна въз-

раст
16

. При експерементални проучвания 

върху мишки андрогените усилват кал-

циевата екскреция, като инхибират експ-

ресията на калциевия транспортен про-

теин в бъбрека
17

. 

Клинични проучвания при мъже, 

сравняващи естрогените и тестостерона 

показват, че естрогените играят по-

важна роля в костната хомеостаза
18

. Ни-

вото на последните също се понижава с 

възрастта, вероятно поради намаления 

тестостерон, които се ароматизира до 

естрогени. Не се установява промяна в 

ароматазната активност със стареенето
19

. 

В настоящото проучване орхиектомията 

води до сигнификантно покачване на се-

румния калций при острия опит спрямо 

симулативно оперираните. Това вероят-

но се дължи на промените в нивата на 

естрогените. 

При хронично третираните орхиекто-

мирани плъхове тестостерон замести-

телната терапия сигнификантно повиши 

стойностите на серумния калций. Меха-

низмът на този ефект може да се обясни 

с цитираните по-горе данни за влиянието 

на тестостерона върху витамин Д и кал-

циевата резорбция. 

Независимо, че серумният калций не е 

лабораторен показател за определяне 

риска от остеопороза, негови препарати 

намират приложение при лечението й. 

Тригодишно двойно сляпо рандомизира-

но проучване върху 176 мъже показа, че 

терапия с калций и витамин Д сигнифи-

кантно повишава костната плътност на 

феморалната шийка и тоталната КМП
20

. 

Изводи 

1. Приложението на тестостерон про-

пионат при модел на андрогенен дефи-

цит с билатерална орхиектомия води до 

елевация в стойностите на серумния 

калций при хронично третираните орхи-

ектомирани животни. 

2. Терапията с тестостерон пропионат 

налага проследяване на калциевите нива 

при възрастни индивиди на продължи-

телно заместително лечение. Практичес-

ката стойност на нашите резултати се 

състои в необходимостта от проследява-

не на калциевите нива при мъже, полу-

чаващи препарати за лечение на остео-

порозата в допълнение към ТЗТ. 
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Увод 

Откриването на Америка обогатява 

медицината на Стария континент с букет 

от лекарствени растения като коката 

(Erytroxylon соса Lam), хининовото дър-

во (Cinchona succirubra Pav.), какаовото 

дьрво (Theohгота cacao L.), квасията 

(Quassia amara L.), и др. (Author 

manuscript; available in PMC 2009 

February 15, Published in Toxicol Appl 

Pharmacol. 2008 February 15; 227(1): 125–

135). Досегът с Новия свят разкрива 

пред първите европейци емпирични зна-

ния, натрупвани в продължение на сто-

тици години и чието използване е обвър-

зано с характерна технология на пригот-

вяне. Традиционното разбиране, че рас-

тенията предават върху човека силата на 

земята и че техните благоприятни лекар-

ствени ефекти могат да бъдат засилени 

чрез магически заклинания и ритуал-

ност, са присъщи на културата в древни-

те общества, вкл. и в Древна Америка.  

Понятието „Древна Америка” е мно-

гозначно. Географски то съвпада с об-

ширната територия на Северна и Южна 

Америка. Антропологически – това е оп-

ределяне на времето, когато в тази част 

на света за първи път се появява човекът. 

От гледище на историята освен поставя-

нето на хронологически рамки – между 

преди 30 000 години и Великите геог-

рафски открития през ХV в., са важни 

процесите в политическия живот, соци-

алното развитие, вярванията, научните 

постижения и др. Времевите параметри 

на всеки отделен етап в развитието, през 

които преминават древните американски 

общества, се отличават от тези, през ко-

ито преминават останалите. Те са спе-

цифични за този географски район и са 

повлияни от природната среда в него. 

„Срещата” между Стария и Новия 

свят е повече от драматичен. Сблъсъкът 

между две цивилизации, намиращи се на 

две нива на технологично и културно 

развитие, поражда сътресение, предиз-

викващо разрушаване на съществуваща-

та социална конструкция в Америка до 

конкистата и на културните взаимодейс-

твия в региона. Акустирането в Мекси-

канския залив на Ернандо Кортес 

(1519 г.) слага край на продължителното 

праисторическото развитие в Мезоаме-

рика (1:16). 

Откриването на Новия свят започва от 

Мезоамерика и освен прекия контакт с 

древните култури на олмеки, маи и ацте-

ки, Европа открива богатството на ра-

йон, предлагащ нови вкусове, различни 

видове растения, нови начини на при-

готвянето им. Без да искат конкистадо-
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рите пренасят част от традиционната 

култура на Мезоамерика в Европа и са 

повлияни от нея.  

 

Книга с описания на лечебни растения, 

предназначена за испанския  

крал Карлос І (Хуан Бадиано, 1552) 

Климатичните особености на Мезоа-

мерика създават специфична култура на 

хранене и подготовка на хранителните 

продукти. Традиционно се отглеждат 

царевица, боб, тикви, чушки, тиквички, 

тютюн и др. Някои от свойствата на ле-

карствените растения се предават чрез 

храната, други се използват като подп-

равки, а трети – за създаване на лекарства.  

Разнообразието от продукти и вкусо-

ве, пренесено в Стария свят от района на 

Мезоамерика, допринасят за обогатяване 

на лечебни растителни дроги, което пра-

ви древната фармакопея на Мезоамерика 

предмет на изследване. 

Обект на изследване са растителни 

видове, които притежават тонизиращо 

действие и оказват психотропен ефект. 

Целта на проучването е да се изгради 

представа за това, доколко древните хо-

ра познават действието на билки с упой-

ващо въздействие и кои от тях продъл-

жават да се използват от народната ме-

дицина и в съвременната фармацевтика. 

Методика и материал  

Изучаването на древната фармакопея 

на Мезоамерика е чрез проследяване на 

проблема ритуалност и пренасяне на 

жертва, отразени научна литература, 

посветена на мезоамериканската култу-

ра, на български, английски и испански 

език. Изследването е на база 130 страни-

ци текст, фотографско копие на части от 

книгата Чилам Балам (Дрезденски ко-

декс), снимки на артефакти, представени 

в литературата или в интернет сайтове.  

Анализ и резултати 

В литературата, посветена на древна-

та фармакопея на Мезоамерика, се отк-

риват повече от 100 вида лечебни расте-

ния. От тях в проучването са представе-

ни 23. За тези от тях, за които в литера-

турата има документирани технология за 

изработване на лекарство или начин на 

приложение, се описват и представените 

начините на прилагане. От описаните в 

проучването 23 лекарствени растения, 

5 съдържат психотропни вещества 

(4.6%). 

Според литературни източници, нача-

лото на примитвното земеделие в Мезо-

америка започва през VІ хил. пр.н.е. Ар-

хеологически проучвания в селищата 

Тлапакоя и Зохапилко в Мексико предс-

тавят първите култивирани мезоамери-

кански растения – щир, зелени домати и 

вид зърнено растение, подобно на царе-

вицата. В сравнение с малките групи съ-

бирачи на плодове, водещи номадски 

начин на живот в полуостров Юкатан, по 

крайбрежието на Перу започва отглеж-

дането на боб и тиквички, а през V хил. 

пр.н.е. и на вид царевица, различна от 

тази в Мексико. Много по-късно – през 

3000–2500 г. пр.н.е. в западните части на 

Перу се развива градинарството и започ-

ва отглеждане на чушки, авокадо, сладки 

картофи, памук (2: 213-231). Използва-

нето на различни видове растения, бога-
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ти на белтък, витамини, влакнини и въг-

лихидрати, оказва благоприятно въз-

действие върху здравето на хората от 

Древна Мезоамерика. Това е причина за 

нарастване на популацията и бързо раз-

селване. Една от хипотезите за изоставя-

нето на градовете и „изчезването” на ма-

ите е, че производството на храни чрез 

практикуване на уседнало земеделие во-

ди до изсичане на горите и изтощаване 

на почвата. Утежняващо земеделието 

условие е настъпването на продължи-

телно засушаване, което вероятно про-

дължава около 200 години (3). 

Природната среда в Мезоамерика 

предполага пораждане на специфична 

култура, която съдържа разбирането за 

здраве и болест такова, каквото е в пре-

дисторическите общества. Подобно на 

древните култури в Египет, Индия, Ки-

тай и др. то се основава на холизма и 

приема здравето като постигнат баланс в 

организма и равновесие между физично-

то и психичното в човека. Появата на 

дисбаланс означава, че има заболяване, 

чието лечение трябва да хармонизира 

организма на функционално ниво. Спо-

ред разбирането на древните жители на 

Мезоамерика балансът се влияе от сезо-

на, възрастта, пола, личността и др. 

Лекуването в Мезоамерика е предос-

тавено за извършване от обучен лечи-

тел – шаман, познаващ билките, изричащ 

заклинания и призоваващ боговете на 

помощ. Подготовката на лекари при ма-

ите включва четене, писане и „ритме-

тик” – дисциплина, съчетаваща няколко 

науки – история, хронология на земедел-

ския цикъл, астрология и фармация. Ко-

гато обучението на лекаря приключва, 

приобщаването му към професията и ко-

легиалното съсловие се отбелязва чрез 

участие в специална церемония (по 

епископ Луанда, ХVІ в.). „Лекарят е въз-

становител на хората и приносител на 

здраве... добрият лекар (е) диагностик, 

опитен познавач на билки, камъни, дър-

вета, корени... Той дава здраве, възста-

новява хората, осигурява им шини, дава 

им отвари, прави разрези в тях, съживява 

ги” (Саагун 1961-1981:10:30). 

Лечителят – шаман не само познава 

растенията и техните качества. Той раз-

говаря с тях. В контекста на анимизма 

древните маи приемат, че между лечите-

ля и растенията се създава специална 

връзка, която е от значение при лекува-

нето на заболяване с това растение, осо-

бено, ако заболяването протича тежко. 

Рационалният елемент в лечебните прак-

тики е предписването на растителни 

дроги, парни бани, лечебни масажи, 

очистителни клизми, кръвопускане, дие-

ти и др.  

От района на Древна Мезоамерика 

днес са познати много видове лекарстве-

ни растения. Само в книгите на Чилам 

Балам де Иксил се записани над 400 от 

тях. Лекарствените им свойства се усво-

яват под формата на сиропи (напр. 

Chaabail), мазила (nabzab nabzahil), за-

парки и др. При лекуването се взема под 

внимание цвета на растението. Напри-

мер при лекуване на жълтеница се из-

ползва растение с жълт цвят – т.е. в ле-

чебния процес се наблюдава хомеопати-

чен елемент и прилагане на принципа да 

се лекува с подобно. Значение също 

продължителността на провежданото 

лечение. По принцип при мъжете то е 

тринайсет дни, а при жените – девет. 

Масово в традиционната мезоамери-

канска медицина се използват за диетич-

но хранене, правене на чай ири „лапи” от 

растенията чая (Chaya) и майски спанак 

(Cnidoscolus chayamansa). Те са богати 
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на протеини, калций, желязо и витамини. 

При кръвоизливи за уплътняване на кръ-

воносните съдове се използва мехлем 

със смола от храста Ek Balam (Croton 

Flavens L.). Затварянето на рани се влияе 

благоприятно от налагане с лапи, върху 

които се слага смляна кора от дървото 

bacalche (Bourreria pulchra Millsp). 

 

 

Бране на билки с халюциногенни  

свойства – „Ангелски тромпет” и  

кактус „пейот” 

Изпадането в транс, гадаенето, кръво-

пускането, пробождането на гениталиите 

по време на религиозни церемонии, тре-

панациите, изпитването на силни болки 

и др., са причина за употреба на точно 

определени видове растителни дроги, 

предизвикващи психотропен ефект. По-

лучаването на настойки и извлеци от те-

зи растения целят както предизвикване 

на халюцинации, така и притъпяване на 

чувствителността и приспиване. Най-

широко и разпространението и употре-

бата на психотропните растения: „ангел-

ски тромпет” („Florifunia” – лат. 

Brugmansia Arborea), „дяволски тром-

пет” (Datura Candida), водна лилия 

(Nymphea ampla), която се среща в бла-

тата, езерата и лагуните в Гватемала. 

Халюциногенно действие се получава 

след приемане на отвара, приготвена от 

луковицата или корените на водната ли-

лия, както и като се пушат изсушени 

листа от цветето. 

Упойващи растения се приемат най-

вече при извършване на ритуални дейст-

вия, но са високо оценени и като лакса-

тиви. От растения с халюциногенно 

действие са правят чайове, използвани 

при извършване на очистителни проце-

дури (клизми), заради бързото им въз-

действие върху организма. Момент на 

провеждане на очистителна процедура с 

използване на упойващо вещество, пред-

ставя добре запазен артефакт. Това е 

статуетка от теракота, реалистично пре-

даваща опиенението, обхванало човека. 

Керамичната фигура показва човек в по-

лулегнало положение, в ануса на който е 

поставен иригатор. Лицето е усмихнато 

и изразява задоволство. 

Често използвано лекарствено расте-

ние е кактусът „пейот” (Lophophora 

williamsii). Свойствата му са познати от 

древността, а след конкистата испански 

завоеватели описват, че кактусът се сре-

ща освен в Централна и в Южна Амери-

ка, където е познат като Aguacolla. Него-

вият сок често е използван при лечение 

на различни заболявания. Когато се сме-

си сок от кактуса „пейот” с екстракт от 

кактус от вида Maskaline, се получава 

бързо упойваща напитка, притежаваща 

силен халюциногенен ефект. Този свое-



234 

образен коктейл по действие наподобава 

наркотика LSD. Използването му при 

церемонии и като болкоуспокояващо 

средство е много популярно в древност-

та. В историческата литература се отк-

рива характеристиката, направена от ис-

панци, наблюдаващи хора, употребява-

щи сместта – те „получават на ужасни 

видения”. 

Особеност в лечебните практики в 

Мезоамерика е използването на какаото. 

То се прилага при пациенти, нуждаещи 

се от укрепване и от подсилване на орга-

низма. Какаото се препоръчва като сти-

мулант при апатични, изтощени или сла-

би хора. Приема се, че то подобрява хра-

носмилането, стимулира бъбречната 

функция, подобрява перисталтиката и 

подпомага регулирането на функцията 

на дебелото черво. Какаото се препоръч-

ва при анемия, треска, понижена сексу-

ална активност и др. Сместа от смлени 

зърна какао, кора от какаово дърво, ка-

каово масло и листа от цветя, се използ-

ва като мазилка при изгаряне, за масаж 

при навяхване, при прорезни рани, раз-

раняване на кожата, дисфункция на чер-

вата и др. При наличие на кожни обриви, 

висока температура и гърчове, се при-

готвя напитка лекарствен шоколад, в 

който се слагат две люти чушки, мед и 

сок от тютюн. Комбинирано с течност от 

кората на дървото Castilla elastic, какаото 

помага при инфекции. За сваляне на ви-

сока температура и при отпадналост, се 

препоръчва приемане на смес, изработе-

на от 10 смлени какаови зърна, стрити 

изсушени ядки, зърна от царевица и цве-

тове от растението Calliandra anomala. 

Типично растение в Мезоамерика е 

дивият тютюн (Nicotiana rustica). Изпол-

зван е за пушене, дъвчене и варене. Во-

дата от сварени листа тютюн се използва 

при клизми. За усилване на опиващия 

ефект към алкохолни напитки са добавя-

ни тютюн и кожа от жаба. Така направе-

ните напитки са силни стимуланти, кои-

то шаманите използват за изпадане в 

транс. От тях се дават на хора, подлежа-

щи на хирургични намеси и др. 

Важен въпрос, свързан с живота и 

здравето на общество, живеещо в тро-

пични условия, е познаването на отрови-

те и откриването на антидот. В култура-

та на маите се срещат различни наиме-

нования за отрова. Ако тя е животинс-

ка – напр. причинена от ухапване на па-

як, се нарича „cabil”. Интоксикация, по-

лучена от растителна отрова, се определя 

като „uay”. За разлика от животинската 

отрова, убождането на дърво или храст, 

причиняващи отравяне, могат да предиз-

викат поява на инфекция или образуване 

на цирей. Общо маите наричат отровите 

с една дума – „yaah“, а халюциногенните 

растения – с „haс”. 

Зависимостта на здравето от наличие-

то на разнообразна храна, климатични 

условия, условия на бита, хигиената и 

др., означава, че някои заболявания имат 

връзка с храненето и изграждането на 

хранителни навици. В литературата се 

срещат данни за наличие на авитаминози 

и заразни болести (4). За разпростране-

ние на епидемии от жълта треска в Юка-

тан (1648) и Пернамбуко, Бразилия 

(I685) говорят испанският монах Лопес 

де Коголудо и португалецът Ферейра да 

Роса. Те предават точно клиничната кар-

тина на заболяването и посочват симп-

томите на тежко неразположение, прид-

ружено от повръщане, вкл. на кръв, диа-

рия, пожълтяване на лицето и настъпва-

не на смърт. В книгата Чилам Балам 

(Дрезденски препис, Codex Borgianus, 

секция 51), репродукция на Кингсбъроу 
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в том ІІІ, гл. 13, представя копие на 

илюстрация към текста на Катун 4 Ahau 

(фигури 1, 2, 3 и 4, стр. 42, Maya 

Medicine by Francisko Guerra), в който се 

правят прогнози за настъпване на стра-

дания и мор около годината 1480. Ри-

сунката детайлно представя сгърчени 

фигури, които повръщат и страдат от 

разстройство. Предполага се, че треската 

започва като епидемия по животните 

(свине и маймуни), след което се предава 

на хората и от горските райони премина-

ва в градските. 

Описанието на епидемията от жълта 

треска в книгата се прави след завоева-

нието, но не се свързва с идването на ев-

ропейците. Вероятно става въпрос за пе-

риодични епидемии, характерни за този 

това географско място, тъй като в лите-

ратурата се цитират три по-ранни кодек-

са, описващи заболяването преди кон-

кистата. Традиционни начини за преодо-

ляване на състоянието е пиенето на от-

вара от корена chichipilli, със стипца и 

вода. Препоръчва се още пиене на запар-

ка от три корена – tacanalguiltl, aitztoli и 

kernals, премесени с царевица. 

Посочването на епидемии, определя-

ни като мор показва, че човек различава 

симптомите и прави опити да пребори 

болестта, проявена сред членове на общ-

ността. В самото понятието „общност” 

се влага емпирично съдържание, тъй ка-

то сред нейните характеристики е преда-

ването на социален опит и знания. Сле-

дователно се съдържа познание за бил-

ките, тяхното събиране, съхраняване и 

технология на преработка, включително 

и култивираното им отглеждане. По този 

начин в общността се запазва традицията 

на познаване и използване на билки, 

свързани със здравето (5: 454). 

Заключение 

Предаването на умението да се леку-

ва, запазването на традиционни лечебни 

техники от лекари-шамани, определят 

същността на медицината в Древна Ме-

зоамерика като теургична. 

От проучените в литературата расте-

ния с психотропен ефект, пет продължа-

ват да се използват в съвременността – 

тютюна, „ангелски тромпет”, „дяволски 

тромпет”, водната лилия, кактуса „пе-

йот”. Благодарение на практическия 

опит мезоамериканските общества се 

знае, че лютият пипер (Capsicum Sp. A 

Solanaceae) влияе върху заболявания с 

микробен произход. 

Отношението на конкистадорите към 

културата на завареното население е 

причина за оскъдния брой писмени до-

кументални източници. Предаването на 

емпирични знания и традиционнен опит 

в отглеждането и приготвянето на лекар-

ствени срдства продължават чрез малко-

то представители на общността майя, 

които и до днес живеят в Гватемала и 

Белиз. От полза за изучаване на древната 

мезоамериканска фармакопия са етног-

рафските описания на съвременни изс-

ледователи. 
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Въведение 

Хронични неинфекциозни заболява-

ния (ХНЗ) заемат приоритетната пози-

ция в здравните стратегии на много 

страни, тъй като продължават да бъдат 

основна причина за преждевременна 

смъртност и инвалидност в световен 

мащаб [1,2,3]. Проучването на използва-

ните модели на медицинско обслужване 

на хронично болни пациенти, показва, че 

те се създават с две основни цели – по-

добряване качеството на живот на паци-

ентите с хронични заболявания и нама-

ляване на разходите за медицинското им 

обслужване [4].  

Глобална тенденция през последните 

десетилетия е увеличаване честотата на 

хроничните заболявания. Процентът на 

хората с хронични заболявания е нарас-

нал значително. 

Фактори влияещи върху честотата на 

хроничните заболявания: 

1. Демографско стареене на населе-

нието. 

2. Терапевтични успехи на медицина-

та, удължаващи живота на остро и хро-

нично болните. 

3. Диагностични и терапевтични про-

пуски при болни с остри заболявания. 

Преобладаващите хронични болести 

са новообразуванията, болестите на сър-

дечно-съдовата система, на нервната, 

дихателната и храносмилателната сис-

тема. 

Тенденцията на увеличаване честота-

та на хроничните заболявания променя 

значително задачите и приоритетите на 

здравното обслужване. Терапевтичните 

подходи при хронично заболяване имат 

други измерения. Моделът за медицинс-

ка помощ при остро заболяване не дейс-

тва при постоянната, непрекъсната гри-

жа за хронично болния [5]. 

В социално-медицински аспект 

здравното обслужване на хронично бол-

ните има следните особености [6]: 

1. Съхранение на болния като лич-

ност. 

2. Адаптиране и реорганизиране на 

личния и семейния живот. 

3. Мениджмънт на болеста. 

4. Повишена роля на взаимоотноше-

нията „лекар-пациент” и „медицинска 

сестра-пациент”. 

Голямо предизвикателство за всяка 

една здравеопазна и социална система е 

необходимостта от продължителна и 

непрекъсната здравна грижа за лица с 

хронични заболявания. 

Специфичните потребности на хро-

нично болните изискват комплексни ре-

шения. Интердисциплинарния екип от 

лекари, физиотерапевти, медицински 

сестри, социални работници и други 

осигурява холистичния подход към па-

циента [7].  
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Цел на настоящото проучване е да се 

анализира мнението на пациенти относ-

но особеностите на взаимоотношенията 

и проблеми в процеса на консултация по 

повод на хронично здравни проблеми. 

Задачи на изследването: 

• Да се оцени процеса на откриване на 

пациенти с едно или няколко хронични 

заболявания и определянето на нуждата 

от специфично лечение и потребности и 

техните последствия за болния. 

• Да се оценят комуникативните уме-

ния на лекаря, бързия достъп на нужда-

ещите се до специалист, загрижеността и 

готовността на медицинските специа-

листи да помогнат. 

• Да се установят особените проблеми 

на хората с хронични заболявания и тех-

ните семейства, свързани с достъпа до 

медикаменти и до специализирани гри-

жи, каква подкрепа и информация за за-

боляването получават пациентите и тех-

ните роднини. 

Материал и методи 

Проведена е пряка индивидуална ан-

кета сред 77 пациента (19 мъже и 58 же-

ни) на възраст от 25 до 85 години (сред-

на възраст 54.58 ± 1.97) с хронични за-

болявания, подбрани на случаен прин-

цип в общи практики. Статистическата 

обработка на информацията е извършена 

чрез описателна статистика с помощта 

на SPSS v.17.0. 

Характеристика на изследваната 

група 

Като цяло в изследвания контингент 

преобладават жените – 39.7%, спрямо 

мъжете – 16.4%. Възрастовото разпреде-

ление е представено на (Фиг. 1), 62.2% 

от анкетираните попадат във възрастова-

та група над 50 години и 37.8% под 

50 години. Разпределението според вида 

на заболяването и неговата продължи-

телност е представено на Табл. 1. 

Резултати и обсъждане 

Почти половината от анкетираните 

(49.4%) на средна възраст 60.83 ± 2.36 год. 

са диспансеризирани при ОПЛ или при 

лекар – специалист (Фиг. 2).  

 

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните 

по възрастови групи. 

 

Фиг. 2. Диспансеризиран(а) ли сте при 

общо практикуващ лекар или друг лекар-

специалист? 

У нас организационната форма на 

проследяване на хронично болните е 

диспансеризацията. Диспансеризацията 

под 50 
год. 

37,80% 

над 50 
год. 

62,20% 

да 
49,40% 

не 
50.60% 



238 

е метод за активно издирване, динамич-

но наблюдение, диагностика, продължи-

телно лечение и социална адаптация на 

заболели лица – според определянето  в 

нормативните документи [8]. Позитивно 

е, че проследяването на хроничните за-

болявания се извършва на национално 

ниво, но принципът в създаването на те-

зи наредби се основава на включването 

на определени нозологични единици, 

казано по друг начин – настоящият мо-

дел е ориентиран към болестта [9,10]. 

Резултатите показват, че лицата с трайно 

намалена работоспособност, представля-

ват значителен дял от всички анкетирани 

(26%). 

Табл. 1. Разпределение според вида на заболяването и неговата продължителност. 

Групи болести 

Продължителност 
по-малко от 

половин го-

дина (бр.) 

1 годи-

на (бр.) 
повече от 1 

година (бр.) 
Общо % 

Инфекциозни болести (туберкулоза на 

различни органи, скарлатина, ехинокоза и 

др.) 
     

Новообразувания (напр. рак на бял дроб, 

рак на гърдата и др.) 
1  4 5 4% 

Болести на органите на кръвообращение-

то (напр. високо кръвно налягане, стено-

кардия,исхемична болест на сърцето, сър-

дечна недостатъчност, аритмии, мозъчно-

съдова болест и др.) 

 4 35 39 29% 

Болести на кръвта и кръвотворните орга-

ни (напр. анемия, таласемия и др.) 
 1 12 13 10% 

Болести на ендокринната система, разст-

ройства на храненето и на обмяната на 

веществата (напр. диабет, гуша, тиреоток-

сикоза, Синдром на Кушинг и др.) 

1 2 11 14 10% 

Психични и поведенчески разстройства 

(напр. шизофрения, и др.) 
1  3 4 3% 

Болести на нервната система (напр. бо-

лест на Паркинсон, епилепсия, полинев-

ропатии и др.) 
 4 11 15 11% 

Болести на окото и придатъците му (напр. 

глаукома и др.) 
1 2 4 7 5% 

Болести на ухото и мастоидния израстък 

(напр.гноен отит и др.) 
1 2  3 2% 

Болести на дихателната система (напр. 

пневмонии и др.) 
1 2 3 6 5% 

Редки болести    1 1 1% 

Болести на храносмилателната система 

(напр. болест Крон и др.) 
 2 6 8 6% 

Болести на кожата и подкожната тъкан   1 5 6 4% 

Болести на костно-мускулната и съедини-

телна тъкан  
 1 9 10 7% 

Болести на пикочо-половата система  1 3 4 3% 
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Според 39% от анкетираните консул-

тациите с друг специалист, по повод на 

хроничните заболявания са „полезни”. 

По отношение на съгласуване и сътруд-

ничество между медицинските специа-

листи (общопрактикуващия лекар и дру-

гите консултанти) при определяне лече-

нието на пациентите, половината от ан-

кетираните са отговорили с „да”, но 

14,3% смятат, че не съществува сътруд-

ничество. 

Почти една трета от анкетираните 21 

(27.3%) срещат най-големи затруднения 

в общуването със специалист-

консултант, от тях 15 са на възраст над 

50 години, 16.9% с ОПЛ, 11.7% с фарма-

цевти и 2.6% с медицински сестри, реха-

билитатори и други. В тази връзка на 

въпроса „Обикновено можете ли да за-

давате въпроси на Вашия лекар (общоп-

рактикуващ или друг)?” – 85.3% от анке-

тираните са отговорили с „да”, 13.2% с 

„не”. Достоверно по-висок е относител-

ният дял на жените 67% спрямо този на 

мъжете 33% (Фиг. 3), Р ≥ 0,05 (х
2 

= 0.41). 

Независимо от факта, че не бе установе-

на статистически значима зависимост 

между получените резултати и фактор-

ните признаци пол и възраст, съществува 

очевидна необходимост от повече общу-

ване с пациентите, споделяне и обсъж-

дане на техните проблеми, създаване на 

доверителни отношения, с оглед по-

ефективно лечение. 

За съжаление у нас общуването лекар-

пациент означава демонстрация от стра-

на на лекаря на висок социален и обра-

зователен статус чрез вербално и невер-

бално поведение, поемане на решения и 

рискове, несподелени с пациента, но от-

насящи се, разбира се, до неговото здра-

ве, неуведомяване за съществуването на 

алтернативни възможности за лечение, 

налагане на схема на поведение при ле-

чението, липса на каквото и да било 

обяснение или обсъждане на диагнозата 

и лечението. „Този модел предполага 

доверие от пациента и лекарски алтруи-

зъм със значителен потенциал за експло-

атация на пациента” [11,12]. 

 

Фиг. 3. Обикновено можете ли да зада-

вате въпроси на Вашия лекар (общо 

практикуващ или друг). 

Неслучайно някои автори издигат 

принципа за комуникация, поставяща в 

центъра пациента, което означава паци-

ентът да е въвлечен в собственото си ле-

чение, да има чувство за контрол над не-

го, да е убеден, че чрез активността и 

начина си на живот влияе върху терапев-

тичния процес. 

Тревожен е фактът, че 33 от анкети-

раните (45.2%) посочват като основна 

причина за неспазване предписанията на 

лекаря, недостига на финансови средст-

ва, 34.2% ги забравят, на 12.7% не им е 

ясен начина на приемане и едва на 4.1% 

не им достига време (Фиг. 4). Обичайно 

хроничните заболявания изискват съв-

местно лечение от повече от един тип 

медицински специалист, което потенци-

ално увеличава риска от неоптимални 

терапевтични резултати и има значите-

лен икономически ефект [13,14,15]. Ня-

кои хронични заболявания се определят 

като състояние, изискващо редовен при-

ем на медикаменти, част от които също 

да 55% 

не 45% 



240 

нормативно се определят [16,17]. На 

въпроса „Знаете ли какво касае Наред-

ба №38 (за определяне на списъка на за-

боляванията, за чието домашно лечение 

Националната здравноосигурителна каса 

заплаща лекарства, медицински изделия 

и диетични храни за специални меди-

цински цели напълно или частично)”, 

почти половината (42,9%) от анкетира-

ните са отговорили – „не”. 

 

Фиг. 4. 

Заключение 

Проведеното пилотно проучване из-

вежда следните особености при консул-

тирането на пациенти с хронични забо-

лявания: 

- само част от пациентите се диспан-

серизират; 

- общуването им с медицинските спе-

циалисти показва неефективност по от-

ношение на тяхната информираност; 

- значим е социално-икономическият 

фактор за адекватност на терапията. 

Пътят на пациентите, които се дис-

пансеризират, включително и на тези с 

хронични заболявания преминава през 

множество посещения, повечето адми-

нистративни, а не свързани с клинични 

прегледи. Процесът е формализиран и 

трудно се индивидуализира спрямо спе-

цифичните потребности на даден паци-

ент. Налице е осъзната потребност за по-

директно общуване и споделяне на без-

покойствата на пациентите относно тях-

ното лечение с медицинските специа-

листи. Необходимо е да се потърсят 

причините за липса на достатъчна ин-

формация и комуникация между лекари-

те и пациентите и да се предприемат 

необходимите действия, насочени към 

подобряване на информираността на 

пациентите и комуникацията им с лека-

рите. 
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Клинична оценка на мокренето на различни 
адитивни силиконови отпечатъчни материали 

Д. Димитров, А. Влахова, Хр. Кисов, Р. Казакова, Ст. Златев 

Катедра по протетична дентална медицина,  

Факултет по дентална медицина, Пловдив, България 

e-mail: dentamed@abv.bg 

Въведение 

Мокренето е физичен феномен, който 

е проява на повърхностното напрежение 

на течностите. Енергията на атомите и 

молекулите на повърхността на твърдо 

тяло е по-голяма от тази на частиците, 

намиращи се във вътрешността му. Тази 

енергия се нарича повърхностна енергия 

(на англ. surface energy), а за течности-

те – повърхностно напрежение (на англ. 

surface tension) (1). С терминът „мокре-

не” се определя степента на разстилане 

на капка течност върху твърда повърх-

ност (2). Контактният ъгъл, образуван 

между допирателната (θ) към повърх-

ността на капката и повърхността, разде-

ляща течността и твърдата основа, се из-

ползва за оценка на мокренето (3,4). 

Колкото ъгълът е по-остър, толкова 

мокренето е по-добро и обратното, при 

ъгъл по-голям от 90°, мокренето е лошо 

(Фиг. 1).  

При отпечатъчните материали степен-

та на мокрене има голямо значение за 

точността на снетите отпечатъци. Когато 

един материал се разстила добре върху 

мокра повърхност, той се определя като 

хидрофилен (от гр. hydor – вода и 

phileo – обичам) (3), а ако не се разстила 

добре, той е хидрофобен (от гр. phobos – 

страх).  

Чрез добавката на повърхностно ак-

тивни вещества, т.н. сърфактанти (на 

англ. surfactants), към отпечатъчните ма-

териали се подобрява разстилането им 

върху влажни, частично импрегнирани с 

кръв, слюнка или гингивална течност, 

повърхности. Сърфактантите са вещест-

ва, които намаляват повърхностното 

напрежение (на повърхността на една 

течност, между две течности, както и 

между течност и твърдо вещество) (5). 

Обикновенно са органични амфифилни 

вещества (на англ. amphiphilic, на гр. 

аmphis – заедно и philео – обичам), което 

означава, че съдържат едновременно 

хидрофилни („глави”) и хидрофобни 

(„опашки”) радикали (Фиг. 2). Освен, че 

улесняват разстилането на отпечатъчни-

те материали върху протезното поле, 

сърфактантите подобряват и мокренето 

на отпечатъка от разбъркания гипс, като 

по този начин улесняват отливането и 

получаването на точни модели (6). 

Целта на настоящата публикация е да 

представи лесен клиничен метод за 

оценка на мокренето на различни ади-

тивни силиконови отпечатъчни мате-

риали. 

Материали и методи 

За нашето клинично проучване ние 

използвахме една „heavy body” и две 

различни „light body” консистенции от 

адитивни силикони. Избрахме този клас 

отпечатъчни материали, тъй като се 

предлагат в контейнерни опаковки за 

смесителен пистолет (диспенсър), което 
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улеснява едновременното използване на 

различни кремообразни силикони, а съ-

що така широко се използват в практи-

ката за снемане на прецизни отпечатъци 

в неподвижното зъбопротезиране. 

 

Фиг. 1. Ъгъл на мокрене (Хр. Кисов, 1998): 

1 – по-голям от 90° – лошо мокрене; 

2 – 90° – средно мокрене; 

3 – по-малък от 90° – добро мокрене. 

 

Фиг. 2. Повърхностно активно вещество 

(сърфактант).  

Подбрахме пациенти с минимум два, 

препарирани за неподвижни протезни 

конструкции, зъба, от които снехме дву-

фазни двупластови отпечатъци. За пър-

воначалния отпечатък използвахме тес-

тообразен („heavy body”) силикон, който 

коригирахме с по два вида „light body” 

консистенции от различни адитивни си-

ликони в областта на изпилените зъби. 

Резултати 

Някои от снетите комбинирани отпе-

чатъци са представени на фиг. 3, 4 и 5: 

 

Фиг. 3. Heavy body Elite P-P, Zhermack; 

Light body – Elite P-P, Zhermack и 

ImpressFlex® VPS Light Body. 

 

Фиг. 4. Heavy body Elite P-P, Zhermack; 

Light body – Elite P-P, Zhermack и Light 

body-Elite HD. 
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Фиг. 5. Heavy body Elite P-P, Zhermack; 

Light body – Elite P-P, Zhermack и 

ImpressFlex® VPS Light Body. 

Обсъждане  

Използването на различни кремооб-

разни адитивни силикони при един и 

същ пациент ни дава възможността за 

визуална сравнителна оценка на мокре-

нето им при еднакви условия. Всяка 

фирма предлага силиконови отпечатъч-

ни материали с подобрена хидрофил-

ност, но не винаги те покриват очакване-

то на стоматолозите. Това е един много 

лесен и обективен метод всеки стомато-

лог сам за себе си да прецени в дадена 

клинична ситуация кой отпечатъчен ма-

териал е по-подходящ да се използва. 

Изводи 

Приложената от нас комбинирана 

техника за снемане на отпечатък позво-

лява изключително бърза и лесна пре-

ценка за качествата на използваните в 

клиничната практика адитивни силико-

нови отпечатъчни материали. Ние пре-

поръчваме този метод за сравнение на 

мокренето също и за различни конденза-

ционни силикони. Използваните матери-

али на фиг.6, 7 и 8 са: Heavy body 

Swisstec, Coltene, Light body Swisstec, 

Coltene и Light body Zetaflow, Zhermack. 

 

Фиг. 6. Комбиниран отпечатък с С-

силикони (а). 

 

Фиг. 7. Комбиниран отпечатък с С-

силикони (б). 

 

Фиг. 8. Комбиниран отпечатък с С-

силикони (с). 
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Introduction 

Hybrid modalities are already gaining 

popularity among different medical 

specialties concerning their expanding role 

in everyday medical practice and more 

commonly in oncological practice. The 

adequate tumor treatment in oncological 

patients is based on the exact tumor staging 

[1-6]. That choice is determinative for the 

survival rate and its duration. In oncological 

patients more than any other patients the 

time factor is central and equivalent to life. 

Timesaving is that type of diagnostic 

modality which gives all the answers in a 

single step. This is why all the aims of the 

modern oncological diagnostic imaging are: 

whole-body imaging volume, delineation of 

every malignant tissue in the body and by 

this more accurate tumor staging and later-

on more accurate post-treatment staging. 

Hybrid modalities give us those answers by 

the morphological and functional 

information they contain and thatmakes 

them valuable in everyday clinical and 

more importantly oncological practice. 

Aim 

In order to make 18F-fluordeoxyglucose 

positron emission tomography and 

computed tomography (18F-FDG PET-CT) 

applicable for staging malignant diseases, 

any doubt concerning its diagnostic abilities 

when it comes up to differenttypes of 

metastases, should be eliminated. Certain 

contradictory data exist on whether 18F-

FDG PET-CT is accurate enough on the 

topic of bone metastases when they are 

sclerotic in nature. The aim of this study is 

to share authors’ initial experience in 18F-

FDG PET-CT evaluation of secondary bone 

involvement from different malignancies. 

Materials and methods 

For the time period July 2011 – 

September 2012 18F-FDG PET-CT study 

was performed in 104 patients with 

secondary bone involvement from different 

malignant diseases. We used a standard 

PET-CT diagnostic protocol with a 

sequential CT and PET-scanning from head 

to mid-thigh taking approximately 

20-30 min. Patients were injected with a 

glucose isotope with a mean radioactivity 

of 370 MBq 60 min before the scanning. 

The CT-protocol included a 16 – row spiral 

scanning with a slice thickness of 3,75 mm, 

pitch factor – 1,0, 120 KV, modulation of 

themAsand a 70 cm FOV. Before the 

scanning the patients sat in a dark warm 

room and were not allowed to talk or move 

so that any physiological activity would be 

put down to a minimum. All of the 

secondary bone lesions were interpreted 

morphologically by a radiologist and 

divided into: osteolytic, osteoscleroticand 

mixed. With respect to the standardized 

uptake value (SUV) of the radioisotope in 

bone lesionsthey were divided by a nuclear 

medicine physician into: metabolically 

active and metabolically non-active. We 

used a standard threshold of the SUV of 2,5. 
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Results 

Our results show that 42 patients had 

osteolytic bone metastases, 33 had mixed 

bone metastases and 21 had osteosclerotic 

bone metastases. 100% of the osteolytic 

bone lesions were metabolically active. 

100% of the mixed bone lesions were also 

metabolically active. Osteosclerotic 

metastases showed metabolic activity in 

81,06%. The rest 19,04% of the osteoblastic 

bone metastases that showed no metabolic 

activity were found in patients who already 

had at least one therapeutic course with 

bisphosphonates preceding the PET-CT 

study. There was a group of 8 patients in 

which we found focal bone metabolic 

activity with no corresponding bone 

alterations which we interpreted as early 

bone lesions. 

Discussion 

Most of the neoplastic bone depositions 

start as an intramedullary process. As the 

primary malignant deposition grows the 

surrounding bone passes through either 

osteoblastic or osteoclastic changes. The 

tumorous lesion is able to destroy the bone 

either directly or indirectly with the help of 

different mediators which activate the 

osteoclastic reabsorption. On the 

equilibrium between those two basic 

reactions depends the radiographic image of 

bone metastases – whether they will be 

characterized as osteolytic, osteoblastic or 

mixed. Malignant bone lesions can be 

visualized by direct delineation of 

neoplastic cells or indirectly by the 

corresponding bone reaction. 18F – FDG is 

accumulated directly by malignant cells and 

thus bone metastases can be easily 

visualized at an early stage when bone 

marrow is the only affected structure before 

the destruction of bone cortex has begun. 

Thus 18F-FDG PET-CT can be used to 

visualize all types of bone metastases. 

There are several publications according to 

which this method gives better results in the 

diagnose of osteolytic bone metastases than 

in osteosclerotic, as the previous are more 

aggressive [7]. Normally red bone marrow 

has low metabolic activity therefore spot-

like bone activity on 18F-FDG PET-CT 

before medical treatment is a sure feature of 

secondary bone dissemination. Correct time 

planning of the 18F-FDG PET-CT 

examination after treatment turns out to be 

essential for the diagnosis. Early 

posttreatment PET-CT gives negative 

results and the application of G-CSF may 

mimic diffuse secondary bone lesions. 

Conclusion 

Our study shows that the complementary 

role of PET and CT is valuable for the 

evaluation of secondary bone dissemination 

in the different stages of the metastatic 

evolution. 
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Въведение 

Предсърдното мъждене е най-честата 

аритмия [1]. То засяга предимно хора в 

напреднала възраст като заболеваемост-

та нараства с възрастта, достигайки пик 

около 6% при над 75 годишните пациен-

ти [1-3]. Заради удължената продължи-

телност на живота и контролът на хро-

ничните заболявания честотата на ПМ се 

увеличава всяка година [2,4]. То е един 

от основните рискови фактори за исхе-

мичен мозъчен инсулт, като повишава 

рискът от мозъчно-съдов инцидент 4 до 

5 пъти [5,6] и е причина за 15 до 20% от 

исхемичните мозъчни инсулти [2]. При 

тази група пациенти големите мозъчно-

съдови инциденти показват тенденция да 

бъдат особено тежки и инвалидизиращи, 

като в рамките на първата година смърт-

ността е приблизително 50% [7,8]. Рис-

кът от първи или повторен исхемичен 

мозъчен инсулт при индивиди с ПМ се 

редуцира с около 60% при приемането 

на Warfarin по схема според INR (таргет 

2,0–3,0) спрямо плацебо [6]. Новите 

орални антикоагуланти – Dabigatran [9], 

Rivaroxaban [10] и Apixaban [11,12] са 

алтернатива на „златния стандарт” с 

превъзходство по отношение на риска от 

хеморагични усложнения [9-12]. Към 

настоящия момент антикоагулантната 

профилактика при ПМ е ясно определе-

на в препоръките на европейското дру-

жество по кардиология като задължи-

телна за всеки болен с ПМ с CHA2DS2-

VASc ≥ 1, без противопоказания за нея 

[13,14]. 

Около 25% от диагностицираните па-

циентите с ПМ са безсимптомни [15]. 

Част от тях са реализирали ИМИ при 

поставянето на диагнозата [15], което 

предполага, че преддиагностичният пе-

риод e вулнерабилен за пациентите с 

ПМ. Разчитайки само на симптомите, 

може да не се дооцени риска от инсулт и 

да се забави започването на антитромбо-

тичната профилактика [16]. Един лесен и 

бърз тест за откриване на ПМ при без-

симптомни индивиди е палпацията на 

пулса и провеждането на потвърждава-

що ЕКГ [17]. 

Цел и задачи 

Поставихме си за цел да установим 

честотата на ПМ и евентуално свързано-

то с него наличие или отсъствие на ан-

титромботична профилактика сред лица 

над 40 г. възраст, интервюирани на слу-

чаен принцип. 
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Диаграма 1 

Материали и методи 

Проведохме анкетно проучване върху 

случайни минувачи на площад „Центра-

лен” в гр. Пловдив. Нашият таргет бяха 

мъже и жени над 40 години. Като единс-

твен изключващ критерий приехме не-

съгласието за участие в проучването. 

Изследването беше проведено спазвайки 

всички етични правила и норми, запаз-

вайки конфиденциалността на личните 

данни. На анкетираните бяха задавани 

въпроси свързани с наличието или от-

съствието на симптоми на аритмия, ди-

агностицирана ли им е такава, както и 

дали приемат медикаменти за нея, в час-

тност антикоагуланти (фиг. 1). След това 

студенти по медицина от Медицински 

университет – Пловдив измерваха пал-

паторно пулса на артерия радиалис на 

анкетираните след 10 минути покой, ка-

то оценяваха неговата честота и ритмич-

ност. На интервюираните с аритмичен 

пулс им беше предложено да им бъде 

направена ЕКГ амбулаторно. За статис-

тическата обработка бяха използвани 

методи за определяне на честота и сред-

на стойност, а за оценка на сигнификан-

тността – Х
2 

теста. Резултатите са предс-

тавени под формата на диаграми за от-

носителен дял и кръстосани таблици. 

 

Резултати 

Бяха анкетирани общо 145 души на 

средна възраст 54,4 ± 17,6 години, като 

над 65 годишна възраст бяха 32% 

(n = 47), а под 65 г. – 68% (n = 98). 38% 

(n = 55) от интервюираните бяха жени и 

62% (n = 90) – мъже. От всички анкети-

рани неритмичен пулс се намери при 

11% (n = 16), а при останалите 89% 

(n = 129) пулсът беше ритмичен. 37,5% 

(n = 6) от хората с установен неритмичен 

пулс бяха над > 65 г. 18% (n = 26) от ин-

тервюираните имаха установена аритмия 

преди анкетата. При 30,8% (n = 8) от об-

следваните с установена аритмия преди 

анкетата тя беше безсимптомна. 

 

  р = 0,04 

Фиг. 2. Честотата на установената аритмия при хора над и под 65 годишна възраст. 
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Табл. 1. Наличие на симптоми при индивиди с аритмичен пулс. 

 

Табл. 2. Прием на антикоагуланти при индивиди с установена преди анкетата аритмия 

 
 

Обсъждане 

Aритмиите са честа находка в обслед-

ваната популация и имайки предвид 

факта, че ПМ е най-честата аритмия [1], 

може да се предположи, че честотата му 

в обследваната популация е също голя-

ма. Повечето от лицата с неритмичен 

пулс нямаха симптоми на аритмия, а при 

значителна част от индивидите с устано-

вена преди анкетата аритмия, тя беше 

безсимптомна (подобен резултат дава и 

Tsang [15] – 25% от индивидите с ПМ 

нямат симптоми). Заради липсата на 

симптоми, засегнатите индивиди не тър-

сят лекарска помощ. Така аритмията ос-

тава недиагностицирана и неуточнена, а 

рискът от тромбо-емболични инциден-

ти – недооценен. От проведеното изс-

ледване не успяхме да определим про-

филът на пациента с „тихо” ПМ, негово-

то идентифициране ще бъде цел на пос-

ледващите ни проучвания. Установихме 

сигнификантна разлика в честотата на 

аритмията при хора < 65 години (13,3%) 

и > 65 години (27,7% р = 0,04), което по-

казва, че честотата на аритмията нараст-

ва с възрастта. Тази зависимост е пот-

върдена и от други автори [1-3]. При го-

ляма част от индивидите с ПМ рискът от 

ИМИ е недооценен и не се провежда ан-

титромботична профилактика (само 

7,7% (n = 2) от хората с налична преди 

анкетата аритмия приемаха антикоагу-

лант). Подобни резултати цитира Zoppo 

G и съавтори [18], като при само 60% от 

пациентите на Warfarin INR е в прицел-

ните стойности от 2,0 до 3,0. 

Въвеждането на скринингова програ-

ма за аритмии би помогнало за по-

ранното откриване на индивидите с ПМ 

и навременната оценка на риска от 

ИМИ. Това се потвърждава и от Deif и 

сътрудници, според които прилагането 

на скринингова програма на пациенти 

над 65 години, ще диагностицира по 

един случай с новооткрито ПМ на всеки 

150 скринирани [19]. 
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Изводи 

Проучването показа, че честотата на 

случайно установената аритмия е значи-

телна. Засегнатите лица често нямат су-

бективни оплаквания и не търсят лекар-

ска помощ. Въвеждането на скрининг за 

ПМ, би помогнало за ранното му откри-

ване и навременна оценка на риска от 

тромбо-емболични усложнения и започ-

ване на антитромботична профилактика. 

Това би довело до предпазване от сери-

озните последствия свързани с исхемич-

ните мозъчно-съдови инциденти. 
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Дифузната идиопатична скелетнахи-

перостоза (DISH) e състояние, при което 

за поставяне на диагнозата е необходимо 

1. Наличие на обилна калцификация или 

осификация по преднолатералната по-

върхност на най-малко четири последо-

вателни вертебрални теланаторакалния 

ГС (flowing ossification), с наличие или 

отсъствие на изострени израстъци в об-

ластта на ставите между прешлените, 2. 

Запазена височина на интервертебрално-

то дисково пространство и липса на го-

леми ренгенографски промени за деге-

неративни заболявания на диска, вклю-

чително вакумфеномен и маргинална 

склероза на прешлените тела, 3. Липса 

на апофизални ставни промени и на сак-

роилиачни възпалителни прояви (ерозии, 

склероза или сливане) (1, 2, 3). Ренгено-

логични критерии са видими след 10 го-

дини от дебюта на заболяването, липсат 

критерии за ранна диагноза, а рисковите 

фактори са недостатъчно проучени. 

Според някои автори DISH е „старчески” 

вариант на болестта на бехтерев, според 

други – това е идиопатичен вариант на 

остеоартроза и няма отношение към съ-

ществуваща остеопороза (4,5). 

Системата рrotogerin/RANKL/RANK, 

която има основно значение за активи-

рането на NF-kB и формирането на мно-

гоядрени остеокласти от прекурсорните 

моноцити/ макрофагиални клетки, тях-

ната активация и апопотоза е открита 

през 1997 г., досега почти не е проучена 

при DISН. Според автори нивото на ос-

теопротогерин при DISH и при спонди-

лозата не е променено в сравнение с 

контролите (7). Съществуват съобще-

ния, които доказват високи нива на OPG 

и RANKL при възпалителни ставни за-

болявания – включително и при болест-

та на Бехтерев (7). 

Според литературните сведения бол-

ните с DISH имат повишена костна ми-

нерална плътност в сравнение с контро-

лите. Други автори не са открили такaва 

зависимост (5,6). 

Целта на проучването е изследване на 

nuclear factor-κB ligand (RANKL) и 

osteoprotegerin (OPG) при пациенти с 

DISH и анкилозиращ спондилит (АС), 

оценка на тяхното значение за налична 

остеопороза при двете заболявания. 

Пациенти и методи 

20 пациенти с DISH (средна възраст 

70 ± 2,3) и20 пациенти с АС (средна въз-

раст 35,2 ± 3,5) са изследвани за нива на 

nuclear factor-κB ligand (RANKL) и 

osteoprotegerin (s-OPG). S-OPG е опреде-

лен по имуноензимен метод, с кит на 

фирмата Biomedica, Австрия, от д-р К. 

Павлов в ЦИКЛ на МУ – Пловдив. Стро-

го са спазвани всички изисквания на 

производителя. Кръв на болните е взе-
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мана сутрин на гладно, и след отделяне-

то на серума той се съхранява във фри-

зер на -20° С, до изследването в серия. 

Серумният RANKL (s-RANKL) също е 

определен по имуноензимен метод с кит 

на фирмата Biomedica, Австрия от д-р К. 

Павлов в ЦИКЛ на МУ – Пловдив. Из-

ползван е същият серум приготвен за из-

следването на s-OPG. 

При всички болни е направена кон-

венционална рентгенография (РФ) на 

тораколумбалния отдел на гръбначния 

стълб за доказване на болестта. На 

12 болни от DISH и 10 болни с болестта 

на Бехтерев е проведено магнитно резо-

нансно изследвание (МРИ) с цел пот-

върждаване на диагноза. Използван е 

апарат MaguetonAera 1,5Т, с градиент на 

полето XY 33 mT/m със софтуерSyngo 

MRD 13. Изследването се извърши в 

МБАЛ „Каспела”, СМДЛ „Иван Русев 91” – 

Лаборатория за образна диагностикаот 

д-р Райна Н. Семова, рентгенолог. Двой-

но-енергийна рентгенова абсорциомет-

риа (DEXA) като „златен стандарт” за 

откриване на остеопороза се проведе при 

същите болни. Данните са обработени 

чрез статистическа програма SPSS, 19. 

Резултати 

Нивата на RANKLиs-OPG при изс-

ледваните болни не се различаваше дос-

товерно при двете групи болни, въпреки 

тенденцията да високо ниво на двата по-

казателя при болните с дифузна идиопа-

тична скелетна хиперостоза Табл. 1. 

На пациентите със завишени нива на 

s-OPG – 14 от болните с DISH и 12 от 

болните с AS от беше направена ДХА на 

лумбален гръбнак. Броят на болните с 

доказана остеопороза в първата и втора-

та група не се различаваха достоверно 

(р > 0.05) и в двете групи имаше 9 дока-

зани болни с остеопороза. Установи се 

силна положителна корелационна връзка 

между болните с доказана остеопороза и 

авността на оплакванията (rx,y = 0.91) и 

при двете групи болни, както и нивата на 

s-OPG(rx,y = 0.90), RANKL(rx,y = 0.91), 

s-OPG/ RANKL(rx,y = 0.90). 

Табл. 1. Нива наRANKLиs-OPGпри изс-

ледвани 30 пациента сDISH и 30 пациен-

та AS в Pmol/L. 

Показатели Пациенти  

с DISH 
Пациенти 

с AS 
P 

RANKL 1,251 1,130 NS 
s-OPG 5,923 5,239 NS 
s-OPG/RANKL 4,7346 4,636 NS 

Обсъждане 

Това е първото съобщение относно 

нивото на s-OPG и RANKL при болни от 

дифузна идиопатична скелетна хиперос-

тоза и анкилозиращ спондилит, поради 

което не можем да сравним нашите ре-

зултати с други подобни. Поради отно-

сително малкият брой на анализира бол-

ни е възможно и неточност в обсъждане-

то на резултатите. Същевременно е ясно, 

че костният метаболизъм при двете за-

болявания е променен – при анкилози-

ращия спондилит поради възпалителния 

характер на заболяването, при DISH по-

ради дългогодишното развитие на забо-

ляването преди поставяне на диагноза. 

Нашите резултати показват, че няма 

достоверна разлика в нивото на s-OPG и 

RANKL при болни с DISH и AS, въпреки 

различията в патогенеза на двете заболя-

вания. Няма достоверна разлика и в броя 

на болните от двете групи с доказана ос-

теопороза. Остава открит въпроса да ли 

остеопорозата е рисков фактор за разви-

тие на DISH и дали осификаията на ли-

гаментите в торакалния гръбнак не са 

протективен феномен при тези болни за 
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естестена механична защита на орга-

низма. 

Изводи 

1. Нивата на s-OPG и RANKL при 

болни с DISH и AS не се различават дос-

товерно (р > 0.05). 

2. Давността на оплакванията и нива-

та на s-OPG и RANKL корелират поло-

жително с наличността на остеопороза 

при двете заболявания. 
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Въведение 

Статините са широко използвани 

средства в терапията на сърдечно-

съдовите заболявания. Освен липидопо-

нижаващо действие те притежават и ре-

дица плейотропни ефекти като противо-

възпалително, невропротективно, иму-

номодулиращо действие. Противовъзпа-

лителното действие на статините е важен 

допълнителен фактор при превенцията 

на атеросклерозата, тъй като възпалени-

ето играе важна роля при прогресиране-

то и при възникването на усложнения от 

атеросклерозата [1]. Важен етап при 

противовъзпалителното действие на ста-

тините е намалението на нивата на про-

инфламаторните цитокини (IL-6, TNF-α) 

и хемокини като например моноцитния 

хемотаксисен протеин 1 (MCP-1) [2,3]. 

Целта на настоящето проучване е из-

следване противовъзпалителното дейст-

вие на atorvastatin чрез влиянието му 

върху обема на отока, предизвикам с ка-

рагенин и върху серумните нива на про-

инфламаторния цитокин TNFα. 

Материал и методи 

В изследването са използвани бели 

мъжки плъха порода Wistar със средно 

тегло 180-200 грама, отглеждани при 

стандартни лабораторни условия (темпе-

ратура 26 ± 1.0°, 45% влажност на възду-

ха, със светъл тъмен цикъл 12/12), с дос-

тъп до храна и вода ad libidum. Експери-

ментите са одобрени от Българската 

Агенция по Безопасност на Храните (ре-

гистрационен №51/30.06.2011 г.) и от 

Комисията по Етика към Медицински 

университет – Пловдив, протокол №3 от 

25.07.2012 г. Животните се третират 

ежедневно с изследвания статин в про-

дължение на 90 дни, паралелно с конт-

ролна група (n = 8). В деня на експери-

мента се включва и контролна група с 

indomethacin като стандарт за противо-

възпалително действие. 

Група I – контролна група животни, 

третирани с физиологичен разтвор за 

90 дни 

Група II – животни, третирани перо-

рално с atorvastatin 10 mg/kg bw за 

90 дни 

Група III – животни, третирани перо-

рално с atorvastatin 20 mg/kg bw за 

90 дни 

Група IV – животни, третирани перо-

рално с atorvastatin 30 mg/kg bw за 90 дни 

Група V – животни, третирани перо-

рално с indomethacin 9 mg/kg bw (само в 

деня на експеримента) 
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След този период се предизвиква мо-

дел на остро възпаление чрез въвеждане 

на карагенин (carageenan-induced paw 

edema). В задната дясна лапа на всички 

животни се инжектира 0,1 мл от 1% раз-

твор на карагенин в 0,9% натриев хлорид 

за предизвикване на карагенинов оток. С 

модифициран плетизмометър се отчита 

обемът изместена течност от задната 

дясна на плъха преди (V0) и 4 часа (V1) 

след третирането с карагенин (Ugo 

Basile, Italy). Прилага се формулата [(V1-

Vo):Vo].100 за изчисляване на обема на 

отока на 4тия час от предизвикване на 

възпалението.  

Кръв за имунологични изследвания на 

TNFα в серума се събира чрез хиперемия 

на латерални кръвоносни съдове на 

опашката на плъха. Цитокиновите нива 

са измерени с ELISA ридер (TECAN), 

окомплектован и с миещо устройство 

(SUNRISE). 

За обработка на данните е използвана 

статистическа програма SPSS 17.0. За 

всеки от показателите се определя сред-

на аритметична стойност и средна греш-

ка на средната аритметична при степен 

на достоверност р ≤ 0,05. За определяне 

на разпределението е използван непара-

ментричен анализ Komogorov-Smirnov. 

При равномерно разпределение за анализ 

на данните е използван параметричен 

анализ Independent sample T-test. При на-

личие на неравномерно разпределение е 

предпочетен непараметричния Two-

independent-samples test (Mann-Whitney). 

Резултати 

При отчитане обема на карагениновия 

оток на четвъртия час от експеримента 

се установява сигнификантно намаление 

на обема на отока при групата, третира-

на с indomethacin спрямо групата, трети-

рана с физиологичен р-р. При групите, 

третирани с atorvastatin в трите изслед-

вани дози се отчита статистически зна-

чимо редуциране на обема на отока, пре-

дизвикан с карагенин, спрямо животни-

те, третирани с физиологичен р-р 

(фиг. 1). При изследване на нивата TNF-

α (pg/ml) в серума се наблюдава сигни-

фикантно намаление на нивата на изс-

ледвания цитокин при групите, третира-

ни с atorvastatin 10, 20 и 30 mg/kg bw 

спрямо контролната група с физиологи-

чен р-р (фиг. 2). 

 

Фиг. 1. Влияние на atorvastatin върху обем на отока, предизвикан с карагенин. 
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Фиг. 2. Влияние на atorvastatin върху нивата на ТNFα в серума (pg/ml) при възпаление, 

предизвикано с карагенин. 

Обсъждане 

Карагениновия оток протича в две фа-

зи. Ранната фаза се наблюдава през пър-

вия час и се дължи на освобождаването 

на хистамин, серотонин и брадикинин и 

в по-малка степен простагландини. Къс-

ната фаза (след първия час) се свързва с 

инфилтрация с полиморфонуклеарни 

левкоцити (ПМН Л), както и с продук-

цията на простагландини [4]. Карагенина 

активира макрофагите и ПМН левкоци-

тите, които секретират голям брой про-

инфламаторни медиатори. В късната фа-

за на карагениновия оток от ПМН лев-

коцитите се продуцират свободни кис-

лородни радикали (СКР) и се отделят 

цитокини като TNF-α и IL-6, които игра-

ят важна роля при различните форми на 

възпалението [5]. 

След 90-дневно претретиране със 

atorvastatin при модел на карагениново 

възпаление на бели плъхове установява-

ме сигнификантно намаление на обема 

на отока при всички опитни групи спря-

мо контролата, което доказва наличието 

на противовъзпалително действие при 

изследвания статин. В достъпната ни ли-

тература се проучва противовъзпалител-

ното действие на статините при модели 

на остро и хронично възпаление. Редица 

изследвания потвърждават нашите ре-

зултати за противовъзпалителното дейс-

твие на статините при модел на остро 

възпаление. Chaisas et al. установяват, че 

atorvastatin и rosuvastatin в доза 3 и 

10 mg/kg bw намаляват значително кара-

гениновия оток от четвъртия до шестия 

час след индуциране на възпалението в 

сравнение с контролната група [5]. 

Lovastatin в дози 2 и 5 mg/kg bw също 

значително инхибира карагениновия 

оток на задна лапа на четвъртия час от 

предизвикване на възпалението [6]. 

Nežic et al. установяват противовъзпали-

телното действие на simvastatin на кара-

генинов оток на задна лапа. Simvastatin в 

дози от 5 до 30 mg/kg bw значително е 

редуцирал отока, като ефекта е най-

изразен при доза 20 mg/kg bw и е срав-

ним с този на indomethacin [7]. При 

сравнително разглеждане на противо-

възпалителния ефект на atorvastatin, 

lovastatin и simvastastain е установено, че 

atorvastatin предизвиква най-голям про-
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цент редуциране на карагениновия оток 

на задна лапа на 4
тия

 час от отока [8]. 

Нивата на проинфламаторния цито-

кин TNF-α са изследвани при модели на 

остро и хронично възпаление, включи-

телно и при невровъзпаление, травма-

тично мозъчно увреждане и мозъчна ис-

хемия на опитни животни. При нашето 

изследване серумните нива на TNF-α 

при модел на остро възпаление, предиз-

викано с карагенин са намалени при 

приложението на atorvastatin. Намалени 

нива на провъзпалителни цитокини 

(IL-6, TNF-α) са регистрирани при при-

ложение на atorvastatin10 mg/kg bw на 

модел на артрит при плъхове [9], при 

модел на атеросклероза при мишки [10], 

което потвърждава нашите данни. При 

модел на остро възпаление чрез караге-

нинов оток на лапа на плъх lovastatin е 

намалил нивото на клетките, експесира-

щи TNF-α [6]. При моноцити от пациен-

ти с диабет, активирани чрез LPS 

atorvastatin е намалил продукцията на 

TNF-α, което съвпада с нашите резул-

тати [11].  

Заключение 

Резултатите от нашето проучване от-

носно влиянието на atorvastatin върху 

модел на остро възпаление, предизвика-

но с карагенин, както и върху серумните 

нива на TNFα, ни дават основание да 

заключим, че atorvastatin проявява про-

тивовъзпалително действие. 
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Въведение 
Основна цел на денталното лечение е 

възстановявването на увредената форма, 

функция и естетика на зъба, отделната 

зъбна дъга и цялото съзъбието. За да се 

постигнат оптимални лечебни резултати 

са необходими практически опит и тео-

ретични познания на клинициста. Важно 

условие за лечебен успех е приложение-

то на съвременни материали, наподобя-

ващи в максимална степен качествата на 

естествените зъби и зъбодържащия тъ-

канен комплекс. 

С развитието на високите технологии 

през последните десетилетия се наблю-

дава огромен напредък в денталното ма-

териалознание. Въвеждат се много нови 

материали и се разработват методики за 

изследването им при разнообразни усло-

вия, идентични с функционалните осо-

бености в оралната среда. Такъв in vitro 

способ за изследване е методът на край-

ните елементи (МКЕ). Основното при-

ложение на МКЕ в сферата на дентална-

та медицина е свързано с проучване на 

разпределението на стреса в единната 

система възстановителна конструкция – 

естествени зъбни тъкани. Напреженията, 

които се създават по време на функция 

са критични по отношение на прогнозата 

на възстановяването и определят успеха 

на лечебния план. 

За момента не съществува метод, чрез 

който директно да се измерва стреса без 

това да промени или разруши изследва-

ния обект. През 1950 г. е представен нов 

експериментлен метод на изследване, 

чрез който се осъществява реалистична 

оценка на разпределенията на стреса в 

изследваните структури чрез приложе-

нието на компютърни симулации.  

След успешното въвеждане на тази 

методика в различни отрасли на про-

мишлеността, започва и приложението и 

в сферата на биомеханиката. Това е въз-

можно благодарение на улесен анализ на 

сложни модели с неправилна форма, ко-

ито са изградени от множество компо-

ненти с разнородни свойства по грани-

чещите си повърхности. В сравнение с 

класическия уред за измерване на нап-

режение – тензиодатчик, МКЕ има клю-

чово предимство. Чрез него се оценява 

разпределението на стреса и деформаци-

ите в пълния обем на тествания образец. 

МКЕ представлява математически ме-

тод, чрез който се получават приблизи-

телни решения на частични диференци-

ални и интегрални уравнения (ЧДУ). 

Чрез интегриране на формули, които да 

указват слабите места в дадената мате-

матическа система се улесняват изчис-

ленията във всяка една точка от изслед-

ваната геометрия. В началото на разви-

тието на метода, усъвършенстването е 

насочено към редуциране на грешките в 

наличните алгоритми и повишаване на 

производителността – съкращаване на 
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изчислителното време. Чрез развитието 

на компютрите и въвеждането на 3Д 

технологиите се стига до етап на бързо 

изграждане на прототипи и опитни уста-

новки, предлагащи нелинейни решения 

на биомеханични проблеми. 

Цел 

В настоящата статия ще бъде предс-

тавено историческото развитие на МКЕ 

в света и в България чрез анализ на пуб-

ликациите (общ брой и година на изда-

ване) в електронни научни бази данни 

PubMed и ScienceDirect. Ще бъде изве-

ден алгоритъм за изграждане на трииз-

мерен зъбен модел, въз основа на свето-

вен и собствен опит. 

История на МКЕ 

Историята на МКЕ може да се разгле-

да в два големи периода – на двуизмерно 

и триизмерно моделиране. 

Първи период на 2Д моделиране 

 

Фиг. 1. Пример за двуизмерен модел на 

КЕ. 

Началното развитие на МКЕ в сфера-

та на денталната медицина започва с 

разработките на Farah във възстанови-

телната стоматология. Първоначално се 

изграждат двуизмерни зъбни модели. 

Въпреки, че представляват качествено 

нов подход за биомеханични изследва-

ния, те имат много недостатъци. В този 

период на развитие на технологиите не 

са били създадени мощни компютри. 

Голяма част от свойствата на материали-

те, граничното състояние между тях и 

ограниченията, които е необходимо да 

бъдат зададени в изследваната система 

не са били уточнени. При двуизмерното 

моделиране са използвани неточни алго-

ритми, изчисленията са предимно ли-

нейни, задавани са множество некорект-

ни ограничения за получаване на отно-

сително достоверни резултати. Въпреки 

това, методът е оценен като многообе-

щаващ от научната общественост и мно-

го изследователи са насочили усилията 

си към усъвършенстването му. 

Втори период на 3Д моделиране 

Възможността за изграждане на моде-

ли в трите измерения на пространството 

се дължи на редица фактори: нововъве-

дения в сферите на рентгенологията, ин-

формационните и комуникационните 

технологии и системи. 

Въвеждането на компютърната то-

мография и развитието  след 1980 г. 

позволява създаване на срезове на ана-

томичните структури, които носят ин-

формация за морфологията, без да се 

разрушава изследвания обект. 

 

 

 

Фиг. 2. Етап от изграждането на 3D мо-

дел – очертаване границите интересува-

щият ни обект. 

Усъвършенстването на метода води 

до намаляване на разстоянието между 

отделните срезове, което в днешно време 

достига до нанометри. Подобрена е ре-
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золюцията на изображенията, което уве-

личава качеството на получените образи 

и позволява наблюдение на изключител-

но малки детайли. В този период на раз-

витие на 3Д МКЕ обаче, процедурата по 

изграждане на вуртуални модели е изк-

лючително трудоемка, неавтоматизира-

на, базирана на много ръчен труд. Про-

цесът на моделиране на геометричен, 

триизмерен обект изисква много време и 

високо-специализиран кадрови ресурс. 

Друг сериозен проблем е омрежването 

на изградените модели. Този етап предс-

тавлява заместването на генерираното 

солидно тяло с крайни елементи – мно-

гоъгълници, на които се задават опреде-

лени свойства. През 90-те години на ми-

нал ият век не съществува изцяло авто-

матизиране на омрежването. Техничес-

ките недостатъци на използваните прог-

рами правят процеса много бавен и нее-

фективен. Получават се значителен брой 

грешки, които трябва да се открият и ко-

ригират от оператора. Основен принос 

на този период е натрупване на данни и 

решаване на специфични проблеми в об-

ластта на денталната медицина. Важно 

постижение е валидирането на 3Д мре-

жовия модел – доказване на достовер-

ността и съпоставимостта на резултати-

те, получени от клинични и лабораторни 

експерименти спрямо тези, получени 

чрез виртуална симулация.  

 

        

Фиг. 3. Триизмерни модели на горночелюстен премолар. Собствена разработка. 

В момента триизмерните модели на 

биологични структури се правят по два 

основни алгоритъма. Първият, широко-

разпространен начин, включва използва-

не на група изображение от компютърен 

томограф (КТ) или ядрено-магнитен ре-

зонанс (ЯМР). Вторият начин, с по-

ограничено приложение, е базиран на 

изображения от различни типове трииз-

мерни скенери – оптични или механич-

ни. Най-често форматът за съхранение 

на такъв тип данни е. stl 

(stereolithography). Негов основен недос-

татък е, че предоставя ограничена ин-
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формация единствено за повърхностната 

структура на обекта. Това налага ръчно 

разделяне на моделите, което е неточно 

и се прави най-често по средни стойнос-

ти от литературата. Такъв подход дава 

много стилизирани обекти, които не мо-

гат да отразят истинската сложност на 

взаимоотношенията в биологичните 

структури, например връзката емайл-

дентин. В отговор на нарастващият ин-

терес в научно-изследователските среди 

към МКЕ, специалистите по информа-

ционни и комуникационни технологии 

непрестанно усъвършенстват наличните 

софтуерни програми. Разработват се но-

ви модули – насочени към спецификата 

на обектите за изследване в сферата на 

денталната медицина. Част от широко 

използваните програмни продукти за 

моделиране на обекти са SolidWorks, 

Catia, Rhino3D, а специфично създадени 

за анализ с МКЕ са Abaqus, Ansys, 

Nastran. 

Алгоритъм за извършване  

на анализ чрез МКЕ 

Протоколът за създаване на триизме-

рен модел и симулиране на натоварвания 

чрез МКЕ включва няколко ключови 

стъпки: 

1. Сканиране чрез КТ с резолюция от 

няколко микрона до няколко десетки 

микрона. 

2. Преобразуване на естествения 

формат на скенограмите в DICOM фор-

мат, който е стандарт за разпознаване от 

всички CAD програми. 

3. Автоматично или полуавтоматично 

картографиране на отделните елементи 

на скенограмата. 

4. Преобразуване на двуизмерните 

скици в триизмерен модел. 

5. Корекция на недостатъците и 

грешките допуснати през предходните 

етапи. 

6. Премахване на неравности и остри 

ръбове, които не биха изменили резулта-

тите, но ще затруднят изчисленията – 

заглаждане на моделите (опростяване на 

границите). 

7. Създаване на „непромокаеми обек-

ти”. Това е основно изискване, за да се 

премине към следващият етап от проце-

са. Всички празнини по повърхността 

трябва да бъдат запълнени. 

8. Експортиране в програма за анализ 

чрез МКЕ, омрежване, натоварване, ана-

лиз и визуализация на резултатите чрез 

цветни карти. 

Популярност и приложение  

на МКЕ в денталната медицина 

За оценка на популярността и прило-

жението на МКЕ в сферата на дентална-

та медицина в световен мащаб се прове-

де търсене по ключови думи (таблица 1) 

в базите данни на ScienceDirect и 

PubMed. Обединените резултати от тър-

сенето са изведени в таблица 2. Наблю-

дава се постепенно увеличаване на броя 

публикации през последните две десити-

летия, като пикът в броят им е през 2012 

година (графика 1). Това показва значи-

телно популяризиране на метода сред 

изследователите и доказва приложи-

мостта му в сферата на денталната ме-

диина. 

Табл. 1. Ключови думи използвани при 

търсенето в базите данни. 

Finite element 

analysis dental 

Finite element 

method dental 

Finite element 

analysis dentistry 

Finite element 

method dentistry 

FEA dental FEM dentistry 

FEA dentistry FEM dental 
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Българският опит с използването на 

математическо моделиране е свързан с: 

• Проучване на напреженията на па-

родонта и силите на опън, които създа-

ват щифтовете фиксирани в корено-

каналната система (доц. Калъчев, док-

торска дисертация). 

• Прогнозиране на лечебните ефекти 

при долночелюстни фрактури (доц. Вла-

димиров, докторска дисертация). 

• Изследвания върху адхезивната 

връзка при композитни обтурации на 

дъвкателни зъби (доц. Манчорова, док-

торска дисертация). 

• Разработване на оптимален препара-

ционен дизайн за едокорони като дис-

тални мостокрепители (доц. Манчорова, 

д-р Хаджигаев, д-р Златев). 

• Изследване разпределението на 

стреса при прилагане на различни щиф-

тови системи (доц. Манчорова, д-р Ха-

джигаев, д-р Златев).  

Табл. 2. Брой публикации разпределени по години. 

Година 

на изда-

ване 

Finite 

element 

analysis 

dental 

Finite 

element 

analysis 

dentistry 

FEA 

dental 

FEA 

dentistry 

Finite 

element 

method 

dental 

Finite 

element 

method 

dentistry 

FEM 

dental 

FEM 

dentistry 

Общо 

1995 99 42 102 61 99 39 22 45 509 

1996 93 46 107 57 87 40 30 8 468 

1997 105 72 125 54 99 50 30 7 542 

1998 125 68 135 66 126 67 32 7 626 

1999 110 63 72 29 106 51 24 25 480 

2000 103 55 52 13 103 45 20 12 403 

2001 126 51 56 18 119 46 21 9 446 

2002 117 50 41 18 110 47 26 12 421 

2003 153 67 40 20 149 64 23 13 529 

2004 192 107 54 34 188 93 40 15 723 

2005 265 128 71 41 258 102 36 15 916 

2006 394 196 92 71 387 177 69 45 1431 

2007 295 169 107 47 288 156 122 36 1220 

2008 340 185 75 63 329 161 62 24 1239 

2009 344 201 88 47 341 183 89 47 1340 

2010 402 214 83 80 391 200 57 41 1468 

2011 449 226 127 66 434 189 73 32 1596 

2012 528 265 106 81 505 243 97 83 1908 

2013 238 121 117 35 234 113 84 45 987 

 

Диагр. 1. Разперделение на публиациите според годината на издаване. 
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Въпреки, че част от публикациите са 

представени на международни форуми, в 

търсените електронни научни бази данни 

по автори те не са открити. В България 

не съществува в обща електронна база 

данни, която да се въведат публикациите 

от различни научни дисциплини. Това 

ограничава изключително много въз-

можността за откриване на трудове със 

сходна тематика. Липсата на единна база 

данни е пречка и за колаборация между 

отделни изследователи и сформирането 

на научни колективи. 

Бъдещо развитие 

Въпреки голямото развитие на МКЕ 

през последните две деситилетия все 

още предстои решаването на редица 

въпроси. Необходимо е разработването 

на по-съвършени програмни пакети, 

способни да пресъздадат многообразие-

то от фактори които влияят върху възс-

тановителните конструкции и естестве-

ните тъкани в устната кухина. Много от 

извършваните чрез МКЕ изследвания са 

несъвършени. Не съществува стандарт 

по отношение на задаваните ограниче-

ния, връзката между ТЗТ и алопластич-

ните материали, големината и посоката 

на действащите сили. Тези факти пораж-

да съмнения за клиничната значимост на 

редица проучвания, в които се използват 

параметри, нехарактерни за естествената 

орална среда. Друг проблем е непълно-

тата на моделите – голяма част от моде-

лите включват само отделен зъб или част 

от зъба – корона, корен без да се отчита 

влиянието на качеството и количеството 

на пародонталната база и взаимоотно-

шенията с другите зъби. 

Заключение 

В бъдеще развитието на МКЕ следва 

да се насочи към опростяване на прото-

кола по изграждане на биологични обек-

ти чрез автоматизиране на процесите. 

Това би поставило началото на нов под-

ход в лечебното планиране чрез вирту-

ални прогностични модели по индивиду-

ални стойности. Създаването на специ-

фични за всеки пациент симулации и оп-

ределянето на оптималната възстанови-

телна конструкция за конкретния, инди-

видуален случай ще бъде част от ежед-

невната клинична практика на следва-

щото десетилетие. 
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Въведение 

През последните 20 години все повече 

жени се присъединяват към полицейски-

те служби
1
 като работата в места за ли-

шаване от свобода е относително нов 

феномен за жените полицаи. Пенитенци-

арната система е предизвикателно и 

опасно място за работа
2,3

. Самият затвор, 

включващ работа на смени, извънреден 

труд, насилие от страна на затворници, 

лош обществен имидж и ниско заплаща-

не, създава предпоставки за развитие на 

бърнаут синдром сред много от служи-

телите. 

В България не са провеждани проуч-

вания за бърнаут синдром сред жени, 

работещи в места за лишаване от сво-

бода. 

Цел 

Основната цел на изследването бе да 

се установи честотата и нивото на бър-

наут синдром сред жени – служители от 

Областните затвори в градовете Плов-

див, Пазарджик и Сливен. 

Поставихме си следните ЗАДАЧИ: 

1. Да установим относителния дял и 

нива на бърнаут синдром сред работе-

щите. 

2. Да оценим фазите на сформиране. 

3. Да анализираме влиянието на ня-

кои индивидуални характеристики върху 

риска от възникване на бърнаут синд-

ром. 

Материал и методи 

Проучването се проведе в Областни 

затвори гр. Пловдив, гр. Пазарджик и гр. 

Сливен. Към затворите се отнасят кор-

пусите на самите сгради и по две затвор-

нически общежития от открит тип за 

всеки затвор. Единственият критерий в 

подбора на извадката е служителят да 

има директен контакт с лишените от 

свобода. Изследването се проведе на са-

мото работно място, като бяха обхванати 

100% от работещите в момента. Бе из-

ползван въпросник, състоящ се от две 

основни части. Първата част включва 

индивидуални характеристики като въз-

раст, образование, ранг в полицейската 

йерархия, семейно положение, трудов 

стаж на конкретното работно място. 

Втората част определя наличието и ни-

вото на бърнаут синдром сред служители 

в места за лишаване от свобода по мето-

диката на В. Бойко
4
, разграничавайки 

три фази, всяка от които се проявява с по 

четири симптома (Фиг. 1). 

Яснотата и еднородността на тълку-

ване на скалите е значително предимство 

в методиката на В. Бойко. Това позволя-

ва лесно да се сравняват данните от тес-

та с резултатите, получени от други тех-

ники на психодиагностиката. Подчерта-

но предимство на метода е и възмож-

ността за индивидуален подход при пси-

хопрофилактиката и психокорекцията на 

бърнаут синдрома. Всички тези пози-
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тивни качества го правят подходящ инс-

трумент за оценка на бърнаут синдром в 

настоящото изследване. 

Информацията бе събрана чрез ано-

нимно и доброволно участие на 98 слу-

жители от женски пол. Индивидуалните 

характеристики на изследваните респон-

денти са представени в таблица 1. 

 

Фиг. 1. Симптоми и фази на бърнаут синдром. 

Табл. 1. Индивидуални характеристики и работно място на изследваната група. 

Показатели Брой  
(n) 

Процент 
(%) 

Sp 

 

Работно място 
Пловдив 
Пазарджик 
Сливен 

 
11 
11 
76 

 
11.22 
11.22 
77.55 

 
9.52 
9.52 
4.79 

Възраст  
(mean ± SEM) 

 
42.79 ± 7.49 

  

Трудов стаж 
(mean ± SEM) 

 
11.39 ± 7.66 

  

Образование 
Средно 
Висше 

 
44 
54 

 
44.90 
55.10 

 
7.49 
6.77 

Семейно положение 
Семейна 
Несемейна 
Разведена 
Вдовица  

 
73 
9 

12 
4 

 
74.49 
9.18 

12.24 
4.08 

 
5.10 
9.62 
9.46 
9.89 

Ранг 
Полицай и старши полицай 
Инспектор и старши инспектор 

 
47 
51 

 
47.96 
52.04 

 
7.29 
6.99 

 

Фаза

НАПРЕЖЕНИЕ

Фаза

РЕЗИСТЕНЦИЯ

Фаза

ИЗТОЩЕНИЕ

1. Преживяване на

психотравматични
обстоятелства 

2. Неудовлетвореност от
себе си                                              

3. Чувство на затворен в 

клетка

4. Тревога и депресия

5. Неадекватно 

емоционално реагиране                                    

6. Емоционално-

нравствена дезориентация                             

7. Икономия на емоции                  

8. Редукция на 

професионални
задължения

9. Емоционален 

дефицит

10. Емоционално

избягване

11. Деперсонализация

12. Психосомаични и

психовегетативни
нарушения

Бърнаут синдром



268 

Статистически методи 

Данните са анализирани със статисти-

чески програмен пакет методи SPSS 

v.17.0. За ниво на статистическа значи-

мост е прието Р < 0.05 и интервал на до-

верителност 95%. Използвани са деск-

риптивен и непараметричен хи-квадрат 

анализи. 

Резултати и обсъждане 

След анализиране на резултатите ус-

тановихме, че при 76.53% (n = 75) от ан-

кетираните жени има бърнаут синдром. 

На фигура 2 е представено разпределе-

нието на нивото на бърнаут синдром 

сред засегнатите лица. 

 

Фиг. 2. Ниво на бърнаут синдром сред 

засегнатите респонденти. 

Отчетени са високи стойности и по 

трите фази на бърнаут синдром. На таб-

лица 2 са представени степента на сфор-

мирането им сред изследваните жени – 

служители.  

Табл. 2. Сформиране на фазите на бър-

наут синдром сред участниците 

Фази Фазата е 

сформирана 
Брой  

(Процент) 

Фазата не е 

сформирана 
Брой  

(Процент) 
Напрежение 35 (35.71) 63 (64.29) 
Резистенция 71 (72.45) 27 (27.55) 
Изтощение 37 (37.76) 61 (62.24) 

Нашите резултати съвпадат с данни 

от други изследвания
2,5,6,7,8,9

. Автори 

твърдят, че жените са по-изложени на 

риск от бърнаут, отколкото мъжете
10,11

. 

Един от аргументите в подкрепа на това 

заключение е, че жените се ангажират 

емоционално с проблемите на лишените 

от свобода. Освен това те отговарят на 

емоционалните нужди на семействата си 

и така се сблъскват с двойна доза напре-

жение – у дома и на работното място
12

. 

Проведените проучвания върху бърнаут 

синдром между мъже и жени служители 

в затвори са доста противоречиви
13,14,15

. 

За възникването и развитието на бър-

наут синдром е важно взаимодействието 

между личностовите характеристики и 

особеностите на дадената организация. 

Това обяснява до голяма степен и факта, 

че в една и съща организация някои 

служители са обхванати от бърнаут, а 

други – не. Прилагането на χ
2
 анализа 

установи, че индивидуалните характе-

ристики не оказват влияние върху нали-

чието или отсъствието на бърнаут синд-

ром сред работещите жени в изследва-

ните затвори. На таблица 3 е представе-

но разпределението на анкетираните, от-

носно наличие или отсъствие на бърнаут 

синдром според индивидуалните им ха-

рактеристики. 

Работата в изправителните институ-

ции е трудна, тежка, обикновено с нисък 

престиж в обществото
2
. Малко други ор-

ганизации са натоварени с основната за-

дача да контролират и осигуряват безо-

пасност на нежелаещи сигурност и 

враждебно настроени индивиди. Стре-

сът, свързан с такъв тип работа в повече-

то случаи води до развитието на бърнаут 

синдром.  

62.24% 

ниско  

24.49% 

средно 

13.27% 

високо 
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Табл. 3. Разпределение на целевата група според наличието или отсъствието на 

бърнаут синдром. 

Показатели Отсъствие на 

бърнаут синдром 
N (%) 

Наличие на бърна-

ут синдром 
N (%) 

χ2 анализ 

Възраст  
под 30 г. 
31÷40 г. 
41÷50 г. 
над 51 г. 

 
2 (40.00) 
9 (27.27) 
9 (20.93) 
3 (17.65) 

 
3 (60.00) 
24 (72.73) 
34 (79.07) 
14 (82.35) 

 
χ2 = 1.50 
р = 0.68 

Образование 
висше 
средно 

 
14 (25.93) 
9 (20.45) 

 
40 (74.07) 
35 (79.55) 

 
χ2 = 0.40 
р = 0.52 

Семейно положение 
семейна 
разведена 
вдовица 
несемейна 

 
19 (26.03) 
1 (8.33) 
1 (25.00) 
2 (22.22) 

 
54 (73.97) 
11 (91.67) 
3 (75.00) 
7 (77.78) 

 
χ2 = 1.81 
р = 0.61 

Ранг  
полицай и старши полицай 
инспектор и старши инспектор 

 
9 (19.15) 

14 (27.45) 

 
38 (80.85) 
37 (72.55) 

 
χ2 = 1.81 
р = 0.40 

Стаж в затвора 
под 5 г. 
над 5 г. 

 
8 (28.57) 

15 (21.43) 

 
20 (71.43) 
55 (78.57) 

 
χ2= 0.57 
р= 0.45 

 

Изводи 

1. За първи път в България е проведе-

но проучване за изясняване разпростра-

нението на бърнаут синдром сред жени, 

работещи в места за лишаване от сво-

бода. 

2. Установено е високо ниво и по три-

те фази на бърнаут синдром по използ-

ваната методика сред служителките. 

3. Индивидуалните характеристики не 

оказват влияние върху наличието или 

отсъствието на бърнаут синдром сред 

работещите жени в изследваните зат-

вори. 

4. Резултатите потвърждават необхо-

димостта от прилагане на ефективни 

стратегии за намаляване и предотвратя-

ването на бърнаут синдрома. 

5. Необходими са по-нататъшни изс-

ледвания специално фокусирани върху 

нивото на развитие на бърнаут синдром 

при мъже и жени служители в пенитен-

циарната система. 

Благодарности 

Проведеното проучване е реализирано 

с финансовата подкрепа на Фонда за на-

учни изследвания при Медицински уни-

верситет – Пловдив по научно-

изследователски проект НО – 22/2012 г. 

Авторите изказват благодарност на ад-

министрацията на Областни затвори 

гр. Пловдив, гр. Пазарджик и гр. Сливен 

за оказаното съдействие.  

Библиография 

1. Grogan, W.J. (2008). Job Satisfaction at the 

Marietta Police Department: A Comparative 

Analysis. Dissertations, Theses and Capstone 

Projects. Paper 11.  

2. Armstrong, G.S. and Griffin, M.L. (2004). Does 

the job matter? Comparing correlates of stress 



270 

among treatment and correctional staff in prisons. 

Journal of Criminal Justice, 32, 577-592. 

3. Ivie, D. and Garland, B. (2011). Stress and 

burnout in policing:does military experience matter? 

Policing: An International Journal of Police 

Strategies & Management Vol. 34 No. 1, 49-66. 

4. Бойко, В. (1999). Методика диагностики уров-

ня эмоционального выгорания. В Д.Я. Райгород-

ский (ред.), Практическая психодиагностика: 

Методики тесты. Самара, 161-169. 

5. Griffin, M. L., Hogan, N. L., Lambert, E. G., 

Tucker-Gail, K. A., & Baker, D. N. (2010). Job 

involvement, job stress, job satisfaction, and 

organizational commitment and the burnout of 

correctional staff. Criminal Justice and Behavior, 

37(2), 239-255. 

6. Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, S., Elechi, 

O., Benjamin, B., Morris, A., Laux, J.M., & Dupuy, 

P. (2010). The Relationship Among distributive and 

Procedural justice and Correctional Life 

Satisfaction, Burnout, and turnover Intent: An 

Exploratory Study. Journal of Criminal Justice, 

38(1), 7-16. 

7. Senter, A., Morgan, R.D., Serna-McDonald, C. 

and Bewley, M. (2010). Correctional Psychologist 

Burnout, Job Satisfaction, and Life Satisfaction. 

Psychological Services, 7(3), 190-201. 

8. Schaufeli, W.B. and Peeters, M.C. (2000). Job 

stress and burnout among correctional officers: A 

literature review. International Journal of Stress 

Management, 7 (1). 

9. Lindquist, C. A., & Whitehead, J. T. (1986). 

Burnout, job stress and job satisfaction among 

Southern correctional officiers. Journal of Offender 

Counseling, Services and Rehabilitation, 10(4), 5-

26. 

10. Никифоров, Г.С. (2003). Психология здо-

ровья. М.: Питер, С., 485-499. 

11. Carlson, J. R., Anson, R. H., & Thomas, G. 

(2003). Correctional Officiers Burnout and Stress: 

Does Gender Matter? The Prison Journal, 83(3), 

277-288. 

12. Maslach, C. and Jackson, S.E. (1985). The Role 

of Sex and Family Variables in Burnout. Sex Roles, 

12(7/8), 837-851. 
13. Lynch, J. (2007). Burnout and engagement in 

probationary police officers: A scoping paper. 

Australasian Centre for Policing Research Scope 1. 

14. Kop, N., Euwema, M. and Schaufeli, W.B. 

(1999). Burnout, job stress and violent behavior 

among Dutch police officers. Work & Stress, 13, 

326-340. 

15. Morgan, R.D., van Haveren, R.A. and Pearson, 

C.A. (2002). Correctional officer burnout: Further 

analyses. Criminal Justice and Behavior, 29, 144-

160. 

 

  



271 

Анализ на промените в пулпната температура 
по време на почистване и заглаждане  
на кореновите повърхности с Er:YAG лазер –  
in vitro изследване 

Бл. Янева
1
, Пл. Загорчев

2
, Е. Фиркова

1
 

1
Катедра „Пародонтология и ЗОЛ”, Факултет по дентална медицина,  

Медицински университет – Пловдив 
2
Катедра по медицинска физика, биофизика и математика, Факултет по фармация,  

Медицински университет – Пловдив 

e-mail: b_yaneva@yahoo.com 

Въведение 

Целта на пародонталното лечение е 

отстраняването на бактериален биофилм, 

зъбен камък и некротичен цимент от ко-

реновите повърхности и по този начин 

спиране прогресията на заболяването.
1 

За 

осъществяването на тази цел са създаде-

ни различни видове ръчни и машинни 

инструменти, доказали своята ефектив-

ност във времето.
2
 

В последните години широко обсъж-

дано средство в нехирургичното паро-

донтално лечение са лазерите. Er:YAG 

лазерът има дължина на вълната 2940nm, 

което определя високия му коефициент 

на абсорбция от водни молекули и съот-

ветно възможност за приложение не са-

мо в меки, но и в твърди тъкани като 

емайл, дентин, цимент и кост. Доказана е 

неговата ефективност при премахване на 

зъбен камък от кореновата повърхност 

без причиняване на термични уврежда-

ния като стопяване или овъгляване на 

цимента на зъба.
3
 Освен това има убеди-

телни доказателства за антибактериал-

ния ефект
4
 на Er:YAG лазерът и предим-

ствата му при различни хирургични ма-

нипулации.
5
  

Имайки предвид фототермичният 

принцип на действие на Er:YAG лазера 

от голямо значение е влиянието му вър-

ху вътрепулпната температура по време 

на работа. Именно затова цел на настоя-

щето in vitro изследване е да установи 

температурните промени в зъбната пул-

па по време на почистване на кореновата 

повърхност с Er:YAG лазер. 

Материал и методи 

Зъбни проби 

В изследването са включени букални-

те и лингвални повърхности (n = 30) на 

15 еднокоренови зъба, екстрахирани по-

ради напреднало пародонтално заболя-

ване и с наличие на зъбен камък. Зъбите 

са съхранявани във 0,9% NaCl и при 4° C 

температура, за да се избегне дехидра-

тация. 

Система за термостатиране 

Пробата е поставена в цилиндричен 

микро-процесорно управляем ултратер-

мостат, пълен с дестилирана вода с тем-

пература (35,50
о 

С  0,05
о 

С), която по 

време на опита се разбърква интензивно 

(фиг. 1) 
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Термометрична система 

Температурните измервания се из-

вършват с цифров термометър FLUKE 

16 Thermometer, Fluke corporation САЩ, 

куплиран със специално изработен тер-

мосензор (термодвойки Type K) с точ-

ност ± 0,1° C за диапазона от 20° C до 

80° C. Времето за установяване на тер-

модинамично равновесие е само 200 ms 

и това се дължи на изключително малка-

та маса на сензора (< 5 mg). В резултат 

на това е възможно абсолютно точното 

отчитане на температурата на всяка се-

кунда (на 1000 ms). 

 

Фиг. 1. Опитна постановка – зъбна про-

ба, поставена в системата за термостати-

ране. В пулпната камера на пробата е 

поставена термометричната система. 

Er:YAG лазерна обработка на корено-

вите повърхности 

Букалните и лингвалните коренови 

повърхности (n = 30) на зъбите са обра-

ботени с Er:YAG лазер (2940 nm) – Lite 

Touch, Syneron Dental, Israel, накрай-

ник – chisel tip, в контактен режим, с 

непрекъсното движение в апико-

коронарна посока и ъгъл на накрайника 

10-15° спрямо кореновата повърхност 

(фиг. 2). Настройките на юнита са както 

следва – 100 mJ и 50 Hz (общо 1,5 W) и 

постоянно водно охлаждане. 

 

Фиг. 2. Er:YAG лазерна обработка на 

кореновите повърхности. 

Статистически анализ и обработка 

на опитните данни 

Статистическият анализ се осъщест-

вява с помощта на SPSS 11.5 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, САЩ) и PraphPad Prism 3.0 

(PraphPad Software, Inc, CA, САЩ). Дан-

ните са подложени на детайлен и на 

сравнителен анализ. След проверка на 

разпределението за нормалност на про-

менливите с теста на Kolmogorov-

Smirnov се избира подходящият статис-

тически анализ. При нормално (Гаус-

Лапласово) разпределение на показателите 

се използва параметричният t-критерий на 

Стюдент за свързани и независими извад-

ки (t-test for paired and independent 

samples) за определяне на статистически 

значимата разлика между относителните 

дялове и средните величини в групите 

при ниво на значимост p < 0,05.  

При сравнение на петте групи с опит-

ни резултати се прилага еднофакторен 

вариационен анализ One Factor ANOVA 

(One Way ANOVA).
6,7

 Задава се нивото 

на статистическо достоверно различие и 

се провежда детайлен анализ за устано-

вяване на различията между групите 

чрез Bonferroni's Multiple Comparison 

Test.
8
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Данните, са представени във формата 

(Mean  SDМ), където Mean е средна 

стойност, а SDM е стандартно отклоне-

ние на тази стойност. 

Резултати 

Фигура 3 представя резултатите от 

термичните измервания по време на 

Er:YAG лазерното третиране на корено-

вата повърхност. Средните стойности на 

температурите, измерени след началото 

на третирането са по-ниски в сравнение 

с изходната температура от 35,5° C. 

Термичният анализ показва следните 

средни стойности на температурата – 

33,96 ± 1,40° C, 33,14 ± 2,09° C, 

32,97 ± 2,76° C и 33,03 ± 03° C съответно 

на 10-тата, 20-тата, 30-тата и 40-тата се-

кунда от началото на облъчването. При 

анализа на данните с One Factor ANOVA 

(One Way ANOVA) се установи статис-

тически значима разлика между групите, 

която се подложи на детайлен анализ 

чрез Bonferroni's Multiple Comparison 

Test. Резултатите от теста са представени 

в таблица 1. Температурата намалява 

значително след 10, 20, 30 и 40 секудни 

работа в сравнение с изходната темпера-

тура. Въпреки това не се отчита статис-

тически значима разлика между отдел-

ните времеви интервали. 

Табл. 1. Детайлен анализ на данните 

чрез Bonferroni’s Multiple Comparison 

Test. 

Bonferroni's 

Multiple 

Comparison Test 

Mean 

Diff. 
P value 

Control vs 10s 1,55 P < 0.05 

Control vs 20s 2,36 P < 0.001 

Control vs 30s 2,52 P < 0.001 

Control vs 40s 2,47 P < 0.001 

10s vs 20s 0,81 P > 0.05 

10s vs 30s 0,97 P > 0.05 

10s vs 40s 0,92 P > 0.05 

20s vs 30s 0,16 P > 0.05 

20s vs 40s 0,10 P > 0.05 

30s vs 40s -0.05 P > 0.05 

 

 

Фиг. 3. Термичен анализ на промените в температурата на 10, 20, 30 и 40 секунди след 

началото на обработка на кореновите повърхности с Er:YAG лазер. 

начална 
температу

ра 
10 sec 20 sec 30 sec 40 sec

Средна стойност 35,5 33,95 33,14 32,97 33,03

Максимална температура 35,5 35,7 35,9 36 36,1

Минимална температура 35,5 29,8 28,2 24,9 26,3

Медиана 35,5 34,35 33,75 34 33,3
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Обсъждане и изводи 

Основният принцип на действие на 

лазерния лъч с биологичните тъканите е 

фототермичният ефект, при който лазер-

ната енергия се трансформира в топлина. 

Когато в таргетните тъкани, съдържащи 

вода, температурата достигне 100° С, се 

получава изпарение на водните молеку-

ли, процес, който се нарича аблация 

(табл. 2). В твърдите тъкани като емайл, 

дентин, цимент, зъбен камък изпарение-

то на водните молекули води до увели-

чаване на обема в тъканите, микроексп-

лозия в тях и отстраняването им.
9 

Табл. 2. Лазерна енергия и термични 

ефекти върху денталните меки тъкани. 

Тъканна 

температура 

(°C) 

Наблюдаван ефект 

37-50 Хипертермия; бактериална 

инактивация 

>60 Коагулация, денатурация на 

протеините 

70-90 Свързване на раневите ръбо-

ве на меките тъкани 

100-150 Изпарение, аблация 

>200 Карбонизация; тъканно 

овъгляване 

Er:YAG лазерът със своята дължина 

на вълната от 2940 nm има най-добра аб-

сорбция от водните молекули и следова-

телно може да се използва както в меки, 

така и в твърди тъкани. Множество изс-

ледвания показват неговата ефективност 

в пародонталното лечение при почист-

ване на пародонтални джобове, гинги-

вектомия и френулотомия, пародонтални 

хирургични манипулации, бактериална 

деконтаминация, отстраняване на зъбен 

камък.
3-5

 

Имайки предвид принципа на дейст-

вие в тъканите от голямо значение е по-

вишението на температурата по време на 

лечението. Резултатите от нашето изс-

ледване показват, че вътрепулпната тем-

пература не се повишава значително по 

време на скейлинг и роот планинг с 

Er:YAG лазер. 

Върху увеличението на вътрепулпна-

та температура оказват влияние следните 

фактори: начина на излъчване на енерги-

ята от лазерното устройство – като пре-

къснат или непрекъснат импулс, начинът 

на работа – в контактен или безконтак-

тен режим, дължината на вълната на ла-

зерния лъч, наличието на водно и въз-

душно охлаждане по време на работата, 

продължителността на облъчване на тъ-

каните, скоростта на движение на ръката 

на оператора.
10

 

Er:YAG лазерът излъчва енергията си 

под формата на прекъснати импулси, ко-

ето позволява между отделните импулси 

да има време за тъканна релаксация, при 

която температурата в тъканите се нор-

мализира.
11

 

Процедурата се извършва в контактен 

режим, но с непрекъснато движение от 

страна на оператора. При липса на тако-

ва движение може да се получи термич-

но увреждане на тъканите поради голя-

мото натрупване на топлина в тях. 

Дължината на вълната на Er:YAG ла-

зерът е 2940 nm, което съвпада с пика на 

абсорбция от водните молекули. Това 

определя високия абсобционен коефици-

ент на Er:YAG лазера от твърди и меки 

тъкани, което води до много малка дъл-

бочина на пенетрация на енергията в тъ-

каните от порядъка на няколко микрона. 

Благодарение на това не се стига до не-

желани термични ефекти върху околните 

на третираното поле тъкани.
12

 

Системата е снабдена с непрекъснато 

водно охалждане, което не позволява 

прегряването на тъканите. 
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Времето на облъчване е от особено 

значение за акумулирането на топлина в 

тъканите и евентуалното им термично 

увреждане. Резултатите от нашето про-

учване сочат, че в рамките на 40 сек. ин-

тервал от време има значимо намаление 

в стойностите на вътрепулпната темпе-

ратура. Тези данни съответстват на ре-

зултатите от други in vitro изследвания, 

при които отново няма прекомерно уве-

личение на температурните стойности в 

пулпата.
13-15

 

Изводи 

При спазването на определените ус-

ловия не се получава увеличение на вът-

репулпната температура в 40 секунден 

интервал от време на почистване и заг-

лаждане на кореновите повърхности с 

Er:YAG лазер.  
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Дорзална симпатектомия – основна 
терапевтична опция при пациенти с палмарна 
хиперхидроза (Oбзор) 

А. Янкулов, А. Учиков, К. Мурджев, А. Чапкънов, И. Димитров, А. Баташки, Г. Мехемд 

Катедра по специална хирургия, Медицински университет – Пловдив, България 

Увод 

Ексцесивното потене или хиперхид-

розата е социално значим проблем, често 

подценяван поради неправилно оценена-

та му честота, който придобива все по-

голяма известност във връзка с възмож-

ността за различни терапевтичните оп-

ции [1]. Заболяването е познато от дъл-

бока древност, като Хипократ въвежда 

термина hidroa, който е преведен от 

гръцки на латински и английски като 

sudamina. Тези два термина дават съвре-

менното наименование на проблема-

хидроза или потомоторна функция.  

Целта на лечението при пациенти с 

хиперхидроза е да премахне причината 

довела до ексцесивното потене, да се 

третира вторичния дерматит и неговите 

усложнения, поучени в резултат на 

обилното изпотяване, както и да се на-

мали количеството на отделения от пот-

ните жлези секрет [2]. 

Определение и епидемиолгия 

Хиперхидрозата е заболяване, при ко-

ето се нарушават регулаторните меха-

низми на процесите участващи в потоот-

делянето. Когато тези промени не се 

предизвикани от системно заболяване, 

говорим за първична хиперхидроза, до-

като вторичната хиперхидорза е предиз-

викана от инфекции, злокачествени за-

болявания, неврологични или ендокрин-

ни нарушения, увреждания на гръбнач-

ния стълб и др. [2]. 

Първичната хиперхидроза може да за-

сегне различни части от тялото, като 

кранио-фациалната област, ръцете, кра-

ката и аксилите [3]. Когато нарушението 

на потоотделянето е ограничено само в 

областта на дланите говорим за палмар-

на хиперхидроза. Първичната палмарна 

хиперхидроза е заболяване при което се 

наблюдава значително потене на ръцете 

над физиологичните нужди, изострящо 

се в състояние на стрес и страх [4]. To се 

проявява от ранна детска възраст и зася-

га първоначално горните крайници, като 

по-късно може да се прояви и в областта 

на краката и подмишниците. 

Последните проучвания сочат, че от 

този проблем страдат от 0-6,1% от жите-

лите на Западна Европа, 2,8% от населе-

нието на САЩ и 3% от популацията в 

Азиатските държави [3]. В 57 % от слу-

чаите се касае за фамилна предиспози-

ция. Деца на родители с хиперхидроза 

имат 25% шанс да наследят това заболя-

ване, като начина по който то се предава 

е автозомно доминантен [1] Женският 

пол е засегнат в по-голям процент, като 

причините за това най-вероятно се крият 

в особеностите вегетативната нервна 

система [3]. 

На базата на събраните данни от 180 

пацинети претърпели торакоскопска 

симпатектомия, Doolabh и сътр., устано-

вяват, че по-голямата част от тях страдат 

от палмарна и плантарна хиперхидроза, 
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около 15-20% от тях са с палмарна и ак-

силарна хиперхидроза, от 5 до 10% стра-

дат от изолирана аксиларна хиперхидро-

за и по-малко от 5% са с кранио-

фациална хиперхидроза [5]. Идентично е 

разпределените на пациентите в проуч-

ването на Rodriguez и кол., които изс-

ледват резултатите от торакоскопска 

симпатектомия при 406 болни [3]. 

В терминологията на хирургичното 

лечение на палмарната хиперхидроза се 

използват следните наименования, които 

са световно приети: 

• Видео-асистирана торакоскопска 

хирургия (ВАТХ или VATS) – процеду-

ра, при която плевралната кухина на 

пациентите се оглежда с помощта на 

камера. 

• Симпатектомия – хирургична интер-

венция при която симпатиковата верига 

е резецирана, остранена или разделена. 

• Симпатикотомия – хирургична ма-

нипулация при което симпатиковата ве-

рига е прекъсната. 

• Т2 симпатектомия – резекция на Т2 

симпатиковия ганглии, чрез резекция на 

симпатиковата верига, разположена 

между средата на второ и трето ребро. 

• Т2 сипатикотомия – отделяне на Т2 

ганглии от симпатиковата верига, чрез 

прекъсване на последната от средата на 

2-ро ребро до средата на 3-то ребро. 

• Разделна белодробна вентилация – 

интубация с двупросветна интубационна 

тръба или с помощта на бронхиален 

блокер. 

Терапевтични опции 

В началото на развитието на медици-

ната, с оглед проучване на патогенезата 

на различните заболявания, много лека-

ри се използвали еликсири от атропино-

ви растения, които подобрявали състоя-

нието на пациентите с хипехидроза [1]. 

Нежеланите ефекти от страна на тези 

препарати свързани със седация, консти-

пация и сухота в устата са довели до из-

важдането им от употреба. В днешно 

време се използва само крем или рол-он 

от 0,5% разтвор на гликопиролат за тре-

тиране на краниофациална хиперхидро-

за [6]. Неудобството на метода е свърза-

но с необходимостта от нощно аплици-

ране на 20% алуминиев хлорид, разтво-

рен в етилов алкохол за 5 дни, като 

крайния резултат е само временен. 

Средства против изпотяване под фор-

мата на дезодоранти, репеленти и рол-

он, съдържат метални соли, най-често 

алуминиев хлорид, които блокират ка-

налчетата на потните жлези, както и во-

дят до атрофия и девскуларизация на 

жлезите [1]. Нуждата от използването на 

допълнителни покриващи материали под 

формата на кърпи, тениски или чорапи 

за 8 часа, както и необходимостта от 

повтаряне на процедурата най-малко два 

пъти в седмицата, съчетани с ниската 

ефективност при тежки форми, прави 

тези препарати непривлекателни за ле-

чение на пациенти с хиперхидроза. 

Йонтофорезата е терапия, за която е 

необходимо специално оборудване, пов-

таря се всеки ден в продължение на ме-

сец, води в края на лечението до компен-

саторно потене, често оплакванията ре-

цидивират [7]. Изброените по-горе не-

достатъци правят метода непривлекате-

лен за лечение на пациенти с палмарна 

хиперхидроза. 

Терапия на аксиларна хиперхидроза с 

Ботулинов токисн тип А е позволена от 

Американската агенция за контрол на 

храните и лекарствата през 2004 г. [1]. 

Toзи вид терапия е доста обещаваща ка-

то нов метод за лечение на палмарната 
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хиперхидроза поради факта, че се прила-

га с помощта на ниско инвазивни мето-

дики, със сравнително висока ефектив-

ност и малко странични ефекти [8]. До-

зата на ботулиновия токсин е 50 или 100 

U на зона засегната от хиперхидрозата, 

разтворен в 0,9% физиологичен серум, 

като ефекта се наблюдава на 2-рия ден 

след апликацията, в следващите две сед-

мици все още има остатъчно потене, ка-

то продължителността на терапевтичния 

отговор е около 7 месеца, в зависимост 

от индивидуалните особености на паци-

ентите [9]. Нежеланите реакции от боту-

линовата апликация са свързани с дис-

комфорта от инжекциите, което налага 

използването на аналгезия под различна 

форма, както и с възможността от разп-

ространение на токсина към нервно-

мускулните синапси на съседните мус-

кули [10]. Клинически този страничен 

ефект се изразява в нарушена конвер-

генция между палеца и показалеца. Този 

нежелан ефект може да се избегне чрез 

интрадремално вкарване на агента и на-

маляване на дозата. 

Хирургично лечение  

Първите съобщения за резекция на 

симпатиковата верига датират от далеч-

ната 1920 г., като първата ендоскопска 

симпатектомия е публикувана през 

1942 г., от Hughes [11]. Ендоскопската 

симпатектомия е средство на избор при 

автономни нарушения като първична 

хиперхидроза, социални фобии, изчервя-

ване на лицето при контакт с непознати, 

както и при някои съдови заболява-

ния [12]. С въвеждането на ВАТХ про-

цента на усложненията при тази манипу-

лация значително намаляха, тя стана 

ефективна и сигурна, като при пациенти 

с палмарна хиперхидроза честотата на 

усложненията и неуспех след процеду-

рата варират от 1,5 до 16%, докато при 

такива с аксиларна хиперхидроза дости-

гат до 65% [13]. Развитието на ендоскоп-

ските манипулации, съпроводени с усъ-

вършенстването на апаратурата, напра-

виха видео-торакоскопската симпатек-

томия лесно осъществима, позволяваща 

отлично визуализиране на симпатикова-

та верига и нейната резекция [11]. На 

фигура 1 е представена схематично цел-

та на сипатектомията. 

 

Фиг. 1. Анатомия на симпатиковата ве-

рига и целта на хирургичното лечение. 

Преганглионерните симпатикови нерви 

излизат от гръбначния мозък от нива от 

Т1 до Л2-3, преминават през над и под-

лежащите симпатиковите ганглии и 

иневрират постганглионерните нерви. 

Често долния цервикален ганглии е 

свързан с първия торакален и при пре-

късването на последния може да се раз-

вие като усложнение синдром на Хор-

нер. Резекцията на симпатиковата верига 

трябва да се извърши на нивото между 

Т1 и Т2 с цел да се намали риска от ком-

пенсаторна хиперхидроза в други облас-

ти на тялото. 

На фиг. 2 е представен резецирана Т2 

верига и предстоящо такова на Т3 ниво. 
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Фиг. 2. Прекъсната Т2 верига и резекция 

на Т3 ниво (От Kwong KF, Krasna MJ: 

Thoracoscopic sympaticotomy. In Patterson 

GA [ED]: Operative techniques in thoracic 

and cardiovascular surgery. New York, WB 

Saunders, 2004). 

В световен мащаб дискутабилен е 

въпросът за нивото на прекъсване на 

симпатиковата верига. Повечето автори 

предпочитат прекъсването да става на 

ниво Т2 и/или Т3, поради факта, че тези 

ганглии именно участват в инервацията 

на горните крайници [4]. Счита се пре-

късване на веригата на нивото на Т2 ще 

доведе до повлияване на хиперхидроза-

та, но може да има като нежелана реак-

ция денервация на лицето и екстремно 

изсушаване на ръцете. В свое проучване 

Scmidt и сътр., установяват, че прекъс-

ване на симпатиковата верига, на ниво 

различно от Т2 ще намали честотата на 

компенсаторното потене [14]. Lin и Wu 

смятат, че в инервацията на кожата ръ-

ката участват само единични влакна, из-

хождащи директно от Т2 и Т3 ганг-

лии [15]. Te дори допускат, че тези ганг-

лии не вземат директно участие в пато-

генезата на палмарната хиперхидроза. 

Добрите резултати от резекцията на 

Т2-Т3 нива се дължи на факта, че от Т4 

ганглия към горните два отиват нервните 

окончания участващи в инервацията на 

кожата на ръката. Поради тази причина, 

те препоръчват прекъсване на сипмати-

ковата верига само на ниво Т4. 

В свое рандомизирано проспективно 

проучване Liu и съавт. сравняват Т3 с 

Т2-4 прекъсване на симпатиковата вери-

га при 232 пациенти с палмарна хипер-

хидроза [4]. Те установяват, че тежко по 

степен компенсаторно потене се наблю-

дава при групата пациенти с резекция на 

ниво Т2-4. Нивото на удовлетвореност е 

по-високо при пациентите подложени на 

Т3 резекция. Общата успеваемост и при 

двете групи по отношение повлияване на 

симптомите на палмарна хиперхидроза е 

100%. В тази връзка, те препоръчват 

прекъсване на симпатиковата верига са-

мо на едно ниво с оглед намаляване на 

усложненията.  

Противно на изложените по-горе 

твърдения, Miller и кол. смятат, че пре-

късване на симпатиковата верига на ни-

во Т2, с помощта на миниинвазивна то-

ракоскопска техника е ефективно и на-

малява риска от компенсаторно поте-

не [16]. Te правят това свое заключение 

на базата на сравнително малък брой па-

циенти – 41 жени и 9 мъже, като описват 

усложнения под формата на компенса-

торна хиперхидроза при 12% от случаите. 

В свое проспективн орандомизирано 

проучване Yazbek и сътр. сравняват 

симпатектомия на ниво Т2 с тази на ниво 

Т3 [17]. Техният материал се базира на 

3 годишен опит с 60 пациента. Болните 

са проследени 20 месеца след операция-

та и са изследвани по отношение на 

ефекта от самото лечение, честотата и 

степента на компенсаторното потене и 

неговата еволюция, както и по отноше-

ние на качеството на живот. Получените 

от тях резултати сочат, че честотата на 

компенсаторно потене е по-малка при 
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пациенти с Т3 симпатектомия, докато 

качеството на живот на пациентите е 

статистически съпоставимо, независимо 

от нивото на прекъсване на веригата. 

Katara и кол. публикуват проучване, 

сравняващо Т2 резекцията с Т2 и Т3 

симпатектомията [18]. По отношение 

ефикасността (100% от случаите), реци-

дивите (при нито един от оперираните), 

честотата на компенсаторната хиперхид-

роза (повече от 80% от случаите), те-

жестта на компенсаторната хиперхидро-

за (нито един тежък случай) както и по 

отношение на удовлетвореността на па-

циентите от операцията (> 80% от слу-

чаите) двата метода не се различават по 

между си. 

Във връзка с намаляване на честота на 

усложненията след хирургичното лече-

ние на палмарната хиперхидроза, Li и 

сътр. предлагат интраоперативно мони-

ториране, с помощта на Доплер ехогра-

фия и измерване на кожната температура 

на ръката при прекъсване на симпатико-

вата верига [19]. Te започват трансекци-

ята от Т4 ниво и при намаляване на кръ-

вотока под 30% и кожната температура 

под 1,5° C манипулацията се прекратява. 

Ако не се постигнат тези параметри, ни-

вото се премества с едно нагоре. С по-

мощта на този метод, те прекъсват само 

Т4 ганглия при 76% от пациентите, 

Т4+Т3 при 23% от пациентите и Т2-Т4 

при 1%. При всичките пациенти симп-

томите изчезват след манипулацията, 

удовлетвореността е повече от 92%, а 

честота на компенсаторната хиперхидро-

за в различните и форми е малко над 20%. 

На базата на литературните публика-

ции за анатомичните особености на сим-

патиковата верига [13], Kim и съавт. 

предлагат извършването на т. нар. рами-

котомия на ниво от Т3 до Т4 с цел по-

добряване на резултатите от хирургич-

ното лечение [20]. Te смятат, че този ме-

тод е ефикасен не само за постигане на 

по-висок процент ефективност, но и при 

пациенти при които анатомичните осо-

бености не позволяват лесно да се визуа-

лизира симпатиковата верига-например 

такива с наднормено тегло. 

В експериментален модел с прасета, 

Oliveira и кол., извършват рамикотомия 

и установяват, че в първите 100 следопе-

ративни дни не се наблюдава регенера-

ция на нервните влакна [21]. След 

135 ден се развива подобен процес, кои-

то води до образуване на колагенови 

връзки между трансецираните нерви. 

Именно на тях според авторите се дължи 

макари и ниския процент на рецидив 

след торакоскопска симпатектомия и 

препоръчват поставяне на синтетини ма-

териали като говежди перикард напри-

мер за превенция от подобен процес.  

Предимството на видео-асистираната 

сипматектомия е безспорно, като Murphy 

и съавт. в своя публикация сравняват из-

ползването на един и два портова ендос-

копска техника [11]. По отношение на 

болничния престой, честотата на посто-

перативния пневмоторакс и необходи-

мостта от поставяне на гръден дрен, ед-

нопортовата техника е статистически за 

предпочитане пред тази с два порта. По 

отношение на удовлетвореността на па-

циентите двете техника с идентични. 

В свое проспективно сравнително 

проучване Ambrogi и сътр. сравняват две 

групи пациенти с палмарна хиперхидро-

за-такива третирани с Ботулинов токсин 

А и такива подложени на ендоскопска 

симпатектомия [8]. Получените от тях 

резултати демонстрират значителна 

удовлетвореност на пациентите по от-

ношение на качеството на живот след 
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торакоскопското лечение в сравнение с 

консервативния подход. Това проучване 

е доказателство за предимството на хи-

рургията като дефинитивен подход при 

лечението на пациенти с палмарна хи-

перхидроза. 

Резултати и усложнения 

Резултатите от ендоскопската тора-

кална симпатектомия са със сравнително 

висока степен на ефективност по отно-

шение на удовлетвореността на пациен-

тите с палмарна хиперхидроза. Walles и 

кол. в свое проучване проследяват за пе-

риод от 10 години именно ефективността 

на хирургичното лечение [22]. В 53% от 

случаите се наблюдават ниска към сред-

но изразена рецидивна палмарна хипер-

хидроза, съпроводена от коменсаторно 

потене и обилна саливация съответно 

при 60% и 33% от случаите. За просле-

дения период 47% от пациентите са 

удовлетворени от хирургичната намеса, 

за сметка на 40%, които са разочаровани. 

Противоречивите резултати на авторс-

кия колектив са свързан със сравнително 

малкия брой пациенти и извършване са-

мо на един вид симпатектомия, а именно 

Т2-Т3 без да са съобразени анатомични-

те особености на симпатиковата верига. 

Jeganathan и съавт. представят своите 

резултати при ендоскопска торакална 

симпатектомия извършена при 163 паци-

енти с различни форми на хиперхидро-

за [23]. При пациентите с палмарна хи-

перхидроза, които представляват 41% от 

изследваната група, ефективността на 

процедурата е най-висока – 98,5%, като 

рецидив се наблюдава при едва 4,6% от 

пациентите. Качеството на живот се е 

подобрило при 85% от пациентите, като 

при едва 15% се описва неудовлетворе-

ност поради влошени качество на живот, 

свързано с компенсаторно потене. 

Kwong и сътр. правят ретроспективен 

стратифициран анализ на 306 пациенти с 

палмарна хиперхидроза и лицева такава 

за период от 6 месеца [24]. При пациен-

тите с палмарна хиперхидроза предопе-

ративния индекс на качеството на живот 

е 2,0, а постоперативния е 0,4, като раз-

ликата между тях е статистически зна-

чима. По отношение на фациалното по-

тене подобрението в качеството на жи-

вот е от 2,6 предоперативно до 1,0 след 

операцията. Компенсаторното потене е 

свързано според авторите с нивото на 

прекъсване на веригата, като на ниво 

Т3-Т4 процента е най-нисък, а най-висок 

е когато симпатикус е прекъснат на три 

нива. 

За оценка на ефективността от тора-

коскопската симпатектомия Kumagai и 

кол. използват въпросника SF-36 за 

оценка на качеството на живот на паци-

ентите с паламрна хиперхидроза следо-

перативно [25]. Проследяването е из-

вършено на 1,3 и 6-ти постоперативен 

месец и установява, че независимо от 

усложнения като компенсаторна хипер-

хидроза, ендоскопската торакална сим-

патектомия си остава сигурен, безопасен 

и ефективен метод за дефинитивно ле-

чение на пациенти с палмарна хипер-

хидроза. 

Dewey и съавт. проследяват 170 паци-

ента с различни форми на хиперхидроза 

1 година след извършване на ендоскопс-

ка торакална сиптаектомия [26]. Te уста-

новяват, че при пациенти с Т2 симпате-

котмия, по повод лицева или скалпова 

хиперхидроза, процента на компенса-

торно потене е по-висок, в сравнение с 

пациентите с аксиларна и палмарна. При 

прекъсване на веригата на ниво Т4 про-

цента на компенсаторно потене е 16,8, а 



282 

на ниво Т3 е 48,8%. В тази връзка те до-

казват, че удовлетвореността на пациен-

тите с аксиларна и палмарна хиперхид-

роза е по-висока от тези с лицева такава, 

поради по-ниския процент на странични 

реакции. 

Ролята на торакалната симпатектомия 

при пациенти със синдром на Рейно е 

проучена от Maga и сътр. [27]. С помощ-

та на лазерна доплерова метрия на кръ-

вотока и степента на напълненост на съ-

довете на пациентите претърпели симпа-

тектомия, те сравняват ефекта на лече-

нието отнесено към кръвотока на здрави 

хора. При описаните 25 пациента, пара-

метрите при пациентите претърпели хи-

рургична намеса с еднакви с тези на 

здрави хора. Едва на 5-ата година след 

операцията се наблюдава леко възвръ-

щане на симптомите на болестта на Рей-

но, но степента е едва 28% от предопе-

ративно. 

За обективизиране на ефективността 

от хирургичното лечение на пациенти с 

палмарна хиперхидроза и свързаните с 

нея усложнения, Bonde и съавт. използ-

ват специална капсула, с помощта на ко-

ято измерват степента на потене на лява-

та половина на тялото при 29 и 40°
 
С, 

пред и постоперативно [28]. За сметка на 

наличното компенсаторно потене следо-

перативно, при пациентите след хирур-

гичната намеса има статистическа зна-

чима разлика по отношение на степента 

на потене на дланта. Нивото на симпа-

тектомия при изследваната група от 

17 болни е Т2-Т3.  

Ramos и кол. в свое проучване опис-

ват ролята на едноскопската торакална 

симпатектомия за намаляване на чувст-

вото на страх при пациенти с първична 

хиперхидроза [29]. Извършвайки Т2-Т3 

при болни с палмарна и Т2-Т4 при паци-

енти с аксиларна хиперхидроза, те уста-

новяват с помощта на въпросник предо-

перативно и 12-ия месец след операция-

та нивото на страх при пациентите. Те 

установяват, че хирургичната манипула-

ция не е ефктивна само по отношение на 

хиперхидрозата, но има и статистическа 

значима ефективност по отношение на 

нивото на тревожност. 

Компенсаторното потене е най-

честото усложнение при пациенти под-

ложени на хирургично лечение на пал-

марна хиперхидроза, като се развива при 

30-75% от тях, като в тежка форма се 

среща при едва 2-3% [30]. С оглед избяг-

ване на това усложнение, чиято етиоло-

гия е свързана с прекъсването на симпа-

тиковата верига, Fibla и съавт. предлагат 

не директно прекъсване на веригата, а 

само нейното клипсиране [31]. По този 

начин при развитие на рецидив на хи-

перхидрозата или трудно поносимо ком-

пенсаторно потене, авторите предлагат 

повторна ендоскопска процедура, целя-

ща премахване на клипсовете. Според 

тях тази повторна манипулация е безо-

пасна и ефективна по отношение ком-

пенсиране на нежеланите ефекти. 

Според Sugimura и сътр., по-висока 

честота на компенсаторно потене се наб-

людава при Т2-Т3 или Т2 групите, отне-

сено към Т3-Т4 симпатектомия [32]. Те 

използват идентична техника както Fibla 

и кол., като при интолерабилна коменса-

торна хиперхидроза отстраняват клипсо-

вете. Други причини за отстраняването 

на клипсовете са развитието на анхидро-

за на горните крайници, липсата на ефект 

от лечението или други нежелани реак-

ции. Средно след 11,0 месеца от хирур-

гичната намеса се налага новата операция.  

Според Efthymiou и Тhorpe, причини-

те за компенсаторното потене са свърза-
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ни с обема на прекъснатата верига, като 

те съобщават за първи път за случай на 

успешно третирано компенсаторно по-

тене, чрез ендоскопско инжектиране на 

Ботулинов токсин А под мястото на пре-

късната верига [33]. При пациента, ре-

зултатите са много добри, като на кратко 

време след въвеждането на токсина не се 

наблюдавало потене на долните крайни-

ци и тялото. След 12 месеца от манипу-

лацията, поради ново появило се потене 

на левия крак е извършена повторна ен-

доскопска манипулация, целяща прекъс-

ване на Т4-Т6 симпатикова верига. В ре-

зултат на последната процедура, болният 

повече не проявил симптоми на компен-

саторно потене. 

Miller и кол. смятат, че честотата на 

компенсаторна хиперхидроза би намаля-

ла, ако симпатектомията се извършва 

само на ниво Т2, както и ако се въведе 

като противопоказание за извършването 

 напредналата възраст на пациентите и 

по-високия body mass index[34]. 

Описвайки 940 пациента с претърпяна 

ендоскопска симпатектомия по повод 

палмарна хиперхидроза, Gossot и съавт, 

проучват честотата на т.нар. ранни ус-

ложнения – тези, които възникват още 

по време на болничния престой на паци-

ентите [35]. Средният болничен престой 

на пациентите с едноетапна хирургична 

намеса е бил 1,1 дни, а при тези при кои-

то контралатералната симпатектмия е 

извършена на следващия ден е 2,3 дни. 

Усложнения са описани при 5,3% от 

случаите и са свързани с кървене от ин-

теркосталните вени, овладяно торакос-

копски. При 1,3% от пациентите се раз-

вива пневмоторакс след махане на дрена, 

при един пациент малък плеврален из-

лив, а при четирима пациенти се появява 

постоперативно синдром на Хорнер, 

който търпи обратно развитие на 3-тия 

месец. 

Според Kim и сътр. най-честата при-

чина за развитие на рецидив на хипер-

хидрозата е некоректно извършената хи-

рургична манипулация [36]. Te описват 

общо 36 случая на ре-симпатектомия, 

като най-честата находка е интактна 

симпатикова верига, непълно прекъсване 

на вреигата, частично възстановяване на 

веригата, неправилно локализиране на 

ганглиите, разместване на клипсовете. 

Неясни остават причините при едва 5 от 

пациентите (13,8%). 

Westphal и кол. в свои труд описват 

два случая на пациенти при които след 

извършена ендоскопска дорзална симпа-

тектомия се развива депигментация на 

кожата в областта на денервирания учас-

тък, 8 месеца след хирургичната намеса 

[37]. Според авторите причината за това 

явление може да се търси в ролята на 

симпатиковата нервна система в проце-

сите на оцветяване на кожата. 

Идентични кожни усложнения опис-

ват и Massad и сътр., при 17 годишна па-

циентка [38]. След извършена Т2-Т4 

симпатектомия по повод палмарна и 

плантарна хиперхидроза, в областта на 

десния Т4 дерматом – съответстващ на 

дясната гърда се развива еритемно-

булозен обрив. След приложение на про-

тивовирусни медикаменти обривът тър-

пи обратно развитие, което кара автори-

те да смятат, че наличието на латентна 

инфекция с Херпес Зостер вирус е дове-

ла до тази едностранна кожна промяна. 

Едни от най-тежките усложнения след 

дорзалната симпатектомия са съдечните. 

Макари и малко като процент в някои 

случаи те могат да бъдат фатални. 

О`Conner и съавт. описват случай на вне-

запно спиране на сърдечната дейност на 
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пациент след извършена Т2-Т4 симпа-

тектомия по повод тежка палмарна и 

плантарна хиперхидроза [39]. Според 

авторите възрастта и наличната бронхи-

ална астма може да са свързани с пови-

шената вагусова функция довела до раз-

витието на това усложнения при описа-

ния пациент. В тази връзка наличието на 

ясно обяснени усложнения от страна на 

сърдечно-съдовата система до които 

може да доведе ендоскопската симпатек-

томия трябва да бъдат включени в комп-

лекта за информирано съгласие на паци-

ентите. 

С помощта на 24 часово Холтер мо-

ниториране на пациентите преди и на 6-

тия месец след операцията, Cruz и сътр., 

доказват ролята на симпатектомията 

върху съдечно-съдовата система [40]. 

Повишаването на вагусната и общата 

сърдечна автономна активност актив-

ност, както и намаляване на симпатико-

вата активност са кардио-свързаните 

ефекти на дорзалната симпатектомия. С 

помощта на функционално изследване 

на дишането, ехокардиография на лява 

сърдечна половина и оценка на контрак-

тилната миокардна функция в покой и 

натоварване, Cruz и кол., доказват, че по 

отношение на кардио-пулмоналната сис-

тема, дорзалната симпатектомия е на-

пълно безопасна процедура [41]. 

С оглед по обстойно проучване на 

късните кардио-пулмонални ефекти след 

хирургията на пациенти с хиперхидроза, 

Gonzalez и съавт., установяват, че неза-

висимо от нивото и техниката на прекъс-

ване на симпатиковата вреига, при всич-

ките 32 пациенти от изследваната от тях 

група, се наблюдава дълготрайно нама-

ляване на форсирания експираторен 

обем за една секунда (FEV1), на форси-

рания експриаторен обем между 25-75% 

от виталния капцитет(FEV25-75%) и на 

дизфузионния капацитет на водородния 

монооксид (DLCO) [42]. Същото се от-

нася и за сърдечната честота в покой и 

при физически усилия. Интересен е фак-

тът, че при това изследване не се наблю-

дава намаляване на обема на кислородна 

консумация при физически усилия 

(V02max), което кара авторите да смятат, 

че описаните промени се проявяват само 

когато болните са в покой. 

Случай на млад мъж с инфаркт на ми-

окарда след двустранна симпатектомия е 

описан от Sihoe и сътр. [43]. Причината 

за развитие на подобно заболяване при 

млад, физически здрав мъж е неясна, но 

може да бъде свързана с прекален голя-

мото по степен прекъсване на сипмати-

ковата верига двустранно, а именно от 

Т2-Т5. 

Ролята на броя и локализацията на то-

ракоскопските портове може да има зна-

чение за честотата на ранните усложне-

ния, болничния престой и постопертив-

ната болка [11]. Използването на локал-

но обезболяване на мястото на поставяне 

на троакарите е от значение за намаля-

ване на болката и подобряване на качес-

твото на живот на пациентите. Според de 

Campos и кол., независимо от начина на 

прекъсване на веригата – чрез електро-

коагулация или хрмоничен скалпел, ни-

вото на постоперативната болка при па-

циенти претърпели ендоскопск атора-

кална симопатектомия на 30-ия постопе-

ратвиен ден е статистически съпостави-

мо. Идентично е изследването на 

Weksler и съавт., които доказват предим-

ството на ултразвуковия скалпел пред 

електрокоагулацията [46]. По отношение 

на усложненията, двете групи не се раз-

личават, но по отношение на удовлетво-

реността на болните и бързината, с която 
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се връщат към обичайната си активност, 

ултразвуковия скалпел е с по-добри ре-

зултати. Широко навлязлата в днешно 

време роботизирана техника намира и 

приложение лечението на пациентите с 

палмарна хиперхидроза, като нейното 

използване не влияе на ефективността и 

усложненията след хирургичната наме-

са [47]. 

Заключение 

На базата на проучения литературен 

материал може да счетем, че видео-

асистираната ендоскопска торакална 

симпатектомия е ефективен, безопасен и 

средство на избор, като метод за дефи-

нитивно лечение на пациенти с палмарна 

хиперхидроза. Ултразвукова резекция 

или клипсиране на на ниво Т2-Т3 е с 

най-малка честота на компенсаторно по-

тене и рецидив и е уместно при третира-

не на пациенти с този нарушаващ качес-

твото на живота на болните проблем. 
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Въведение 

Роговицата е основната статична пре-

чупваща среда на оптичната система на 

окото, ключова за качеството на зрение. 

Сложната  асферична форма затруднява 

осигуряването на прецизна качествена 

(векторен анализ) и количествена (диоп-

трична стойност, елевация) информация 

за нея, а на клетъчно ниво доскоро кор-

неята можеше да бъде изследвана единс-

твено екс виво след вземане на биопсия. 

Роговичната топография дава информа-

ция за формата и пречупващата сила на 

роговицата. Плачидо-базираният  вари-

ант е класическа методика, присъстваща 

във всички топографски системи, самос-

тоятелно или в комбинация с елевацион-

ния подход (1,6,7,10,11). Системата се 

базира на принципа на кератоскопията, 

анализират се 256 ± 360 точки около 

циркумференцията на всеки проектиран 

пръстен на Плачидо. Специален векто-

рен анализ позволява определяне на пре-

чупващата сила във всяка точка, харак-

теризиране и цветово кодиране на цялата 

роговица. Интерпретацията става след 

запознаване с цветните кодове и техните 

стойности (1,2). Оптичната кохерентна 

томография (ОСТ) е водеща методика за 

образна диагностика със способност за 

изобразяване на биологични тъкани на 

живо при висока резолюция. Тя се бази-

ра на ниско кохерентна интерферомет-

рия на сноп от инфрачервен диоден ла-

зер (λ ~ 1310 nm). Получените детайлни 

срезове на роговицата са кодирани в ус-

ловни цветове (3,4). Предимство е въз-

можността за калкулиране на роговична-

та дебелина и изготвянето на пахимет-

рична карта на база лазерни измервания 

без деформация (5). Доказано е, че има 

висока повторяемост и възпроизводи-

мост на резултатите (9). Лазер сканира-

щата конфокална микроскопия (LSCM) е 

нов подход за изследване на живо на би-

ологичните тъкани. Уникалните  фи-

зични характеристики позволяват визуа-

лизация до ниво клетка на всички рого-

вични слоеве, обемна реконструкция и 

изследване на кръвотока в лимбалните 

съдове в реално време, както и измерва-

ния и изчисляване плътността на клетки 

и специфични структури. 

Цел 

Настоящото проучване има за цел да 

оцени предимствата от комбинирането 

на трите независими метода за изслед-

ване. 

Задачи 

Основната задача на тази иновативна 

диагностична концепция е да се осигури 

възможно най-пълна оценка не само на 

топографските, а и на микроструктурни-

те характеристики на живата роговица. 

Материал и методи 

Изследвани са сто очи на 50 здрави 

индивиди на средна възраст 21 ± 3 г, с 

рефрактивно отклонение до ± 3,0 d sph/ 

± 1 d cyl. Зрителната острота с корекция 

е ≥ 1,0. Всеки участник е преминал 
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предварително пълен очен преглед. Ро-

говичната топография е осъществена с 

апарат CSO (CM02/CM-P02, EyeTop 

2005). Изследването е извършено по 

стандартен протокол от един изследова-

тел, между 09.0 и 10.0 ч., с цел намаля-

ване на субективни и биологични факто-

ри. Най-качественото изображение при 

първична обработка е запаметено за до-

пълнителен софтуеърен анализ и изгот-

вяне на цветно-кодирана рефрактивна 

топографска карта (стъпка 1.0 D) на 

предната роговична повърхност. На то-

пографските изображения е измерен ра-

диуса на кривина на роговицата в 

7 500 точки в 3 мм, 5 мм и 7 мм зона. 

Цветните топографски карти са класи-

фицирани като правилен гребен, непра-

вилен гребен, непълен гребен, остров и 

неопределена форма (8). 

Оптичната кохерентна томография е 

осъществена с ОСТ-3D Topcon 2000 (ла-

терална резолюция ≤ 20 µm, дълбочинна 

5 µm) по стандартизиран протокол, като 

са осъществени 12 радиални (1024 A 

line) и 3D (6x6 mm, 512x128) сканове на 

роговицата с центровка на зрителната ос. 

Роговичните дебелина и кривина са 

представени като цветно-кодирани карти 

при референтни меридиани на 90° и на 

180°. Стойностите, както и разликите 

между двата основни меридиана, са 

сравнени с кореспондиращите стойности 

от роговичната топография. 

Конфокалната микроскопия на живо е 

извършена с ново поколение лазерен 

конфокален микроскоп HRTII-RCM. Ра-

ботата му се базира на диоден лазер от 

клас I (λ = 670 nm), резолюцията е 

1 µm/4 µm (латерална/вертикална), уве-

личението е до х800. Окото е анестези-

рано с една капка Alcain (0,5% collyr, 

Alcon), след което е въведен Tomo-Cap 

към роговицата. Изследвана е централ-

ната част на роговицата и качествените 

снимки (без артефакти от движение и 

компресионни линии) от различните ро-

говични слоеве са селектирани за пос-

ледващ качествен и количествен анализ. 

За целите на количествения анализ клет-

ките (на базалния епител, предна, задна 

строма и ендотел) са преброени с по-

мощта на вградения софтуер на апарата и 

е изчислена гъстотата им (кл/мм² ± SD). 

Резултати и обсъждане 

Според пахимертични карти от пред-

носегментната ОСТ, най-тънката област 

на роговицата е разположена инферо-

темпорално спрямо вертекса (Фиг. 2), 

което е прието за норма от повечето 

проучвания. Роговицата увеличава плав-

но дебелината си към периферията. Мак-

сималната  дебелина централно е 

615 μm, средната измерена стойност е 

556 ± 27 μm, а минималната 504 μm. На 

цветно-кодираните елевационни карти 

средната стойност на радиуса на 180° е 

7,74 ± 0,25 mm, максималната е 8,34 mm, 

а минималната 7,18 mm. По меридиана 

на 90° средният измерен радиус е 

7,41 ± 0,27 mm, максималният е 8,0 mm, 

а минималният – 6,76 mm. Средната раз-

лика в мм между стойностите на радиу-

сите по вертикала и хоризонтала е 

0,32 ± 0,18 mm. Максималната установе-

на разлика е 1,4 mm, а минималната е 

0,1 mm. 

На цветно-кодираните топографски 

изображения се вижда прогресиращо оп-

лоскостяване от центъра към периферия-

та с 2-4 Dpt (Фиг. 1 Г, Е). Назалните 

квадранти са по-плоски от темпорални-

те. Налице е огледална симетрия между 

двете очи. В 22% от изображенията се 

наблюдава характерна находка тип „па-
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пийонка” (Фиг. 1А). 

Средният радиус на кривина на рого-

вицата е анализиран в милиметри за 

ефективно търсене на корелация. По вер-

тикалата в 3 мм зона средният радиус на 

кривина на роговицата е 7,51 ± 0,33 mm. 

Минималният установен радиус е 

6,95 mm, а максималният измерен е 

8,4 mm. Средната стойност по хоризон-

талата е 7,63 ± 0,28 mm, максималната – 

8,16 mm, а минималната 7,1 mm. Сред-

ната разлика на стойностите е 

0,16 ± 0,1 mm, максималната е 0,61 mm, 

а минималната – 0 mm. Корелационният 

анализ показва морфологично сходство 

на резултата, като елевационната топог-

рафия дава завишени, а Плачидо базира-

ната-занижени стойности. 

Количественият анализ на in vivo 

LSCM показва, че плътността на базал-

ните епителни клетки е 6780 ± 58 кл/мм². 

Гъстотата на кератоцитите от предната 

и задната строма е съответно 

877 ± 25 кл/мм² и 350 ± 18 кл/мм². Сред-

ната установена плътност на ендотелни-

те клетки е 3051 ± 362 кл/мм². Всички 

получени стойности са в съответствие с 

резултатите на други автори, изследвали 

здрави индивиди от същата възрастова 

група (15). 

Качественият анализ на изображения-

та (Фиг. 3) показва, че базалният епите-

лен слой се състои от мозайка еднородни 

тъмни клетки със светли граници. Към 

него прилежи фин суббазален нервен 

плексус със средно изразена рефлектив-

ност. Баумановият слой се наблюдава 

като аморфна структура със слаба реф-

лективност. В стромата се визуализират 

ядрата на кератоцитите като светли по-

лиморфни структури на тъмен фон. Ен-

дотелът се наблюдава като мозайка от 

хексагонални светли клетки с тъмни 

граници. 

В съвременната офталмологична 

практика класическото определяне на 

зрителна острота далеч не е единствени-

ят показател при комплексната оценка на 

зрителната функция. Ключова роля за 

стабилността и яснотата на зрение има 

контрастната чувствителност, която пря-

ко зависи не само от оптичните, но и от 

топографските и микроструктурни ка-

чества на роговицата. Независимо, че 

повечето изследвания на роговицата са 

във връзка с хирургични процедури, из-

борът на подходяща методика е важен за 

всяко рефрактивно решение. 

Идеални методики няма, но в търсене 

на „златен стандарт” за изследване на 

роговицата е разработена концепция за 

комбиниране на предносегментна оп-

тична кохерентна томография, Плачидо-

базирана роговична топография и кон-

фокална микроскопия на живо. Първите 

две методики осигуряват детайлна и 

точна информация за роговичната то-

пография по две различни технологии, а 

третата дава възможност за изследване 

на клетъчно ниво. Идеалният топограф 

трябва да притежава висока точност и 

доказана повторяемост, възможности за 

обработка и моделно представяне на 

данните, и да бъде съвместим с остана-

лите платформи и системи за динамичен 

анализ на рефрактивните очни среди (1). 

Предложената комбинация на Плачидо 

технологията с ОСТ е подход, отговарящ 

на споменатите характеристики. Пре-

димство е и факта, че и двете технологии 

са широко навлезли в клиничната прак-

тика (за разлика от патентовани комби-

нации като Орбскан и Пентакам) и ОСТ 

използва лазер, а не видима светлина. 

Резултатите на този експеримент показа-

ха завишаване на стойностите на радиус 
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на кривина с ОСТ в сравнение с Плачидо 

базирана технология, при запазване на 

съотношението център – периферия. Тъй 

като едната технология се базира на пре-

цизно лазерно измерване, а другата на 

тригонометрични калкулации на дефор-

мацията на огледален образ върху рого-

вицата, логиката е в полза на първата 

технология. Проблемът с нея е превръ-

щането на измерената по този начин ро-

говична елевация в диоптрична сила, за-

това комбинирането на двете технологии 

би имало съществено предимство. Тези 

технологии обаче не осигуряват инфор-

мация за микроструктурните качества на 

роговицата. Поглед на клетъчно ниво в 

роговицата дава конфокалната микрос-

копия на живо, която осигурява качест-

вени изображения с голямо увеличение, 

висока резолюция и контраст (14,15). В 

световен мащаб са провеждани проучва-

ния с разновидности на методиката в 

норма и при различни заболявания. Пуб-

ликуваните данни са вариабилни относ-

но средната гъстота на клетъчните попу-

лации от различните роговични слоеве 

(12-15). Kauffmann и екип (12) установя-

ват средна плътност на базалните епи-

телни клетки 6248 ± 378 cells/mm
2
, а 

Mustonen (14) – 5699 ± 604 cells/mm
2
. 

Нашите резултати сочат по-висока плът-

ност (6780 ± 58 кл/мм²), което може да се 

дължи на различните популационни ха-

рактеристики на изследваните субекти. 

Доказано е, че гъстотата на базалните 

епителни клетки няма връзка с възраст и 

пол. Плътността на кератоцитите също е 

сходна с установената от други автори 

(14, 15). Запазано е съотношението им на 

редукция на плътността от предна спря-

мо задна строма с ~ 30%. 

Изследвайки ендотела, ние намираме 

находки, сходни с публикуваните по от-

ношение на гъстота и клетъчна морфо-

логия. Установената в това проучване 

плътност на ендотелните клетки е 

3051 ± 362 кл/мм². Hollingsworth et al ус-

тановяват 3061 ± 382 кл/мм², а Mustonen 

и екип – 3055 ± 386 кл/мм² (14).  

 

Фиг. 1. (А – правилен гребен, „папи- 

йонка”, Б – неправилен гребен, В – непъ-

лен гребен, Г – остров, Д – неопределена 

форма; Е – прогресиращо оплоскос-

тяване на роговицата от центъра към 

периферията). 

 

Фиг. 2. Цветно кодирана пахиметрична 

карта на роговицата. 

 

Фиг. 3. Конфокална микроскопия на жи-

во на роговица (от ляво на дясно: база-

лен епител, суббазални нерви, строма, 

ендотел). 
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Изводи 

В ерата на контактологията и рефрак-

тивната хирургия познаването на рого-

вичните характеристики в детайли е за-

дължително. Изследването на живата 

роговица е комплексно поради намеса на 

множество биологични и ситуационни 

фактори. Използването на комбинация 

от ОСТ, Плачидо-базирана роговична 

топография и LSCM на живо осигурява 

прецизно измерване, добър топографски 

и едновременно хистологичен профил на 

роговицата. Бъдещи проучвания ще доп-

ринесат за развитието на тази иноватив-

на диагностична концепция. 
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Въведение 

Целта на лекарствената терапия е да 

се постигне максимален терапевтичен 

ефект при безвредност за организма. 

Възможните медикаментозни уврежда-

ния спадат към 4 категории, но най-

висок риск е определен за предвидимите 

фармакодинамични нежелани реакции. 

Предклиничната оценка на потенциални 

лекарства по методи, които гарантират 

тяхната безопасност, е от особено значе-

ние за безвредното им приложение. В 

настоящия обзор ние разглеждаме въз-

можностите на ин витро методите за 

оценка на профила на безопасност на 

потенциални лекарства и технологичния 

напредък в това отношение. 

Оптимизиране на концепцията за 

скрининг и токсикологична оценка. 

Процесът на лекарство-създаване е про-

дължителен (около 12 години изследова-

телска дейност) и струва повече от би-

лиони долари за един иновативен про-

дукт. Днес този процес е обособен в 

4 отделни фази: ранни проучвания, къс-

ни скринингови проучвания, предкли-

нични и клинични изследвания
2
 (фиг. 1). 

И макар че има различни фактори, които 

повлияват при вземането на решение, 

най-важни са ефикасността и безопас-

ността на продукта. 

Изследователите днес разчупват кла-

сическата схема на лекарствен дизайн с 

въвеждането на нова фаза D3 – оптими-

зиране на лекарствената молекула. А то-

ва означава, че всяка лидерна структура 

следва да бъде оптимизирана на етап 

скрининг чрез различни модификации с 

оглед усилване на полезната биологична 

активност, отстраняване на токсикофор-

ните групи, стабилизиране на молекула-

та и други подходи. Типичен пример в 

това отношение е Imatinib (Gleevec), ко-

гато чрез оптимизиране на лидерната 

структура е създадено онкологичното 

лекарство с висок афинитет към тирозин 

киназите, подобрена проникваемост и 

стабилност на молекулата.
3
 Днес токси-

кологичните проучвания не стоят вече 

на последния етап на лекарство-

създаването, а служат като базисна ин-

формация за оптимизиране на лекарст-

вената молекула още при ранното скри-

нингово проучване.
4
 Повечето изследо-

ватели в такива случаи ползват ин витро 

методите. Според данни на McKim
5
 (ръ-

ководител на лабораторията СееLab) при 

постигане на 50% цитотоксичен ефект 

става възможно да се дефинира токсич-

ната концентрация (ТС50) и да се опти-

мизира структурата на новата молекула 

за насочено взаимодействие с мишената, 

за което се съди по инхибиращата кон-

центрация (IC50). При сравняване на две-

те концентрации (TC50 и IC50) може да се 

определи терапевтичния индекс. Ако 

токсичността на новото съединение се 

повишава паралелно с подобряване на 
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ефикасността, в такива случаи вещество-

то има малка терапевтична стойност и 

тези данни са индикативни за нежелани 

ефекти, които са резултат от взаимо-

действие с мишената. 

 

Фиг. 1. Фази на лекарство-създаването (по Sams-Dodd, 2006). D0: Фундаментални на-

учни проучвания. D1: Скрининг in vitro. D2: Скрининг на съединения с очертана ли-

дерна структура, лигандно свързване и висока активност. D3: Оптимизация на лидерна-

та структура и преценка за фармакокинетиката и безопасността. D4: Биомаркери, безо-

пасност и лекарствена форма. PhI – PhIII: Клинично изпитване при хора и регистра-

ция. PhIV: Постмаркетингово проучване.  

Избор на ин витро тест-системи. За 

целите на скрининга клетъчният модел 

следва лесно да се култивира за 

24-72 часа в 96-ямкови плаки. Наличните 

и нови биотехнологични ин витро моде-

ли са представени в широк диапазон: от 

субклетъчни фракции, тъканни слайдове 

или перфузирани органни препарати; 

първични култури и клетъчни линии или 

ко-култури; до по-сложните 3D-органо-

типични култури, които са представени 

от реконструирани тъканни модели 

(табл. 1). Развитието на комплексните ин 

витро модели е значително улеснено от 

тъканно-инженерните биотехнологии.
6,7

 

Така са създадени ин витро органоти-

пични модели за тестиране на кожна 

иритация и корозивност: EPISKINe и 

EpiDerme, възприети в Европейския съ-

юз с указания, разработени от организа-

цията за икономическо коопериране и 

развитие (OECD). Органотипичните мо-

дели на очите се прилагат, за да се изс-

ледва очна иритабилност.
8
 Създадени са 

още сфероидни културални системи на 

„цял мозък“, използвани в невротокси-

кологията
9
, модели на бронхиална ме-

таплазия за изследване на респираторна 

токсичност
10

 и други. 

Метаболитните клетъчни системи са 

обособени в три основни групи: (1) ме-

таболитно компетентни индикаторни 

клетки (напр. хепатоцитите); (2) ко-

култури, съдържащи не-компетентни 

индикаторни клетки (фибробласти) и ме-

таболитно компетентни клетки (хепато-

цити); (3) генетично-конструирани кле-

тъчни линии. Ко-културите придобиват 

все по-голямо значение, понеже при тях 

се съхраняват междуклетъчните взаи-

мовръзки.
11

 При модели на кръвно-

мозъчна бариера се култивират заедно 

мозъчни микрокапилярни ендотелни 

клетки и астроцити, глиални клетки и 

неврони.
12,13

 

Пример на широко използван клетъ-

чен модел е хепатом с произход от плъх 

(Rat hepatoma H4IIЕ). Въведен е за първи 

път през 1960 г. и добре описан в лите-

ратурата.
14,15

 Клетките имат запазен ок-

сидативен метаболизъм, ниска избира-

телност на метаболитните пътища и мо-
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гат да бъдат експонирани с широк диа-

пазон от концентрации. Човешкият хе-

патоцитен модел HepaRG също дава 

възпроизводими резултати. Първичните 

култури от хепатоцити се използват само 

в случаите, когато веществото претърпя-

ва метаболитно активиране и следва да 

се определи кой от метаболитите е свър-

зан с клетъчната токсичност, както е в 

случая с Paracetamol.
16 

 

Taбл. 1. Предимства и недостатъци на ин витро моделни системи, използвани за ток-

сикологични изследвания (данни на Bhogal и съавт., 2005). 

Система Предимства Недостатъци 
Първични кул-

тури 
Получават се от различни тъкани; 

притежават тъканно-специфична 

характеристика 

Кратка продължителност; прогре-

сивна загуба на ин виво свойствата; 

риск от контаминация 
Монослой и 

моно-култури 
Растат конфлуентно и се култиви-

рат; ползват се като бариерни мо-

дели; за количествена оценка на 

клетъчната пролиферация; подхо-

дящи за генетични манипулации 

Ограничена връзка между клетките; 

като монокултури липсва друг тип 

клетки  

Ко-култури Съдържат повече от един тип клет-

ки и така са по-близко до ин виво 

условията (напр. кръвно-мозъчна 

бариера) 

Някои клетъчни комбинации са не-

съвместими 

Клетъчни ли-

нии 
Винаги налични за криоконсерви-

ране, размразяване и култивиране – 

репродуктивен източник на клетки 

Тенденция към загуба на ин виво 

диференциацията; намалено време 

на удвояване или нови свойства 

след многократните пасажи 
Генно проме-

нени клетъчни 

линии 

Получени са от трансформирани 

клетки с чужда ДНК; ползват се за 

създаване на полиморфна клетъчна 

линия 

Специфична технология на получа-

ване; ограничени възможности за 

промяна на клетъчните свойства 

Стволови 

клетки 
Запазват свойствата на стволовите 

клетки като се диференцират в раз-

лични клетъчни типове 

Етични проблеми, когато се полз-

ват човешки ембрионални стволови 

клетки; видова ограниченост 
Тъканни слай-

дове 
Комплексност на органа; запазени 

клетъчни контакти; възможен конт-

рол с хистологични и биохимични 

тестове 

Ограничена продължителност на 

живот ин витро; ограничена репро-

дуктивност 

Органотипични 

култури 
Запазена ин виво физиология; могат 

да се получат и от първични клетки 
Трудно се определят точните кул-

тивационни условия; вариабилност 

на модела; ограничена продължи-

телност на живот 
Перфузионни 

култури 
Висока клетъчна плътност; могат 

да се ползват и за цели органи 
Сложна техника; риск от контами-

нация; ограничена продължител-

ност на живот 

 

Критерии за оценка и интерпрета-

ция на ин витро данните. При ин вит-

ро токсикологичната оценка са важни 

някои характеристики като разтвори-

мост на веществото, метаболитна ста-

билност, способност за индуциране на 

клетъчна смърт (мембранен интегри-

дитет) и logP. MTT и Alamar Blue се 

възприемат като референтни тестове за 

митохондриална токсичност.
17

 Жълтата 
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метилтетразолова сол (MTT) се редуцира 

до виолетов формазан под действието на 

митохондриалните дехидрогенази и в 

такива случаи виталността на клетките е 

пропорционална на количеството проду-

циран формазан. Alamar Blue (resazurin)-

тестът се отличава с по-висока чувстви-

телност (390 клетки/ямка) и по-добра 

разтворимост на продукта на редукция 

(resorufin) в сравнение с МТТ.
18

 Прецен-

ката обаче за наличните витални клетки 

не е достатъчна, за да се изгради точна 

представа за характера на цитотоксично-

то действие. 

Опитът от миналото показва, че кога-

то се използва само един тест и един 

критерий за цитотоксичност, рискът от 

получаване на лъжливо положителни 

или отрицателни данни е висок. Изслед-

ваното съединение може да засегне кле-

тъчната функция на различни нива при 

различните концентрации и ефектът да 

бъде различен. Някои субклетъчни ми-

шени като митохондриите могат да бъ-

дат силно повлияни преди да е настъпи-

ла клетъчна смърт и в такива случаи в 

културалната среда се освобождават 

мембранни маркерни ензими. Това дава 

основание на редица изследователи да 

ползват няколко метода и критерии за 

оценка.
19,20

 При изследване върху кле-

тъчната линия H4IІЕ (хепатоцити) те оп-

ределят 4 вида параметри: количество на 

мембранно освобождавания ензим глу-

татион-S-трансфераза (GST) (панел А); 

клетъчна пролиферация (панел В); и два 

маркера на митохондриалната функция – 

МТТ и ATP (панел С). Необходимостта 

от използването на биохимични показа-

тели се илюстрира с биоцида Rotenon. 

Ако за критерий е избрана клетъчната 

маса или клетъчната пролиферация, ин-

хибицията на клетъчния растеж се проя-

вява по концентрационно-зависим на-

чин, но в такива случаи не става ясно 

дали този ефект се дължи на клетъчна 

смърт или на инхибиране на пролифера-

тивната активност на клетките. Ако се 

използва като критерий мембранно ос-

вобождаваният ензим GST и оценката се 

прави след 6-часова експозиция, такъв 

ефект не се наблюдава и резултатът е 

лъжливо отрицателен. Ако обаче пре-

ценката се прави и чрез проследяване на 

промените в нивото на ATP и MTT, се 

получават данни за изразена зависимост 

между концентрация и токсичен ефект. 

Типичен пример в това отношение е 

протеазомният инхибитор Вortezomib 

(Velcade), чиято оценка е направена въз 

основа на мултипараметрово ин витро 

изследване и коректна професионална 

интерпретация на данните.
21,22

 

Вortezomib е апробиран като лекарство 

за лечение на мултиплен миелом при ин 

витро резултати за висока токсичност. 

Проучването при H4IIE хепатомни клет-

ки изяснява биохимичните промени, 

настъпващи след 24-часова експозиция с 

концентрации от 0.001 до 300 µM. След 

този период всички показатели на кле-

тъчната функция (ATP, MTT, клетъчна 

маса) са максимално засегнати още при 

най-ниската концентрация с максимален 

отговор приблизително 50% клетъчна 

инхибиция. В същото време мембранно-

освобождаваният маркер GST остава 

непроменен. Такъв биохимичен токси-

кологичен профил е типичен за едно он-

кологично лекарство. Проучванията на 

Sorolla и съавт.
23 

показват, че Вortezomib 

индуцира апоптоза на туморните клетки 

по механизма на активиране на каспаза-

зависимите биохимични пътища. Налич-

ните данни водят до заключението, че 

маркерите за остра токсичност са мемб-
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ранният интегритет, митохондриалната 

функция и клетъчната пролиферация. 

В случаите, когато е определена ин-

хибиция на клетъчната пролиферация 

без наличие на индуцирана клетъчна 

смърт, цитотоксичността се възприема 

като нежелан ефект. Например, при 

нормалните клетъчни популации с висо-

ка пролиферативна активност (хемопое-

тични клетки), експозицията с вещества, 

които инхибират пролиферацията за 

продължителен период от време, се раз-

глежда като нежелан токсичен ефект. В 

тази връзка методът за образуване на ко-

лонии върху полутвърда среда (colony-

forming cell assay, CFU) е подходящ за 

анализ на профила на безопасност на но-

ви лекарства спрямо хемопоезата. Сис-

темата MethoCult® дава възможност да 

се проследи влиянието на веществата 

върху способността на прогениторите да 

образуват колонии от еритроиден (CFU-

E), гранулоцитно-макрофагеален (CFU-

GM) или гранулоцитен, еритроиден, 

макро-фагеален, мегакариоцитен произ-

ход (CFU-GEMM) върху метилцелулозна 

среда, обогатена със специфични цито-

кини.
24

 CFU-тестът може да се прилага и 

за изследване на клоногенността на 

клетки, произхождащи от други орга-

ни.
25

 В наши проучвания е показано, че 

онкологичното лекарство Erufosinе про-

явява цитотоксичност спрямо туморни 

клетки, преценена с МТТ-метод, ниво на 

АТР и клоногенност на FaDu, Cаl27 и 

SCC25 туморни клетки.
26

 Други изслед-

вания показват, че Erufosinе почти не 

намалява броя на мишите хемопоетични 

прогениторни клетки, с което се доказва 

неговата безопасност за хемопоезата.
27

 В 

проучвания на Момеков и съавт.
28 

с по-

мощта на CFU-оценка и морфологични 

методи са изяснени предимствата на но-

восинтезиран платинов комплекс във 

връзка с намаленото влияние върху хе-

мопоезата в сравнение с цисплатин. На-

учните резултати категорично насочват 

към преценката, че комплексният мето-

дичен подход и правилната интерпрета-

ция на резултатите дават възможност да 

се постигне цялостна и правилна пре-

ценка за действието и безопасността на 

потенциални лекарства.
29,30

  

Методи за оценка  

на органна токсичност 

Приема се, че ин витро подходите 

често предоставят по-реална информа-

ция, отколкото тестовете при животни.
31

 

Развитието на ин витро модели за изс-

ледване на органна токсичност е насоче-

но най-вече към органи, които са най-

засегнати от токсично въздействие – че-

рен дроб и бъбреци.
32-34

 Основният 

проблем са ин витро моделите за хро-

нична токсичност във връзка с ограни-

чения период, през който култивираните 

клетки могат да имат нормална функция. 

Днес се разработват продължително 

поддържани култури в биореактор и но-

ви перфузионно култивирани моде-

ли.
35,36

 

Заключение 

Токсикологичният скрининг ин витро 

не само дефинира наличието на клетъчна 

токсичност, но и дава възможност да се 

определят прицелните структури за ток-

сично въздействие. Ин витро токсиколо-

гичната информация позволява на ранен 

етап да се постигне оптимизация на ли-

дерните структури и да се получат ха-

рактеристики за правилния избор на най-

ефикасните и безопасни нови кандидати 

за лекарства. 
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Мнението на специалисти за ролята им  
при интеграция на деца с увреждания 

Росица Кънчева, Вержиния Цветкова 

Медицински университет – Варна, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи” 

Въведение 

Тенденция в последните години е по-

вишаването на качеството на ранната 

диагностика и организираното рехаби-

литационно въздействие при деца в не-

равностойно положение. Именно тази 

ранна намеса помага на детето да придо-

бие нормално поведение и да развие 

способности за общуване, които да му 

позволят лесно приобщаване към заоби-

калящата го среда, а именно – семейство, 

училище, хората и местата, където про-

тича социален живот. Развитието на иде-

ята за интеграция води до преход в обу-

чението на деца с увреждания от специ-

ални училища, към интегрирано обуче-

ние (обучение в обикновените училища 

под ръководствата на специалисти). Това 

е пътят към истинското, пълноценно и 

достойно приемане на децата с уврежда-

ния от обществото. 

Целта на настоящото проучване е да 

се изследва мнението на специалистите 

при интеграция на деца с увреждания 

във фондация „Карин дом”. 

Материали и методи 

Приложен е анализ на литературни 

източници и анкетен метод. Изследване-

то е проведено в периода февруари 

2013 г. Резултатите отразяват мнението 

на анкетираните специалисти относно 

работата им при деца с увреждания. 

Резултати и обсъждания 

Проведени са серия изследвания, въз 

основа на резултатите на които се обос-

нова ролята на специалиста при интег-

рацията на деца с увреждания. Проучва-

нето е анонимно с научноизследователс-

ка цел. Анкетирани са 14 специалиста от 

центъра за деца със специални нужди. Те 

са с различна образователно квалифика-

ционна степен, професионален опит и 

трудов стаж. Всички анкетирани работят 

във фондация „Карин дом”. 

На фигура 1 е изобразена графиката 

на резултатите от въпрос за трудовия 

стаж по специалностите на анкетираните. 

 

Фиг. 1. Трудов стаж на анкетираните. 

От всички анкетирани 57% са с тру-

дов стаж до пет години, 22% имат стаж 

над 20 години и от 5 до 15 години са 

14%. Останалите 7% остават за специа-

листи със стаж от 15 до 20 години. 

От графиката се вижда, че по-голям 

процент от участниците в анкетното 

проучване са с трудов стаж до 5 години в 

работа свързана с интеграцията на деца с 

увреждания. 

На фигура 2 е изобразена графиката 

на резултатите от въпроса за длъжността 

на анкетираните специалисти от фонда-

ция „Карин дом”. 

57% 
14% 

7% 

22% до 5 години 

от 5 до 15 години 

от 15 до 20 години 

над 20 години 
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Фиг. 2. Длъжността, която заемат анкетираните. 

От всички анкетирани 50% заемат 

друга длъжност (администратор, педиа-

тър, оперативен счетоводител, специален 

педагог, координатор проекти, специа-

лист обучение и развитие), 7,14% заемат 

длъжност логопед, 21,43% са социални 

работници, 14,29% работят като психо-

лози, а останалите 7,14% заемат длъж-

ност рехабилитатор. 

На фигура 3 е изобразена графика на 

резултатите от въпрос: С какви целеви 

групи деца работите? 

От графиката се вижда, че 35,71% от 

децата, с които се работи са с лека и 

средна степен на умствена изостаналост 

и сериозни двигателни нарушения (детс-

ка церебрална парализа, аутизъм, мно-

жествени увреждания, синдром на Даун 

и други), 21,44% са деца с речеви нару-

шения и 7,14% от тях са с множествени 

увреждания. 

На фигура 4 – 14,29% от специалис-

тите, които работят във фондация „Ка-

рин дом” са отговорила на въпроса за 

отношението им към деца с увреждания, 

че осъществяват трудно контакт и рабо-

тата им с тях е трудна. 

 

Фиг. 3. Видове целеви групи деца, с ко-

ито работи фондация „Карин дом”. 

Специалистите приемат и се отнасят с 

особено внимание с 28,57% от децата и 

57,14% се държат с тях като с нормални. 

На фиг. 5 е изобразена графика на ре-

зултатите от въпрос свързан с мнението 

към социалната интеграция като процес 

от работещите специалисти във фонда-

ция „Карин дом”. 
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Фиг. 4. Отношението Ви към деца с увреждания е? 

От графиката става ясно, че 50% смя-

тат социалната интеграция като процес 

на приобщаване на отделни индивиди 

към обществото и групи от хора към не-

го. 43% от специалистите са отговорили, 

че интеграцията е процес на приобщава-

не на отделни индивиди към обществото 

и останалите 7% смятат, че тя е приоб-

щаване на абсолютно всеки, който има 

интерес към този процес в обществото. 

 

Фиг. 5. Социалната интеграция като 

процес. 

43% от специалистите на фондация 

„Карин дом” са отговорили, че интегра-

цията е процес на приобщаване на от-

делни индивиди към обществото и оста-

налите 7% смятат, че тя е приобщаване 

на абсолютно всеки, който има интерес 

към този процес в обществото. 

Графиката от фигура 6 показва на 

въпроса свързан с отношението на об-

ществото към деца с увреждания, че 

42,86% от анкетираните имат добро от-

ношение. 

35,71% от специалистите са отговори-

ли, че обществото има лошо отношение 

и останалите 21,43% – недопустимо. 

 

Фиг. 6. Мнението на обществото към 

деца със специални грижи. 

Изводи 

Чрез направеното проучване на тема 

свързана с интеграцията на деца със спе-

циални нужди могат да се стига до изво-

да, че хората с увреждания в България 

трябва да получат възможност за пости-

гане на личните си цели и за придобива-

не на повече увереност в собствените си 

способности чрез обучения, чрез насър-

чаване на позитивен подход и подкрепа 

държа се с тях като с нормални деца 

отнасям се към тях със особено 

внимание 

трудно осъществявам контакт с тях 

57,14% 

28,57% 

14,29% 

43% 

50% 

7% отделни индиви 

към обществото 

групи от хора 

към обществото 

всеки, който има 

интерес към този 

процес 
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на независимостта и лидерските им уме-

ния, което практически е невъзможно 

без отдадената работа и помощ на спе-

циалисти доброволци. 

Заключение 

Работата на специалистите от фонда-

ция „Карин дом” е насочена върху пос-

тигане на независим живот и равни въз-

можности за всички деца с увреждания, 

както и стремеж за интеграцията ин в 

обществото. 
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Въведение 

Ревматоидният артрит (РА) е широко 

разпространено автоимунно заболяване, 

резултат от взаимодействие между гено-

тип, обкръжаваща среда и рискови фак-

тори. Предиспозиционни фактори са по-

лът и хормоналният статус на индивиди-

те. РА се характеризира със синовиално 

възпаление и хиперплазия, продукция на 

автоантитела (ревматоиден фактор, ан-

титела срещу цикличния цитрулиниран 

пептид и др.), ставно и костно разру-

шаване, както и със системни белод-

робни, сърдечно-съдови и скелетни на-

рушения (1). 

Проблем е ранната диагноза на РА. 

Откриването и утвърждаването на нови 

информативни биомаркери би довело до 

прецизна диагностика и оценка на дина-

мичното развитие на болестта и ефек-

тивността в прилаганата терапия. 

YKL-40 е гликопротеин с аминокисе-

линна последователност, сходна с тази 

на бактериалните хитинази, но без ен-

зимна активност (2). Предполага се, че 

гликопротеинът играе ролята на автоан-

тиген при РА, имащ отношение към ак-

тивността на заболяването и ставната 

деструкция.  

Целта на настоящото проучване е да 

се определят нивата на YKL-40 в серум 

и синовиална течност на пациенти с РА в 

паралел с про-възпалителни цитокини 

като IL-1β и TNF-α. 

Материал и методи  

В проучването са включени 40 паци-

енти с активен ревматоиден артртит, на 

възраст 53,14 ± 2.70 години и 40 здрави, 

асимптомни лица на възраст 53.69 ± 3.3 го-

дини. Проучването е одобрено от Коми-

сията по етика към Медицински универ-

ситет – Пловдив с решение №1 

(19.05.2011 г.). Доброволното участие на 

лицата е удостоверено с подпис върху 

писмено информирано съгласие. 

Количествена детекция на YKL-40, 

IL-1β и TNF-α в серум и синовиална теч-

ност е осъществена чрез ензимно-

свързан имуносорбентен анализ ELISA 

(Quidel Corporation, San Diego, LA; 

Biolegend, Genaxxon) според инструкции-

те на производителя. Всички проби са из-

работени в минимум две повторения, както 

и съответните стандарти и контроли. 

Имунната реакция е визуализирана и 

отчетена спектрофотометрично на 

ELISA-reader SUNRISE при дължина на 

вълната 450 nm и референтен филтър 

570 nm. Интензитетът на оцветяване е 

пропорционален на концентрацията на 
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търсения белтък в изследваните проби, 

стандарти и контроли. 

Резултати и обсъждане 

Нашето проучване установи, че се-

румната концентрация на белтъка в при-

целната група е значително по-висока в 

сравнение с контролната – 239.3 ± 29.29 

v.s. 84.19 ± 11.39 (P = 0.001) (Фигура 1). 

Нивото на YKL-40 в синовиалната 

течност при пациентите с ревматоиден 

артрит (496.97 ± 52.9) нараства статис-

тически значимо в сравнение с това в 

серума (P = 0.003). Концентрацията на 

белтъка се увеличава сигнификантно в 

серума и в синовиалната течност при 

всички пациенти с активен (клинично и 

параклинично) ревматоиден артрит 

спрямо контролната група (P = 0.001). 

 

Фиг. 1. YKL-40 концентрация при здра-

ви индивиди и пациенти с ревматоиден 

артрит. 

Ние определихме, че при пациентите 

стойностите на YKL-40 в синовиалната 

течност са около 50% по-високи в срав-

нение със серума. Съществува позитивна 

корелация между тях. Други автори съ-

що описват по-голяма концентрация на 

белтъка в ставния пунктат от тази в се-

рума (3). Редица научни групи смятат, че 

нивото на YKL-40 в серум и синовиална 

течност определя степента на ставно 

разрушение и възпаление при РА и осте-

оартроза (4,5). 

Резултатите, които получаваме за 

двойно по-високото количество на YKL-

40 в синовиалната течност, са обясними 

и логични. Повишената експресия на 

протеина води до по-интензивно анти-

генно представяне, което усилва локал-

ния автоимунен отговор. Редица автори 

предлагат доказателства за ролята на 

белтъка като кандидат автоантиген при 

пациенти с РА. YKL-40-свързващите 

пептиди, които се свързват с голям афи-

нитет към РА-асоциираните HLA-DR1 и 

DR4 мотиви, се разпознават от перифер-

ните Т-лимфоцити и ги стимулират към 

пролиферация (6). Антиген-зависимото 

представяне от HLА системата включва 

представянето на автоантигенни епитопи 

от YKL-40 (7). HLA-DR/YKL-40 комп-

лекси се експресират от дендритни клет-

ки в синовията на пациенти с РА (8). 

Изследването ни откри сигнификант-

на корелация между серумното и сино-

виалното ниво на YKL-40 и стойностите 

на CRP, IL-1β и TNF-α при пациентите с 

ревматоиден артрит (P < 0.01) (Табл. 1).  

Табл. 1. Корелация между YKL-40, био-

химични и имунологични показатели в 

серум и синовиална течност при ревма-

тоиден артрит. 

Показатели YKL-40  

в серум 
YKL-40  

в синовиал-

на течност 
CRP r = 0.582 

P = 0.004* 
- 

IL-1 β в серум r = 0.371 
P = 0.05* 

r = 0.455 
P = 0.01* 

TNF-α в серум r = 0.336 
P = 0.04* 

r = 0.336 
P = 0.000* 

Проинфламаторните цитокини играят 

ключова роля във възпалителния процес 
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и ставната деструкция при заболяването. 

Има данни, че IL-1β и TNF-α индуцират 

секрецията на гликопротеина от хондро-

цити. Предполагаме връзка между тези 

молекули и YKL-40 в патогенезата на 

ревматоидния артрит. Близо 20 години 

TNF-α се очертава като ключов медиатор 

в цитокиновите взаимодействия, чиито 

ефекти имат отношение към възпалител-

ните и деструктивни прояви на ревмато-

идния артрит (9). В предишни проучва-

ния е доказано, че основен източник на 

двата цитокина в серума на пациентите с 

РА са циркулиращите моноцити и мак-

рофаги (10). 

Силно позитивната корелация между 

двата медиатора в имунния отговор и 

YKL-40, както и локалната му секреция 

във възпалителнато огнище, подсказват, 

че изследвания от нас гликопротеин 

участва в патогенезата на инфламатор-

ния процес. 
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подлежащи на неподвижно протезиране,  
с оглед психологията на преживяемостта 

Рада Казакова, Деян Деянов, Христо Кисов, Георги Тодоров, Ангелина Влахова,  

Стефан Златев 
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МУ – Пловдив, България 

ПУ – Паисий Хилендарски, Пловдив, Катедра „Психология” 

е-mail: radakazakova@gmail.com 

Въведение 

Цялостното неподвижно естетично 

протезиране има за цел да възстанови 

функцията и естетиката на пациента при 

субтотално обеззъбяване, да възстанови 

липсващите зъби, понякога нарушената 

височина на оклузията, както и да служи 

като превантивна мярка против задълбо-

чаване на патологичните процеси. Инте-

рес за зъболекаря представлява психо-

соматичния статус на пациента преди и 

след лечение – това дали се наблюдават 

промени в психологичния статус, като 

например тревожност, нервност, разд-

разнителност, доверителност, надежност 

като резултати от лечението и др. 

Целта на изследването е да се опре-

дели какво е предварителното и послед-

ващото състояние по определени психо-

логически и подпсихологически харак-

теристики по отношение на протетично-

то естетично възстановяване. Задачата е 

да се определи динамиката между харак-

теристиките психологически комфорт/ 

дискомфорт, тревожност/устойчивост, 

невротизъм/депресивност и очаквания 

към психотични промени. Изследването 

е проведено на територията на град 

Пловдив, сред девет пациента, подлежа-

щи на цялостно естетично възстановява-

не и неподвижно протезиране, по пред-

варително установена и приета методика 

за оценка. 

Методиката за оценка на получените 

резултати се извършва по Нюкасълската 

скала, валидизирана на територията на 

България в Института по експеримен-

тална психология в Медицински универ-

ситет – София. Работната карта на изс-

ледването включва две скали с по пет 

айтема. Първата скала измерва депре-

сивността, а втората – тревожността. 

Пациентът има пет възможни варианта 

за отговор по скалата на Осгут, а 

именно – „да”, „по-скоро да”, „не мога 

да определя”, „по-скоро не” и „не”. По-

ложителен отговор на въпросите отгова-

ря на засилена тревожност/депресивност, 

като във всяка скала има по един под-

веждащ въпрос с противоположен отго-

вор. Процедурата на изследването е 

предварителна оценка на психологичния, 

респективно стоматологичния статус на 

пациента, както и ре-тест (същата оценка 

след провеждане на лечението). 

Описание на резултатите 

Графичният израз на нормалните ска-

ли при пациенти, нестрадащи от депре-

сивност/тревожност, се представят по 

следния начин: 
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Пациент 1: А. С., мъж, 52 години, 

професия локомотивен машинист. Преди 

лечението тревожността е изразена от 

един айтем от скалата, след лечението 

има подобрение с един пункт. Присъст-

вието на депресивна симптоматика е из-

разено от три айтема, след лечението 

има подобрение по два от тях – съответ-

но с по един и два пункта. 

Пациент 2: Г. С., 61 години, жена, му-

зикант. Тревожността преди лечението 

тя е изразена от два айтема от скалата, 

след лечението има подобрение на един 

айтем с един пункт. Преди и след лече-

нието няма наличие на депресивна симп-

томатика. 

Пациент 3: Ж. К., 62 години, жена, 

лаборант. Тревожността лечението тя е 

изразена от четири айтема от скалата, 

след лечението има подобрение при един 

айтем с един пункт. Депресивната симп-

томатика е изразена от три айтема, след 

лечението има подобрение по два от 

тях – съответно с по един и два пункта. 

Пациент 4: П. Н., 60 години, мъж, 

психиатър. Тревожността преди лечени-

ето е изразена по четири айтема от ска-

лата, след лечението има подобрение 

при два айтема с по четири пункта и на 

друг с един пункт. Налице е обаче вло-

шаване на един айтем с два пункта. Деп-

ресивната симптоматика е изразена по 

петте айтема, след лечението има подоб-

рение по три от тях – съответно два с по 

два пункта и един – с четири пункта. На-

лице е влошаване на един айтем с един 

пункт. 

Пациент 5: П. К., 78 години, жена, 

медицинска сестра. Тревожността преди 

лечението е изразена по три айтема от 

скалата, след лечението има подобрение 

по един айтем с два пункта. Депресивна-

та симптоматика е изразена по един ай-

тем, след лечението има подобрение с 

един пункт. 

Пациент 6: П. П., 60 години, мъж, ин-

женер. Тревожността преди лечението е 

изразена по четири айтема от скалата, 

след лечението има подобрение по един 

айтем с един пункт. Депресивната симп-

томатика е изразена по един айтем, след 

лечението е без промяна. 

Пациент 7: К. Ш., 29 години, мъж, ла-

зерно рязане. Тревожността преди лече-

нието е изразена по три айтема от скала-

та, след лечението има подобрение по 

един айтем с един пункт. Депресивната 

симптоматика е изразена по един айтем, 

след лечението няма промяна. 

Пациент 8: И. К., 62 години, жена, 

счетоводител. Тревожността преди лече-

нието е изразена по три айтема от скала-

та, има подобрение по два айтема с по 

един пункт. Депресивната симптоматика 

е изразена по един айтем, след лечението 

няма промяна. 
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Пациент 9: П. Д., 41 години, мъж, уп-

равител на фирма. Тревожността преди 

лечението е силно изразена по четири ай-

тема от скалата, след лечението има рязко 

подобрение по три айтема с по три пунк-

та. Депресивната симптоматика е изразе-

на по три айтема, след лечението има по-

добрение по един от тях с четири пункта. 

Пациент 1. 
 

  

  
 

 

Пациент 2.  
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Пациент 3.  
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Пациент 5.  

  

  
 

 

 

Пациент 6.  
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Пациент 7.  

  

  
 

 

 

Пациент 8.  
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Пациент 9.  

  

  
 

От проведеното изследване стигам до 

заключението, че при пациентите се 

наблюдава в различна степен намаление 

на тревожността и депресивността след 

лечение. Само при един пациент липсват 

признаци на депресивност, което се за-

пазва и след лечението. При друг се наб-

людава увеличение на тревожността и 

депресивността по един айтем с по един 

пункт. 

Изводи и заключения 

Изследванията показват, че на прак-

тика, когато се получават позитивни ре-

зултати от гледна точка на лечението, те 

кореспондират с подобрение на психо-

соматичния статус на пациента. Лекува-

щият лекар ще получава по-добри резул-

тати и ще има по-реалистични очаквания 

от пациента, ако предварително е запоз-

нат с неговата психологична картина. 

Ако е получил предварителна информа-

ция за нея, това ще съответветства на 

подхода при лечението и съпътстващата 

терапия – съответно преживяването на 

лечебния процес ще протече по-леко от 

пациента и лекуващия. Тъй като е особе-

но важно да се създаде и запази връзка 

между лекуващ и пациент, е необходимо 

да се изследва психологичния статус на 

подлежащия на лечение. Процесурата на 

изследването с въпросник от общо десет 

въпроса се оказа удобен метод, защото е 

точен, не отнема много време и е подхо-

дящ за статистически психофизиологич-

ни оценки, които са в полза за цялостния 

план на лечението. При провеждане на 

следващо такова изследване, процедура-

та може да бъде дообогатена с оглед по-

лучаване на по-конкретни резултати, 

удовлетворяващи лечебния процес. 
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Въведение 

Първите документирани случаи на 

инфекциозен ендокардит (ИЕ) са на ау-

топсионен материал през 1723 г., а през 

1885 г. William Osler публикува първото 

подробно описание на ИЕ като заболя-

ване, което се характеризира с възпале-

ние на ендокарда и сърдечните кла-

пи (1,2). Честотата на заболяването е 

2.4-11.9 случая на 100 000 пациента на 

година, като половината от болните са на 

възраст 31-60 години, но се среща и при 

по-млади пациенти – до 30 годишна въз-

раст (1,2). Предразполагащ фактор за ИЕ 

е наличието на структурно сърдечно за-

боляване – вроден или придобит сърде-

чен порок, както и клапни протези, а в 

последните години – навлизането на раз-

лични видове инвазивни процедури и 

медицински устройства. При 11-16% от 

болните ИЕ е асоцииран с интравенозна 

употреба на наркотици (3). Емболиите са 

чести и животозастрашаващи усложне-

ния при ИЕ. Те се дължат на миграция 

на вегетации от клапите в големите ар-

териални съдове на мозъка, белите дро-

бове, слезката, миокарда и др. Емболиз-

мът е свързан с повишена заболеваемост 

и смъртност и се среща в 20-40% от слу-

чаите (3). 

В представения клиничен случай се 

касае за мъж на 28 г. с хероинова нарко-

зависимост, за която е провеждал мета-

донова терапия в продължение на 18 ме-

сеца. Заболяването започва с фебрилитет 

до 39.2° C, слаби болки в гърлото и пре-

димно челно главоболие. По този повод 

е консултиран от личния си лекар, който 

поставя диагноза – oстра вирусна ин-

фекция. Започнато е амбулаторно лече-

ние с кларитромицин. Четири дни по-

късно е хоспитализиран по спешност в 

Инфекциозна клиника с персистиращ 

фебрилитет, повръщане, остро изявени 

неподвижност в десни крайници, силно 

главоболие и нарушения на говора. 

Обективен статус в Инфекциозна 

клиника: увредено общо състояние, феб-

рилен до 39° C, сух и обложен език, ка-

тарален назофаринкс, кожа – бледа с на-

мален тургор и еластичност. Дихателна 

система – симетричен гръден кош, ясен 

перкуторен тон, везикуларно дишене без 

хрипова находка. ССС – Ритмична сър-

дечна дейност, ясни сърдечни тонове, 

честота – 110 уд/мин, АН – 100/60. Ко-

рем – мек, без палпаторнa болезненост. 

Черен дроб на 2 см под ребрена дъга, 

слезка – леко увеличена и мека. Сукусио 

реналис отр (-) двустранно. ОДА – запа-

зени периферни пулсации, без отоци. 

Неврологичен статус: обнубилиран, без 
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вратна ригидност; Кернинг (+) в дясно, 

сухожилно-надкостни рефлекси – дес-

ностранна хипорефлексия; Бабински (+) 

в дясно, липсващи коремни рефлекси в 

дясно. Централна пареза на н.фациалис в 

дясно и десностранна плегия на ръката и 

тежка пареза на десен крак. Частична 

сензо-моторна афазия.  

От параклиничните изследвяния дан-

ни за: анемичен синдром – Хемоглобин – 

118 g/l; Еритроцити – 3.99/10
12

, Хема-

токрит – 0,38; Изразена възпaлителна 

констелация – Лев – 17,1x10
9
/l; СУЕ – 

76 mm/l; Фибрининоген – 5 g/l; CRP-96; 

Лумбална пункция: Белтък – 0.6 g/l; За-

хар – 6,7 mmol/l; Клетки – 73х10
6
/l; Се-

димент: Sg – 60%; Ly – 30%; Mo – 10%. 

Микробиологични изследвания: по-

сявка от ликвор и хемокултури – коагу-

лазо негативен стафилокок; гърлен и но-

сен секрет – стерилни; HIV – отр. (-); 

HBsAg – отр. (-); antiHAV IgM отр. (-);  

На фигура 1 е представена рентгеног-

рафия на бял дроб – без данни за възпа-

лителни промени. 

Образното изследване на главен мо-

зък показа данни за исхемична лезия в 

областта на а. церебри медия синистра, 

няма лезии суспектни за абсцедиране, 

компресия на левия страничен венртикул 

с контралатерална дислокация по сре-

динна линия. Свободни субарахноидал-

ни пространства (Фиг. 2). 

Поставена е диагноза менингоенце-

фалит и е започнато лечение с: 1) ванко-

мицин 3х1, 2) цефтриаксон 3х2 гр, 

3) сулфаметоксазол/триметоприм 2х960 мг, 

4) водно-солеви разтвори, 5) манитол, 

6) ноотропни средства.  

На петия ден от хоспитализацията по 

повод на персистиращ фебрилитет до 

38,2° C, десностранна хемиплегия и афа-

зия, и аускултаторно новопоявил се ди-

астолен шум на Ерб, пропагиращ към 

левия ръб на стернума и сърдечния връх 

е проведвна консултация с кардиолог, 

ЕКГ и ЕхoКГ. 

ЕКГ: синусова тахикардия, неспеци-

фични реполяризационни промени. 

ЕхоКГ: ЛП 3.67, Ао 3.4, ТДР 5.64, 

ТСР 3.4, ТДО 93.3, ТСО 29.5; ФИ 69 %. 

Ао клапа – трикуспидна, наличие на 

подвижна вегетация с размер 15мм на 

ляво коронарно платно и високостепенна 

Ао регургитация (Фиг. 3 и 4). 

Микробиологични доказателства – 

трикратно положителни хемокултури с 

изолиран коагулазо-негативен стафи-

локок. 

 

Фиг. 1. Рентгенография на бял дроб. 

 

Фиг. 2. КТ на главен мозък и задна че-

репно мозъчна ямка. 
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Фиг. 3. Подвижна вегетация на ляво ко-

ронарно платно. 

 

Фиг. 4. Аортна регургитация II+/ III ст. 

Перикарден излив около 100 мл. 

Пациентът е приведен в кардиологич-

на клиника и е започнато лечение според 

антибиограма с: 1) ванкомицин 3х1 гр; 

2) амикацин 3х500 мг; 3) ципрофлокса-

цин 2х200 мг, заменен след 10 дни със 

сулфаметоксазол/триметоприм 2x960 мг 

поради персистиращ фебрилитет. 

На фигури 5 и 6 е представен контро-

лен КТ на главен мозък и задна черепно 

мозъчна ямка (10-ти ден) – данни за два 

фокуса в ляво темпорално 11/13 мм и 

15/12 мм. В ляво темпоропариетално – 

едем на тъканите. Находката в ляво 

фронтално вероятно се дължи на абсцес 

в стадий на формиране на кухина с еро-

зия на съседен кървоносен съд и прясна 

хеморагия. 

 

Фиг. 5. 

 

Фиг. 6. 

Ход на заболяването: поради пер-

систиране на фебрилитета до 38,8° C па-

циентът е консултиран отново с инфек-

ционист, след което са увеличени дозите 

на антибиотиците с цел по-ефективно 

преодоляване на хемато-енцефалната 

бариера. От страна на ССС – без прогре-

сия в степента на аортната регургитация 

при ежеседмични контролни ехокарди-

ографии, без хемодинамични нарушения 

и еквиваленти на сърдечна недостатъч-

ност. От страна на нервна система – 

оформяне на два мозъчни абсцеси. Еди-
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ничен симптоматичен епилептичен гръч 

(на 15-ти ден) поради което е започнато 

лечение с Депакин. Контролен КТ на 

29-ти ден – без данни за компресионно – 

дислокационен синдром, данни за бифо-

кусни инфилтративни промени в лява 

хемисфера. 

Обсъждане 

Болните с ИЕ усложнени с мозъчни 

септични емболи имат влошен ход на 

заболяването до напълно доминираща 

неврологична симптоматика в началото 

на заболяването. Литературните данни 

сочат за намаляване на честотата на ем-

боличните инциднети с 9 – 21% след за-

почване на антибитичното лечение (3). 

При представения пациент, както и спо-

ред други автори, продължителноста на 

антибиотичното лечение е по-дълго от 

обичайно – до 3 месеца. Според актуал-

ните европейски препоръки за лечение 

на ИЕ индикации за ранна хирургична 

корекция са сърдечна недостатъчност, 

неконтролирана инфекция, превенция на 

емболични инциденти, размер на вегета-

цията над 10 мм. Избора на момента за 

оперативна интервенция се взима съгла-

сувано от кардиохирург, кардилог и ин-

фекционист в зависимост от типа на 

неврологичното усложение и спешност-

та на опертивната намеса. На контрол-

ния КТ на главен мозък (фиг. 5 и 6) е до-

кументирано допълнително усложне-

ние – ерозия на съд в рамките на абсцес-

ната кухина, което е още една причина 

за отлагане на хирургичното лечение с 

оглед на високия периоперативен риск. 

Изводи 

1. Инфекциозният ендокардит в нача-

лото може да протече с нормален сърде-

чен статус и в клиничната картина да 

доминират неврологичните услождения. 

2. Специфичният рисков фактор е во-

деща причина за инфекциозен ендокар-

дит при интактен клапен апарат. 

3. Лечението на инфекциозен ендо-

кардит с мозъчни усложнения изисква 

мултидисциплинарен подход. 

4. При инфекциозен ендокардит с мо-

зъчни усложнения е необходим по-

продължителен период на лечение от 

традиционно възприетия – в случая поне 

3 месеца. 
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Въведение 

Синдромът на поликистозни яйчници 

(PCOS) е едно от най-често срещаните 

ендокринни заболявания, засягащо до 

10% от жените в репродуктивна възраст. 

PCOS се асоциира с метаболитни нару-

шения и повишен риск от развитие на 

сърдечно-съдови заболявания с напред-

ване на възрастта, включително и пови-

шена честота на хипертония (на база 

SCORE – десетгодишна прогноза за сър-

дечно-съдова смъртност според Европейс-

кото дружество на Кардиолозите) (1,2). 

Според различни проучвания в зависи-

мост от естеството им, расовата и етни-

ческа принадлежност на обхванатия кон-

тингент, при 30-70% от жените с PCOS 

се установява наднормено тегло, харак-

теризиращо се с централно преразпреде-

ление на подкожната мастна тъкан (3-6). 

През 2003 г. от JNC-7 (Joint National 

Committee) – Ръководство за превенция, 

оценка и лечение на хипертонията в 

САЩ въвежда терминът прехипертония 

(ПХ), обхващащ диапазон за систолно ар-

териално налягане (САН): 120-139 mmHg 

и диастолно артериално налягане (ДАН): 

80-89 mmHg. Европейската кардиоло-

гична асоциация, Световната Здравна 

Организация и Британската лига по хи-

пертония продължават да категоризират 

стойностите на артериалното кръвно на-

лягане (АКН) под 140/90 mmHg като 

нормално и високо нормално АКН. Ос-

новен рисков фактор за развитието на 

ПХ е наднорменото тегло. Установено е 

че, повишаването на АКН с 

20 mmHg/10 mmHg съответно за систола 

и диастола удвоява сърдечно-съдовия 

риск. За маркер на прехипертонично 

състояние, корелиращ силно с увреда на 

таргетните органи при хипертония, се 

счита и липсата на нормални циркадиан-

ни ритми на АКН (7-10). 

Целта на проучването е да се просле-

дят показатели за метаболитни наруше-

ния и да се характеризират отклоненията 

в АКН при жени с PCOS с нормално и 

наднормено телесно тегло. 

Материал и методи 

Изследвани са 62 жени (средна възраст 

24.3 ± 6.0 г.) с BMI 27.95.4 ± 7.5 kg/m
2
) с 

доказан PCOS съгласно критериите на 

ESHRE-ASRM (2003, Rotterdam): оли-

го/ановулация, клиничен и/или биохи-

мичен хиперандрогенизъм и поликис-

тозни яйчници при ехографско изслед-

ване. Диагнозата се приема при наличие 

на 2 от горните 3 критерия. Ултразвуко-

ва диагноза (УЗД) на PCOS се потвърж-

дава при наличие на 12 или повече фо-

ликула с диаметър 2–9 mm или увели-

чен овариален обем (> 10 cm
3
).  

Проведени са целенасочени хормо-

нални изследвания за доказване на PCOS 

и изключване на друга патология, воде-

ща до хиперандрогенно състояние при 
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жени: общ тестостерон (T), андростен-

дион (Andro), дехидро-епиандростерон 

сулфат (DHEA-S), естрадиол (E2), фоли-

куло-стимулирещ хормон (FSH), лутеи-

низиращ хормон (LH), пролактин, тире-

оидни хормони, кортизол. Хормоналните 

тестове са извършвани с комерсиални 

китове – AxSYMTM System (Abbott 

Diagnostics, Abbott Park, Il, USA). Данни-

те са обработени статистически с пакет 

SPSS, версия 17.0 Резултатите са предс-

тавени като mean ± SD с ниво на значи-

мост при p < 0.05. 

Определяни са антропометричните 

показатели: ръст, тегло, BMI по форму-

лата тегло (kg)/[ръст (m)]
2
, обиколка на 

талия, съотношение талия/ханш (Т/Х). С 

помощта на професионален анализатор 

на телесен състав Тanita TBF-300M по 

биоимпедансен метод са отчитани коли-

чество и процент мастна тъкан, количес-

тво свободна от масти тъкан (FFT) и то-

тална телесна вода (TBW).  

Извършвано е 24-часово амбулаторно 

Holter-мониториране на АКН с апарати 

Oscar (Sun Tech Medical Instruments, 

USA), паралелно с клинично измерване 

на АКН. Измерването на АКН е извър-

шено с валидирани апарати за мишница 

при спазване на необходимите за това 

условия – пациентите да не са извършва-

ли физическа активност или да са се 

хранили 30 минути преди измерването, 

да не са пушили, да са седнали удобно и 

спокойно, облегнати без да са кръстоса-

ли крака, при нормална стайна темпера-

тура, като ръката на която се измерва 

АКН да е удобно подпряна и измерване-

то да е на нивото на сърцето. 

Резултати 

Двете подгрупи жени с PCOS нор-

мално и наднормено тегло са сходни по 

възраст, но се различават сигнификантно 

по параметрите на теглото – BMI, оби-

колка на талията, съотношение та-

лия/ханш, количество и процент мастна 

тъкан, свободна от масти тъкан и тотал-

но количество вода (Табл. 1). 

При анализ на хормоналните показа-

тели в подгрупите се отчита тенденция 

за по-високи стойности на общия тестос-

терон и съотношението LH/FSH при же-

ните с наднормено тегло в сравнение със 

слабите жени с PCOS, но разликите не 

достигат сигнификантност поради голя-

мата вътрегрупова хетерогенност на по-

казателите. Данните от основните хор-

монални показатели са представени в 

Таблица 2. 

Таблица 1. Антропометрични показатели при групите жени с PCOS. 

Параметри 

 

Групи 

Въз-

раст 

(г.) 

BMI 

(kg/m
2
) 

Талия 

(cm) 

талия/ 

ханш 

FAT- 

% 

FAT- 

MASS 

(kg) 

 

FFM 

(kg) 

 

TBW 

(kg) 

Цяла PCOS 

група (n = 62) 

24.23 

± 6.0 

27.95 

± 7.5 

85.61 

± 16.98 

0.80 

± 0.08 

33.37 

± 11.71 

28.23 

± 16.04 

49.05 

± 6.92 

36.00 

± 5.09 

Група с 

нормално 

тегло (n = 37) 

22.52 

± 5.44 

20.36 

± 2.29 

68.11 

± 4.72 

0.75 

± 0.04 

20.80 

± 6.30 

11.75 

± 4.75 

42.86 

± 2.91 

31.38 

± 2.13 

Група с  

наднормено  

тегло (n = 25) 

25.38 

± 6.16 

33.07
*
 

± 5.00 

97.44
*
 

± 10.82 

0.84
*
 

± 0.07 

41.86
*
 

± 4.68 

39.36
*
 

± 10.23 

53.23
*
 

± 5.55 

39.12
*
 

± 4.00 

* P< 0.05 
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Таблица 2. Хормонални показатели при групите жени с PCOS. 

Параметри 

 

Групи 

T 

(nmol/l

) 

LH 

(IU/l) 

FSH 

(IU/l) 

LH/ 

FSH 

E2 

(pmol/l) 

ANDRO 

(nmol/l) 

DHEA-S 

( mol/l) 

PRL 

(IU/ml) 

Цяла PCOS 

група (n = 62) 

3.30 

± 3.92 

5.55 

± 3.49 

3.90 

± 1.72 

2.01 

± 2.58 

0.30 

± 0.23 

12.97 

± 6.31 

9.15 

± 4.48 

396.0 

± 204.5 

Група с 

нормално 

тегло (n = 37) 

2.61 

± 2.08 

5.98 

± 4.11 

3.44 

± 1.64 

2.63 

± 3.70 

0.25 

± 0.22 

12.37 

± 4.66 

8.94 

±4.15 

386.8 

± 240.7 

Група с  

наднормено  

тегло (n = 25) 

3.76 

± 4.75 

5.26 

± 3.02 

4.21 

± 1.73 

1.60 

± 1.32 

0.34 

± 0.24 

13.42 

± 7.35 

9.30 

± 4.75 

402.3 

± 179.6 

 

При измерването на АКН се регист-

рира хипертония при 18.9% от жените с 

PCOS с наднормено тегло, а прехипер-

тония – при 21.6%. В групата жени с 

PCOS и нормално тегло тези проценти 

са съответно 8% за хипертония и 8% – 

за прехипертония (Табл. 3). Физиоло-

гичният нощен спад („dipper” профил) 

на САН се установява при 46.78% от 

жените с PCOS и липсва при 53.22 % от 

тях („non-dipper” профил). 

Нормалният циркадианен ритъм на 

ДАН с нощен спад е съхранен при 

74.2% от носителките на синдрома 

(Фиг. 1, Фиг. 2). 

Таблица 3. Стойности на артериалното кръвно налягане при групите жени с PCOS. 

Параметри 

Групи 

Систолно АН 

(mmHg) 

Диастолно АН 

(mmHg) 

Цяла PCOS група (n = 62) 117.62 ± 19.23 76.39 ± 12.49 

Група с нормално тегло (n = 37) 110.63 ± 16.31 70.63 ± 10.46 

Група с наднормено тегло (n = 25) 122.16* ± 19.81 80.14** ± 12.39 

* – P < 0.05; ** – P < 0.01 (група с наднормено спрямо група с нормално тегло) 

 

Фиг. 1. Физиологичен нощен спад на 

систолно артериално налягане (САН) 

при жени с PCOS. 

 

Фиг. 2. Физиологичен нощен спад на 

диастолно артериално налягане (ДАН) 

при жени с PCOS. 

 

dipper

non-dipper

n=6253.22% 46.78%

 

dipper

non-dipper

n=62 74.2%

25.8%
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Обсъждане 

В светлината на комплексните мета-

болитни и съдови нарушения при PCOS 

се търси наличие на връзка с хипертони-

ята. Установено е, че жените с PCOS 

имат по-високи нива на АКН в сравне-

ние със здрави контроли със сходно тег-

ло (1,2,11), освен това в по-ранна възраст 

и по-често с течение на времето и разви-

ват хипертония (12). Плазмените рени-

нови нива са по-високи при нормотен-

зивни жени с PCOS в сравнение със 

здрави контроли, независимо от степента 

на инсулинова резистентност (13,14). 

Но, не всички автори откриват повишена 

честота на хипертония при PCOS. Явно, 

различията идват от дизайна на проучва-

нията и начините за оценка отклонения-

та на АКН. 

Така, с използване на 24-часово 

Holter-мониториране е намерена по-

висока честота на нестабилно АКН при 

PCOS, което се счита маркер за прехи-

пертонично състояние при тази сравни-

телно млада възрастова група (15). 

Аргументът за въвеждане на катего-

рията прехипертония е фактът, че тя мо-

же да повиши риска от инфаркт, инсулт 

и сърдечна недостатъчност (16). Анали-

зът на различни популационни проучва-

ния показва, че честотата  надвишава 

30% при лица в зряла възраст, като осно-

вен рисков фактор е наднорменото тегло. 

Сред урбанизираната популация на раз-

виващите се страни, честотата нараства 

до 44-47% (17-19). С течение на времето 

състоянието се влошава: при 1/3 от лица 

между 35 и 64 г. прехипертонията прог-

ресира в хипертония в рамките на 4 г. 

Прехипертонията е по-честа при мъже и 

при лица с метаболитен синдром (МС). 

В японско проучване МС се открива в 

9.9% при нормотония, в 19.2% при пре-

хипертония и в 35.5% при хипертония 

като честотата му нараства линеарно с 

покачване на АКН. Прогресията на хи-

пертонията води до увеличаване броя на 

компонентите на МС и намаляване чувс-

твителността към инсулин (20). Прехи-

пертонията се явява самостоятелен рис-

ков фактор за развитие на диабет тип 2 

според San Antonio Heart Study, просле-

дяващо 2767 лица с нормотония и прехи-

пертония за период от средно 7.7 г. (21). 

Holte и сътр. съобщават, че в сравне-

ние с контролна група здрави жени, же-

ните с PCOS при амбулаторно монито-

риране имат по-високо дневно систолно 

и средно АКН и по-големи колебания на 

пулсовата честота в нощните, отнесено 

към дневните часове. Двете групи не се 

различават по отношение на дневното 

диастолно АКН и нощните стойности. 

Отчетените повишени дневни стойности 

на АКН се запазват след отстраняване 

влиянието на BMI, преразпределението 

на подкожната мастна тъкан и инсули-

новата резистентност (22). 

В проучване на Arslanian и сътр. се 

съобщава за липса на нощен спад на ди-

астолното АКН при момичета с PCOS, а 

при тези от тях с намален глюкозен то-

леранс – липса на спад и на систолното 

АКН (23). Това е в съответствие с дан-

ните от настоящото проучване и пот-

върждава предишни наши данни за пре-

обладаване на „non-dipper” профил (лип-

са на нощен спад) при момичета и млади 

жени с PCOS – в 51.43% от 35 монито-

рирани (24). Липсата на нощен спад на 

АКН при подрастващи се разглежда като 

ранен маркер за изява на ССЗ в по-късна 

възраст. 

Holter-мониторирането на АКН е с 

доказани предимства при отстраняване 

ефекта на „бялата престилка”. Трябва да 
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се има пред вид, че повечето млади мо-

мичета и жени с PCOS са с лабилна пси-

хика и нарушена социална адаптация, 

дължащи се на клиничните изяви на за-

боляването (наднормено тегло, хирзути-

зъм, акне, менструални нарушения, сте-

рилитет и др.). Ето защо, Holter-

мониторирането е препоръчително за 

прецизно диагностициране на промените 

в АКН при определени психо-соматични 

заболявания, каквото е PCOS.  

Дали заличеният спад на нощното 

АКН е сигнал за преждевременна поява 

на ССЗ, специфично за PCOS или е свър-

зано със затлъстяването, инсулиновата 

резистентност и други метаболитни 

промени остава да бъде изяснено с про-

веждане на големи популационни прос-

пективни проучвания. Едно е ясно – 

младите момичета и жени с PCOS под-

лежат на активно наблюдение по отно-

шение на макар и леки отклонения в 

АКН и навременна профилактика на хи-

пертонията. Има данни, че менопаузални 

жени с PCOS са с 2.5 пъти по-висок риск 

от развитие на хипертония в сравнение 

със съответната възрастова група и това 

само отчасти е свързано с наднорменото 

тегло при заболяването (25). 

Заключение 

В заключение, вече е общоприет факт, 

че жените с PCOS имат повишен мета-

болитен риск в сравнение със съответни-

те им по възраст здрави жени. Заболява-

нето се характеризира с повишена често-

та на нестабилно АКН, което е допълни-

телен рисков фактор за по-нататъшно 

развитие на сърдечно-съдови заболява-

ния в тази сравнително млада възрастова 

група. Затлъстяването се явява значим 

утежняващ фактор. Нашите резултати 

потвърждават клиничната значимост на 

оценката на прехипертоничните състоя-

ния и предимствата на прилагането на 

24-часово амбулаторно мониториране на 

АКН като диагностичен и прогностичен 

метод за оценка отклоненията в АКН до-

ри при липса на хипертония. 
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Въведение 

Хемангиомите са доброкачествени 

туморни (малформативни) разраствания 

на кръвоносни съдове от зрял тип. Най-

честата им локализация е кожата, но мо-

гат да възникнат и в редица вътрешни 

органи. Гастроинтестиналният тракт е 

рядка локализация с предилекционни 

места тънките и дебелите черва, апен-

дикса и перианалната кожа [1,2]. Сто-

машните съдови тумори съставляват ед-

ва 0.05% (1/10700) от всички гастроин-

тестинални неоплазми и 1.6% от бениг-

нените тумори на стомаха. Gascoyen 

първи описва детайлно стомашния хе-

мангиом през 1860 г., като от тогава са 

докладвани едва 45 случая [3,6]. Типич-

но стомашните хемангиоми се развиват 

субмукозно или субсерзно по малката и 

голямата кривина, като с еднаква честота 

се засягат антрума и тялото. Обикновено 

са солитарни, с размери от няколко ми-

лиметра до 11 сантиметра, а понякога 

участват и в малформативни синдроми – 

Osler-Weber-Rendu, Maffucci, Klippel-

Trenaunay и др. [2]. 

Възрастта, в която се срещат стомаш-

ните хемангиоми е между 30 и 65 г. 

(63%) и по-често е засегнат женския 

пол [4]. Клиничната картина се владее от 

болка в епигастриума и кървене от гор-

ните отдели на храносмилателния тракт. 

При гастрални кръвоизливи доброкачес-

твените съдови неоплазми се оказват 

случайна находка, без дори да фигурират 

в диференциално-диагностичния план. 

Хирургичното им отстраняване е дефи-

нитивната лечебна манипулация, а биоп-

сичното изследване осигурява екзактна-

та диагноза. 

Клиничен случай 

Л.Д., 82 годишна жена, постъпила по 

спешност в Клиниката по гръдно-

коремна хирургия с оплаквания от све-

товъртеж, отпадналост и мелена с двуд-

невна давност. Клинико-лабораторните 

изследвания показват наличие на анеми-

чен синдром (Hb 81g/l, Er 2,84, Hct 

0,224). Предприета е езофагогастродуо-

деноскопия със следната находка: „Сто-

мах – с хиперемирана, атрофична лига-

вица. Откриват се два полипа на общо 

краче в дисталната част на корпуса по 

задната стена към малката кривина, с 

некротични участъци. Заключение – гас-

тродуоденитис хроника атрофиканс. По-

липес вентрикули.” Взет е биопсичен 

материал.  

Патоморфологична находка 

Предоставения за изследване оскъден 

ендоскопски биопсичен материал от 

корпусната част на стомаха е обработен 

по парафиновата методика и тъканни 

срези от 5 микрона са оцветени с Хема-

токсилин-Еозин. Налице са обилно про-

лиферирали тънкостенни кръвоносни 

съдове от капилярен тип в субмукозата, 
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ангажиращи и лигавицата непосредстве-

но до тапициращия епител, които съ-

държат в лумените си еритроцити. Ос-

къдна съединителнотъканна строма ги 

сепарира отчетливо (фиг. 1). Повърх-

ността на лигавицата е интактна. Липсва 

възпалителна инфилтрация. Патоморфо-

логичната диагноза е капилярен хеман-

гиом на стомаха.  

Тя е подкрепена с имунохистохимич-

но изследване с Фактор VІІІ (фиг. 2), ко-

ето визуализира ендотелната тапициров-

ка на съдовите пространства. 

Предприетото повторно ендоскопско 

изследване за премахване на полипоид-

ната маса е преустановено поради риск 

от кървене. Пациентката е изписана и 

насочена към общо практикуващ лекар и 

гастроентеролог за проследяване на със-

тоянието.  

Година по-късно жената не съобща-

ва за възобновяване на симптоматика-

та. Параклиничните  показатели са в 

норма. 

  

Фиг. 1a. Множество капиляри, разполо-

жени в съединителнотъканна строма HE, 

ув. 10X. 

Фиг. 1б. HE, ув. 40X. 

  

Фиг. 2а. Ендотелните клетки са оцвете-

ни в кафяв цвят Factor VIII, ув. 10X. 

Фиг. 2б. Factor VIII, ув. 40X. 
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Обобщение 

Ако хемангиомите са налични още 

при раждане (вродени) те се разглеждат 

като съдови аномалии, нарастват през 

целия живот чрез хиперплазия и не по-

казват тенденция за регресия. „Придоби-

тите” хемангиоми се приемат като ис-

тински неоплазми, нарастват чрез хипер-

трофия и могат да търпят обратно разви-

тие. Реактивните съдови пролиферации 

(напр. пиогенен гранулом) са в пряка 

връзка с предшестващ възпалителен 

процес. Хемангиомите са под формата 

на единични или множествени лезии ка-

то последните често се съчетават с по-

добни неоплазми в други органи [8,7]. 

Тяхната най-честа локализация е кожата, 

с предилекционно место глава и шийна 

област (60%), гръдна област (25%) и 

крайници (15%), но може да се срещне и 

в редица вътрешни органи като сред тях 

най-застъпен е черния дроб (0,4-20%). 

Стомашните хемангиоми са рядка на-

ходка и честотата им сред всички гаст-

роинтестинални неоплазми е 0,05%. 

Въпреки, че няма унифицирана класи-

фикация на хемангиомите, те се делят на 

кавернозни, капилярни и смесени, като 

типът обикновено се определя от разме-

ра на лезията и вида на кръвоносните 

съдове [5]. Болшинството от гастроин-

тестиналните хемангиоми са от каверно-

зен тип и най-често са свързани с флебо-

лити и кървене [3]. В разглеждания от 

нас случай се наблюдава капилярен хе-

мангиом, представен като две полипо-

видни структури с общо краче. Стомаш-

ните хемангиоми са най-често срещани у 

възрастни, въпреки че могат да възник-

нат във всяка възрастова група. Клинич-

ната картина е представена от болка в 

епигастриума, диспепсия и кървене от 

горните отдели на гастроинтестиналния 

тракт. Ендоскопското изследване е от 

изключителна важност при определяне 

на предоперативната диагноза, въпреки 

че неговата роля е доста ограничена, по-

ради субмукозната локализация и плътна 

съдова природа на сомашните хеманги-

оми. В тези случай редица образни изс-

ледвания, сред които компютърния то-

мограф са средсво на избор за установя-

ване на диагнозата. В диференциално 

диагностичен план трябва да се имат 

предвид редица стомашни субмукозни 

маси, особено богато васкуларизирани 

гастроинтестинални стромални тумори, 

лейомиоми, липоми, карциноми и съдо-

ви ектазии. Цялостното изрязване е най-

ефективното лечение на капилярния хе-

мангиом, въпреки че тяхната честа суб-

мукозна локализация, както и плътната 

васкуларна природа представляват зна-

чително предизвикателство пред хирур-

га. Той трябва много внимателно да пре-

цени лезията и да определи подходящата 

манипулация в зависимост от локализа-

цията й. Ендоскопската резекция е пред-

почитана при субмукозни лезии по-

малки от 2 см в диаметър, които лесно 

биха били премахнати от собствения 

мускулен слой. Паралелно с развиващата 

се ендоскопска техника тази манипула-

ция добива широка популярност и е 

предпочитано средство за лечение на 

стомашен капилярен хемангиом [1]. 

Заключение 

Стомашните хемангиоми са редки и 

доброкачествени неоплазми. Ендоскопс-

кото изследване, последвано от пато-

морфологичен отговор, заедно с КТ е от 

съществено значение за поставяне на 

окончателната диагноза. За съжаление 

ролята на ендоскопската биопсия в по-

голяма част от случаите остава ограни-
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чена. Хирургичното отстраняване на из-

менения, подозрителни за хемангиоми 

на стомаха, е дефинитивната лечебна 

манипулация, а биопсичното изследване 

осигурява екзактната диагноза.  
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Молекулни механизми на ендоплазмения стрес 

К. Костадинов, К. Стефанова, Г. Делчева, А. Манева 

Катедра по химия и биохимия, Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив 

Ендоплазменият ретикулум (EP) е 

специализиран органел, който изпълнява 

есенциална роля в клетъчното оцеляване 

и хомеостаза, които включват липидна 

биосинтеза, поддържане баланса на Са
2+

 

и контрол върху окислително-

редукционни процеси (Bravo и съавт. 

2012). EP е място за синтез и създаване 

на правилна, нативна конформация 

(фолдинг – folding) на белтъци, които са 

предназначени за секреция, за трансмем-

бранна локализация, за насочване към 

апарата на Голджи и лизозомите 

(Rutkowski и Kaufman 2004; Yusta и съ-

авт. 2006). 

Фактори и условия, предизвикващи 

ендоплазмен (EP) стрес 

Фолдингът е влошен при различни 

физиологични и патологични условия, 

общо обозначавани като „ендоплазмен 

стрес” – EP-стрес или UPR (unfolded 

protein response), (Marciniak и Ron, 2006). 

В допълнение на акумулирането на бел-

тъци с неправилна конформация в ЕР, 

много стимули могат да нарушат хоме-

остазата в този клетъчен компартамент 

като причиняват нарушения при създа-

ване на нативна конформация. 

Tunicamycin инхибира създаването на N-

гликозидни връзки при гликозилиране на 

белтъците, а castanospermine инхибира 

отстраняването на N-гликозидно-

свързани олигозахариди, като по този 

начин тези антибиотици променят фол-

динта и трафика на белтъците. Дефицит 

на хранителни вещества може да доведе 

до понижение на нивата на АТФ, което 

нарушава шаперон-зависимите реакции 

на фолдинг (Harding и съавт. 2003; 

Kaufman и съавт. 2002). Thapsigargin 

влошава механизмите за депониране на 

калциеви йони (Ca
2+

), необходими за 

клетъчните функции и фолдинга. 

Dithiotreitol нарушава окислителните 

етапи от фолдинга и води до неточно на-

гъване на белтъците. Blefeldin A активи-

ра UPR (unfolded protein response) чрез 

инхибиране на транспортни процеси от 

ЕР към апарата на Голджи. При диабет 

тип 2 се повишава синтеза на проинсу-

лин водещо до UPR, дължащ се на ефект 

от излишъци белтък върху механизми на 

фолдинга (Liu и съавт. 2007). При нев-

родегенеративни заболявания, болест на 

Алцхаймер и болест на Паркинсон, са 

намерени ненормални белтъчни агрега-

ти, участващи в патогенезата на тези за-

болявания (Hoozemans и съавт. 2003). 

Свободни мастни киселини и активни 

кислoродни метаболити (ROS) могат да 

активират UPR (Tu и Weissman, 2004; 

Malhotra и съавт. 2008). Фармакологич-

но инхибиране на протеазомното разг-

раждане на белтъци с нарушен фолдинг 

е причина за тяхното акумулиране 

(Malhi и Kaufman, 2011). 

Профил на отговора  

към ендоплазмен стрес 

За да се преодолее ЕР-стрес, ергас-

топлазмените мембрани използват спе-

цифичен сигнален път, наречен „път на 

отговора към EР-стрес” или unfolded 
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proten response (UPR), който включва 

най-малко 4 отговора: 

1. Първият отговор е отслабване на 

транслацията, понижение на капацитета 

за синтез на нови белтъци и по-

нататъшно прододвратяване натрупване-

то на белтъци с нарушен фолдинг 

(unfolded) (Ron, 2002). 

2. Вторият отговор е стимулиране на 

гените, кодиращи EР-шаперони: белтъ-

ци, такива като Bip, GRP78 и GRP94, ен-

зимите протеин дисулфид изомераза 

(PDI) и пептидил-пролил изомераза и 

структурни компоненти на EР, включ-

ващи ендоплазмената Са
2+

-АТР-аза 

2 (SERCA2), за да се повиши капаците-

тът за фолдинг в EР (Bertolotti и съавт. 

2000). В допълнение на тези гени се сти-

мулират и други гени, включени във 

възстановяване на транслацията, внос на 

аминокиселини, редуциран глутатион, а 

също така е повишена и защитата срещу 

окислителен стрес (Ron и Walter, 2007; 

Harding и съавт. 2003). В една по-късна 

фаза се индуцира транскрипцията на 

компоненти на EР-асоциираното дегра-

диране (ERAD), включващи EDEM (EР-

degradation-enchancing alpha-mannosidase-

like protein), за да се елиминират в EР 

чрез убиквитин-протеазомната система 

белтъци с погрешно нагъване 

(misfolded) (Kaufman, 2002; Harding и 

съавт. 2000).  

3. Третият отговор включва активира-

не на NF-κB (nuclear factor kappa B), 

транскрипционен фактор, известен като 

медиатор на възпалениего, имунния от-

говор и апоптозата. Този път се обозна-

чава като EР-overload response (EOR), 

тъй като той се инициира от акумулира-

не на мембранни белтъци в EР. Счита се, 

че стресът води до освобождаване на 

Са
2+

 от EР и следващо активиране обра-

зуването на кислородни метаболити, ко-

ито активират NF-κB чрез разграждане 

на неговия инхибитор IκB. Неотдавнаш-

но изследване показва, че фосфорилира-

нето на иницииращият фактор еІF2-алфа 

е необходимо за индуциране на NF-κB и 

че EOR е част от споделени с др. отгово-

ри на програмата на транскрипция при 

EР-стрес (Ron и Walter, 2007; Kaufman, 

2002; Urano и съавт. 2000; Morishima и 

съавт. 2002). 

4. Четвъртият отговор е апоптоза, ко-

ято настъпва, когато функциите на EР са 

силно нарушени, за да се протектира ор-

ганизма чрез елиминиране на увредените 

клетки. Един от компонентите на EР-

опосредстваната апоптоза е С/ЕВР хо-

моложният белтък (СНОН), също извес-

тен като growth arrest and DNA-damage 

inducible gene 153 (GADD153). Подобни 

отговори има напр. при заболявания като 

диабет, мозъчна исхемия и невродегене-

ративни заболявания. Известни са най-

малко три апоптотични пътя, включени в 

ER-стрес. Първият е транскрипционно 

активиране на СНОН, вторият – активи-

ране на стрес-киназния JNK-път, а тре-

тият е свързан с активиране на каспаза 3. 

JNK-пътят е свързан с образуване на 

комплекса IRE1 (inositol requiring 1 бел-

тък) с други 2 белтъка: TNF receptor 

associated factor 2 (TRAF2) и apoptosis 

signal regulated kinase 1 (ASK1) (Tabas и 

Ron, 2011; Kaufman, 2002; Deniaud и 

сътр. 2008). 
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Фиг. 1. Предполагаем профил на отговора към ендоплазмен стрес (Cell Differentiation 

2004, 11, 381-389). 

Сензори за отговора  

към ендоплазмен стрес 

ER стрес e отговор на нарушен фол-

динг, който се опосредства от от три, 

намиращи се в ER сензори: 

1. Инозитол изискващ белтък 

(IRE1) 

IRE11 (inositol requiring protein–1) е 

най-консернативен и еволюционно запа-

зен сензор на ЕР стрес, и при физиоло-

гични условия се смята, че се намира в 

неактивна форма чрез взаимодействие с 

белтък, свързващ имуноголобулинова 

тежка верига – immunoglobulin heavy 

chain–binding protein (BiP) (Kohno, 2007). 

При натрупване на белтъци, които не са 

претърпяли folding в лумена, Bip дисо-

циира от IRE1, което води до активира-

нето му чрез транс-автофосфорилиране 

(Bertolotti и съавт., 2000). Възможни са, 

обаче, и други механизми за активиране, 

като например директно свързване на 

IRE1 към белтъци с неправилна конфор-

мация. 

IRE1 има цитоплазмена област с ен-

дорибонуклеазна активност, която при 

активиране участва в сплайсинг и позво-

лява експресията на иРНК, кодираща X-

Box свързващ протеин-1 (XBP1). Полу-

ченият чрез сплайсинг XBP1 (XBP1s) е 

транскрипционен фактор, който индуци-

ра много важни гени на UPR, които уве-

личават капацитета на EР-folding и раз-

ширяват площта на повърхността на EР-

мембрана (Yamamoto и съавт. 2007).  

Наскоро е доказано, че IRE1 е необ-

ходим като след-транскрипционен меха-

низъм за разцепване и разграждане на 

mRNAs, различни от XBP1, което може 

да функционира като друг механизъм за 

намаляване на белтъчното натоварване 
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на EР. IRE1 също има вътрешна киназна 

активност, която изглежда е включена в 

регулацията на неговата ендонуклеазна 

функция, въпреки че все още не са изяс-

нени точните механизми (Han и съавн. 

2009).  

Други функции на IRE1 могат да ка-

саят задействането на апоптоза. Напри-

мер, при активиране, IRE1 свързва адап-

торния белтък TRAF2 (TNF receptor–

associated factor–2), който след това сти-

мулира c-Jun N-терминална киназа (JNK) 

чрез киназата ASK1 (apoptosis signal–

regulating kinase–1), регулираща сигнала 

за апоптоза. В допълнение към своята 

ендонуклеазна и киназна акитвности, в 

някои клетъчни типове, IRE1-

активирането може да доведе до привли-

чане и активиране на ендоплазмена про-

апоптотична цистеинова протеаза – кас-

паза 12 (Han и съавт. 2009). 

2. PERK (protein kinase RNA-like 

Erkinase) 

PERK e серин-треонинова протеин 

киназа, която много прилича на IRE1. Тя 

има един луминален сензорен домейн за 

EР-стрес и се активира чрез транс-

автофосфорилиране. Активираната 

PERK фосфорилира eIF2α (еукариотен 

иницииращ транслацията фактор алфа 

2), което води до общо отслабване на 

транслацията и намаляване на натовар-

ването с белтъци на EР. Фосфорилира-

ният eIF2α инициира транслацията на 

ATF4 (activating transcription factor–4), 

който индуцира CHOP (C/EBPα-

homologous protein), който е ефектор.на 

UPR (Oyadomari и Mori, 2004).  

При патологични условия, продължи-

телната експресия на CHOP инициира 

апоптоза чрез няколко механизма 

(Marciniak и съавт. 2004). Единият 

включва инхибиране (downregulation) на 

антиапоптотичния фактор Bcl-2 

(McCullough и съавт. 2001). Bcl-2 е по-

лучил наименованието си като антиа-

поптотичен фактор при В-клетъчна 

лимфома – antiapoptotic factor B cell 

lymphoma-2 (Bcl-2). По друг механизъм 

CHOP индуцира зависим от калция 

апоптозисен път, който се инициира от 

транскрипционната мишена на CHOP – 

ергастоплазмената оксидаза-1α (Harding 

и съавт.2000; Brewer и Diehl, 2000). 

3. ATF6 път на EP-стрес 

Третият UPR-път се инициира от ос-

новен транскрипционния фактор ATF6 

(activating transcription factor–6), съдър-

жащ левцинов тип мотив. Когато настъ-

пи EР-стрес, ATF6 транслоцира към 

Golgi-комплекса, където се разцепва на 

2 места от 2 протеази. Така се получава 

транскрипционен фактор, който мигрира 

към ядрото за да повиши експресията на 

шаперони в ЕР, такива като Grp78 (Shen 

и съавт. 2002; Okada и съавт. 2002; Wu 

и съавт. 2007). 

Апоптоза, индуцирана от 

ергастоплазмен стрес 

Траен EP стрес е свързан с клетъчната 

смърт. Клетки, които умират при EP 

стрес са доказателство за протичане на 

UPR, или липсата на корекция след UPR. 

Известни са някои от пътищата, които 

могат да доведат до EP-стрес индуцира-

на апоптоза. Проапоптотичните белтъци 

Bax и Bak, както и анти-апоптотичният 

белтък Bcl-2, са локализирани на EР 

мембрана и регулират Са
2+

-хомеостаза. 

Калциевото освобождаване от EР може 

да активира Са
2+

-зависими протеази кал-

пейни, които да стимулират протеоли-

тичната каспаза 12, опосредстваща апоп-
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тоза. Ефектори по посока надолу от 

caspase 12 във веригата апоптоза не са 

известни, но се предполага иницииране 

активация на терминални каспази. Пое-

мането на Са
2+

 от митохондриите води 

до митохондриална пермеабилизация и 

освобождаване на цитохром С. CHOP 

може да предизвика експресия на проа-

поптотичния белтък Bim, на death-

рецептора TRAIL 2 върху клетъчната 

повърхност, на други надолу по веригата 

звена – СНОР (DOC) mRNAs и да инхи-

бира транскрипцията на Bcl-2. Окисли-

телният стрес при фолдинга и митохонд-

риалната дисфункция са свързани с нат-

рупването на реактивни кислородни ме-

таболити (ROS) с окислителни наруше-

ния по посока надолу. JNK се активира 

от IRE1α чрез TRAF2. JNK може да 

фосфорилира и да активира проапопто-

тични протеини от Bcl-2 семейството и 

да инактивира анти-апоптотични белтъ-

ци (Marciniak и съавт. 2004; Oyadomari 

и Mori, 2004). 

 

Фиг. 1. При акумулиране на белтъци с нарушен фолдинг (unfolded proteins) в лумена на 

EР се активират три сензора на стреса – IRE1, PERK, and ATF6, които инициират сиг-

нална трансдукция и събития, които контролират клетъчното преживяване или апопто-

зата. PERK, protein kinase RNA-like EP kinase; IRE1, inositol requiring protein 1; ATF6, 

activating transcription factor 6; eIF2α, eukaryotic translation initiation factor 2 alpha; CHOP, 

C/EBPα-homologous protein; Bcl-2, B cell lymphoma 2; Ero1α, EP oxidase 1 alpha; TRAF2, 

TNF receptor–associated factor 2; JNK, c-Jun N-terminal kinase; ASK1, apoptosis signal-

regulating kinase 1; XBP1, X-box binding protein 1; ERAD, endoplasmic reticulum–

associated degradation; UPR, unfolded protein response (Annu Rev Med 2012, 63, 317-328). 



332 

 

Фиг. 2. Апоптоза, индуцирана от ергастоплазмен стрес (Ann Rev Med. 2012, 63. 317-328). 

Молекулни механизми на EР стрес 

при различни заболявания 

1. Болест на Алцхаймер 

Болестта на Алцхаймер (БА) е прог-

ресивно неврологично заболяване, което 

се характеризира със спад в когнитивни-

те процеси като в крайна сметка води до 

деменция. Отличителните белези на това 

заболяване са натрупване на извънкле-

тъчните амилоид-β пептиди и вътрекле-

тъчни агрегати на фосфорилирани tau-

белтъци, заедно с нарушение на калцие-

вата хомеостаза и невронална смърт 

(Ittner и Gotz, 2011). Генетични изслед-

вания показаха, че мутациите в предшес-

твеник на амилоид-β протеина (APP) и 

презенилини – presenilins PS1 и PS2, са 

свързани с фамилна форма на болестта. 

Мутациите в тези протеини може да до-

веде до промени в прерабработката на 

APP до амилоид-β пептиди, в резултат 

на което се образуват по-токсични фор-

ми на амилоид-β като плаки. Ин витро 

проучвания показват, че мутациите в 

PS1 ген пречат на физиологични функ-

ции на UPR и по този начин правят 

клетките по-податливи на индуцирана от 

EР-стрес смърт (Katayama и съавн. 

1999). При мишки с мутантен PS1, има 

продължителен отговор на EР стрес и 

повишаване на нивото на CHOP, които, 

както е споменато по-горе, може да пре-

дизвика патологична клетъчна смърт 

(Milhavet и съавт. 2002). 

Изследвания върху мозък на болни с 

болест на Алцхаймер показват повишена 

експресия ергастоплазения шаперон 

Grp78, който се индуцира при активира-

не на отговора към ергастоплазмен стрес 

(Hoozemans и съавт. 2005). При аутоп-
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сия с имунохимична техника и специ-

фично оцветяване е установена фосфо-

рилирани (активни) PERK, eIF2α, и IRE1 

в мозъка на болни от Алцхаймер като са 

направени сравнения с проби, взети от 

индивиди, които не са засегнати от БА. 

Визуализираният с оцветяване UPR е 

локализиран в неврони, но не и в глиал-

ни клетки (Unterberger и съавт. 2006). 

Все още, обаче, съществува необходи-

мост от допълнителни молекуларно-

генетични проучвания върху експери-

ментални модели с животни за изясня-

ване цялостния механизъм на наруше-

нията.  

2. Болест на Паркинсон (БП) 

Болестта на Паркинсон (БП) е много-

факторно невродегенеративно заболява-

не, което се характеризира със смъртта 

на допаминергични неврони и натрупва-

не на протеинови агрегати (Lewy bodies, 

LBs) в отделен район на мозъка (Healy и 

съавт. 2004). Въпреки че са били пред-

ложени няколко хипотези в патогенезата 

на БП, последните данни показват, че 

подобно на други невродегенеративни 

заболявания, БП е „protein misfolding” 

разстройство. Проучванията показват, че 

основна роля в патогенезата на това за-

боляване имат нарушеният контрол на 

качеството на белтъците и дисфункция 

на UPR. Проследяване на семейни фор-

ми на БП са показали мутации в гена 

Паркин, който кодира ензим, участващ в 

разграждането на unfolded (с нарушена 

конформация) белтъци (Shimura и съавт. 

2000). Загубата на функционалната ак-

тивност на този ензим води до натрупва-

не на субстрат на Паркин, което води до 

стрес и апоптоза в EР. Освен това, екс-

перименти с клетъчни култури показват, 

че експресия на Паркин се предизвиква 

от EР стрес, като свръхекспресията на 

Паркин предпазва клетките от EР-стрес 

индуцирана смърт (Imai и съавт. 2000). 

Изследвания след смъртта от БП са по-

казали, че фосфорилирания PERK (р-

Perk) и фосфорилираната eIF2α (р-eIF2α) 

се увеличават в невроните на болните от 

PD. Както при БА, точната роля на UPR 

в патофизиологията БП ще изисква до-

пълнителни молекулярно-генетични из-

следвания за причинно-следствена 

връзка. 

3. Амиотрофична латерална 

склероза (Amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS) 

Амиотрофична латерална склероза 

(АЛС), известен също като болест на 

Charcot или болест на Лу Гериг, се ха-

рактеризира с мускулна слабост, атро-

фия и парализа. Патологична особеност 

на ALS е селективна дегенерация на мо-

зъка и мотоневрони в гръбначния мозък. 

Маркерите на ER стрес са с повишена 

експресия в гръбначния мозък на паци-

ентите с АЛС (Atkin и съавт. 2008). Ос-

вен това, мутации в гена за супероксид 

дисмутаза-1 (SOD1) са свързани с фа-

милна форма на болестта, както и миши 

модели с тази мутация показват непра-

вилен folding на SOD1 и образуване на 

SOD1 агрегати, предизвикано от активи-

ране на UPR (Saxena и съавт. 2009). 

И про това заболяване са необходими 

допълнителни проучвания за оценка на 

точните механизми, отговорни за този 

ефект и патофизиологични последици 

при АЛС. 

4. Диабет тип 2 

Затлъстяването предизвиква диабет 

тип 2 (T2D), който се характеризира с 

комбинация от периферната инсулинова 

резистентност, нарушена регулация на 
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производството на глюкоза в черния 

дроб, както и на недостатъчна секреция 

на инсулин от β-клетките на панкреаса. 

На молекулярно ниво водещи са дефекти 

в сигналната трансдукция инсулина, ка-

то намалена функция на инсулиновите 

рецептори и понижена активност на зве-

на от пътя по посока надолу – след фос-

форилиране на инсулиновите рецептори 

(Lee и White, 2004). Направените проуч-

вания показват, че генетично затлъсте-

лите (оb/оb) мишки, или затлъстелите 

мишки чрез диета, имат признаци на по-

вишени параметри на UPR в черния дроб 

и мастната тъкан (Ozcan и съавт. 2004). 

Освен това е установено, че опосредст-

ваната от EР стрес активация на JNK е 

свързана с инсулинова резистентност 

чрез фосфорилиране на Ser307 в инсули-

новите рецептори субстрат-1 (IRS1), ко-

ето води до намаляване на тирозиновото 

фосфорилиране и активиране на IRS1. 

Най-важното е, че показателите за EР 

стрес, включително шаперона Grp78, 

XBP1s (X-Box свързващ протеин-1 

(XBP1), фосфо-eIF2α и фосфо-JNK, се 

увеличават в черния дроб и мастната тъ-

кан на затлъстелите инсулин-

резистентни хора без диабет (Boden и 

съавт. 2008), и тези параметри са значи-

телно намалени след стомашен байпас – 

индуцирана загуба на тегло (Gregor и 

съавт. 2009). Счита се, че EР стрес на 

затлъстяването се предизвиква от увели-

чена синтеза на белтъци при прием на 

храна в излишък, а също така и чрез по-

вишените нива на наситени свободни 

мастни киселини, като палмитат, за кои-

то е доказано, че причиняват EР стрес и 

активират UPR in vitro и в експеримен-

тални животински модели. Увеличение-

то в производството на глюкоза от чер-

ния дроб, дължащо се на засилена глю-

конеогенеза, е важен компонент на ин-

сулинова резистентност в T2D. Интерес-

ното е, че последните изследвания по-

казват участие на UPR с корегиращ 

ефект. ATF6-опосредстваното взаимо-

действие на CREB и CRTC2 (CREB ре-

гулиран транскрипция coactivator 2) ин-

хибира CRTC2-индуцирана транскрип-

ция на гени на глюконеогенезата. Свръ-

хекспресията на ATF6 подобрява глю-

козния баланс чрез преодоляване ефекта 

на CRTC2 върху програмата на глюко-

неогенезата и води до намаляване на ни-

вата на кръвната захар в ob/ob мишки 

(Wang и съавн, 2009). 

По време на прогресията на T2D, е 

увеличено изискването към β-клетките 

за производство на инсулин, за да се 

компенсира инсулиновата резистент-

ност. Тъй като узряването на проинсу-

лин в инсулин изисква преработването 

му в EР, се смята, че тази нарастнала 

потребност, заедно със засилената цир-

кулация на свободни мастни киселини и 

хипергликемия, води до EР стрес в 

β-клетките на Лангерхансовите острови 

(Cnop и съавт. 2005). Хроничният EР 

стрес в крайна сметка води до 

β-клетъчна смърт, което изостря още по-

вече хипергликемията. В този контекст, 

последните проучвания са документира-

ли повишени нива на eIF2α фосфорили-

ране, увеличаване на сплайсинга на 

иРНК за XBP1 и увеличаване на нивата 

на белтъците CHOP и Grp78 в островче-

тата на мишки с модели на инсулинова 

резистентност и β-клетъчна недостатъч-

ност (Laybutt и съавт. 2007). Освен това, 

островните клетки на пациенти с T2D са 

с повишени нива на Grp78 и CHOP. В 

съответствие с обичайната защитна роля 

на XBP1, при мишки без XBP1 има загу-

ба на β-клетки (Lee и съавт. 2011). Дан-
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ните за механизми и причинно-

следствените връзки от животински мо-

дели и съответстващите проучвания при 

хора показват, че UPR може да има фи-

зиологична роля при нормална глюкозна 

хомеостаза, но когато е удължен при 

свръхприем на хранителни вещества, 

може да допринесе за патофизиологията 

на инсулинова резистентност и хиперг-

ликемия при затлъстяване и T2D. 

(Marciniak и Ron, 2006). 

5. Атеросклероза 

Атеросклерозата включва комплексно 

взаимодействие между липопротеини, 

артериални съдови клетки, и клетки на 

възпалителния отговор. Ключовото съ-

битие за иницииране на атеросклерозата 

е субендотелно задържане на аполипоп-

ротеин В-съдържащи липопротеини, ко-

ето е последвано от привличане на про-

възпалителни моноцити и превръщането 

им в макрофаги (Williams и Tabas, 1998). 

Макрофагите, погърнали липопротеини, 

се превръщат в натоварени с липиди 

„пенести”-клетки и заедно с др. имунни 

клетки и гладко мускулни клетки от ин-

тимата съдействат за прогресивно пови-

шение на възпалителния процес и екс-

панзия на етеросклеротични лезии. При 

прогресия на лезиите, умрелите и заги-

ващи макрофаги, съчетано с намален 

клирънс на мъртвите клетки, участва в 

развитието на т.н. некротична сърцеви-

на, която е ключов компонент на комп-

лексна, податлива на руптура плака, во-

дещо до остър инфаркт на миокарда и 

внезапна смърт (Tabas, 2010). Некротич-

ната сърцевина се асоциира с нестабил-

ност на плаката вероятно, защото плаки-

те са резервоар за матриксни протеази, 

медиатори на възпалението и про-

тромботични молекули. По такъв начин 

макрофагиалната апоптоза може да бъде 

ключов фактор в превръщане на лезиите 

от такива с доброкачествен към такива 

от нестабилен тип послредством образу-

ване на некротична сърцевина. Една 

причина за апоптозата на макрофагите 

при напреднала атеросклероза е хронич-

ното активиране на пътищата на EР 

стрес, които инициират клетъчна смърт 

(Moore и Tabas, 2011; Kedi и съавт. 

2009). Значението на EР стрес в други 

клетки от лезията е по-малко изследвано, 

но по-нови изследвания подкрепят роля-

та на EР стрес в регулацията на клетъч-

ното оцеляване нагладко-мускулните и 

ендотелни клетки в съдовата стена 

(Nakano и съавт.2006; Kedi и съавт. 

2009). 

Последни данни in vitro и молекуляр-

но-генетичните данни in vivo, са показа-

ли силна причинно-следствена връзка 

между прогресията на атеросклерозата, 

особено формирането на некротични ле-

зии и EР стрес в макрофагите. Например, 

напредналите лезии, смъртта на макро-

фагите и некрозата на плаката са нама-

лели в атеросклеротични аполипопроте-

ин Е дефицитни (Apoe/-) мишки в усло-

вия на дефицит на CHOP (Tsukano и съ-

авт. 2009; Thorp и съавт. 2009). Освен 

това е документирана тясна корелация 

между експресията на CHOP, апоптозата 

и уязвимостта плака в човешките лезии 

на коронарните артерии (Myoishi и съ-

авт. 2007). В съответствие с ролята на 

EР стрес при атеросклероза са установе-

ни намалени EР стрес параметри и раз-

мер на лезии при мишки с дефицит за 

свързващ мастни киселини протеин-4 

(AP2), който е необходим за липид-

индуциран EР-стрес и апоптоза на мак-

рофагите (Erbay и съавт. 2009). 
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Ендотелните клетки, които експреси-

рат моноцитни атерогенни адхезионни 

молекули като VCAM1, инициират EР 

отговор на стрес при контакт с окислени 

фосфолипиди (Sanson и съавт. 2009). 

Атеросклеротичните лезии при човек, 

маркери на EР стрес, се увеличават в об-

ласти на ендотела, съдържащи окисле-

ните фосфолипиди (Civelek и съавт. 

2009). В допълнение е предположено, че 

смъртта на съдовите гладко-мускулни- 

клетки (СОС) компрометира целостта на 

плака като отслабва защитната фиброзна 

запушалка в напреднала плака (Geng и 

Libby, 2002). In vitro доказателства вну-

шават, че EP стресови фактори, като 

например холестеролово натоварване, 

хиперхомоцистеинемията и висока кон-

центрация на глюкоза и глюкозамин, ин-

дуцират свръхекспесия на EР-стрес мар-

кери като CHOP в гладко-мускулни съ-

дови клетки (SMCs), което може да сти-

мулира смъртта на тези клетки (Werstuck 

и съавт. 2006). 

Освен това, 7-кетохолестерол, един 

оксистерол, който се повишава в плазма-

та и в напреднали лезии на пациенти с 

висок сърдечно-съдов риск, активира 

UPR и предизвиква апоптоза на култи-

вирани човешки SMCs (Pedruzzi и съавт. 

2004). Въпреки това, за разлика от слу-

чая с макрофагите, молекулярно-

генетична причинно-следствената връз-

ка, доказваща ролята на UPR в SMCs при 

атеросклероза, все още липсва. 

sRAGE като потенциален  

нов маркер за оценка на риск  

от възникване на UРR  

в ендоплазмения ретикулум 

EР стрес е асоцииран с намаляване на 

нивата на транспортния белтък ABCA-1 

(ATP-binding cassette transporter A1) в 

макрофаги, третирани с гликиран албу-

мин – advanced glycated albumin (AGE-

alb), като ефектът е обратим при въз-

действие с химически шаперон (Castilho 

и съавт. 2012). ATP-binding cassette 

transporter A1 (ABCA-1) участва в екс-

порта на холестерол от макрофагите като 

по този механизъм е участник в предод-

вратяване на атеросклерозата (Oram и 

Heinecke, 2005). Гликираните белтъци са 

с повишени нива при diabetes mellitus и 

са свързани с развитието на атеросклеро-

за (Ohgami и съавт. 2003). Адаптивен 

механизъм на клетките е да отстраняват 

гликираните белтъци като експресират 

мембранни белтъци, които ги свързват и 

елиминират – RAGE (Receptors for 

Advanced Glycation End products). RAGE 

имат и разтворима форма – sRAGE, за 

която се предполага, че има протективни 

функции (Geroldi и съавт. 2006). Съ-

държанието на sRAGE се променя об-

ратно пропорционално на експресията на 

мембранния рецептор RAGE (Tam и съ-

авт. 2011). Тип 2 диабет е асоцииран с 

намалена генна експресия на транспорт-

ния белтък ABCA-1, както и с влошаване 

на функциите му (Patel и съавт. 2011). 

sRAGE намалява прeтoварването на 

клетките с липиди като блокира 

scavenger рецепторa CD36, чрез който 

постъпват в клетката окислени и моди-

фицирани LDL (Marsche и съавт. 2007). 

Наши проучвания показват достовер-

но понижение в серумното съдържание 

на sRAGE при сравняване на групи бол-

ни от диабет, с добър метаболитен конт-

рол и съдържание на гликиран хемогло-

бин – HbA1c < 8.5, с група с напреднало 

гликиране и повишени стойности на 

гликирания хемоглобин – HbA1c > 8.5 

(Maneva и съавт. 2012). По горе бяха 

посочени доказателствата за пряка връз-
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ка между степента на гликиране, влоша-

ване на адаптивния механизъм на изна-

сяне на холестерол чрез транспортната 

система ATP-binding cassette transporter и 

развитието на UРR. Във връзка с тези 

констатации ние предполагаме, че успо-

редното изследване на гликиран хемог-

лобин и серумно ниво на sRAGE би под-

помогнало прогнозирането развитието 

на ендоплазмен стрес и риск от атероск-

лероза при болни от диабет тип 2. 

Табл. 1. Стойностите на sRAGE са по-

нижени при високи нива на HbA1C. 

Стойности на HbA1c sRAGE 

(x ± SD) 

HbA1c < 8.5   (n = 30) 1040 ± 479* 

HbA1c > 8.5   (n = 51) 795 ± 377 

* - р < 0.01; n – брой болни с диабет 

Серумното съдържание на sRAGE е с 

24% (р < 0.01) по-високо при болни с по-

добър метаболитен контрол и по-ниско 

съдържание на гликиран хемоглобин 

(Maneva и съавт. 2012). По-високото се-

румно съдържание на sRAGE отразява 

по-високи адаптивни възможности на 

клетката да eкспресира този вид 

scavenger рецептори, които отстраняват 

гликирани белтъци от серума и намаля-

ват риска от претоварване на клетките с 

липиди и развитие на ергастоплазмен 

стрес. 

6. Неалкохолна мастна чернодробна 

болест 

Черният дроб е един от основните 

секреторни органи и има основна роля в 

метаболизма на въглехидратите и липи-

дите. Чернодробната липогенезата се ак-

тивира при поглъщане на излишък от 

въглехидрати и се контролира на транс-

крипционно ниво от SREBP-1с (стерол 

регулаторен елемент-свързващ протеин-

1с), който се активира при затлъстяване-

то (Diraison и съавт. 2002). Неалкохол-

ното мастно чернодробно заболяване 

(NAFLD) е прогресиращо заболяване, 

което се характеризира с нетипично съх-

ранение на липидите в хепатоцитите. 

Проучванията при хора показват участие 

на de novo липогенезата в прекомерно 

натрупване на липиди в черния дроб на 

пациенти с NAFLD. SREBP-1с е транск-

рипционен фактор, локализиран в EР, 

който изисква преработка в Golgi, по-

добно на ATF6, за да стане активен. Но-

ви изследвания показаха, че EР стрес, 

чрез индуциране на SREBP-1с, активира 

липогенезата (Kammoun и съавт. 2009). 

В миши модели на затлъстяване, когато 

EР стрес се развива прекомерно чрез 

свръхекспресия на Grp78, индукцията на 

SREBP-1с се потиска и чернодробна сте-

атоза намалява. Освен това е доказана 

връзка между EР стрес и липогенезата в 

генетични изследвания с аблация на ге-

ни, участващи в UPR В един от модели-

те, специално при мишки с XBP1 дефи-

цит в черния дроб, са инхибирани клю-

чови липогенни ензими (Lee и съавт. 

2008). Промени в PERK-eIF2α пътя на 

UPR също са свързани с липогенезата и 

по този начин могат да допринесат за 

NAFLD (Oyadomari и съавт. 2008). 

7. Вирусен хепатит 

Вирусни инфекции водят до активи-

ране на UPR, който вероятно е предиз-

викан от високото ниво на синтеза на 

вирусни структурни протеини и монтажа 

на вирусните частици в EР. Като цяло, 

UPR може да има защитна роля по от-

ношение на засегнатия организъм, като 

например ограничаване на производст-

вото на вирусен протеин чрез отслабване 

транслацията или апоптоза в клетката-
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гостоприемник, или вредна роля, като 

позволява производство на вирусен про-

теин чрез образуване на шаперон. Нат-

рупани доказателства показват, че виру-

сът на хепатит С (HCV) и вирусът на хе-

патит В (HBV) инфекция водят до акти-

виране на UPR в хепатоцитите. Компо-

ненти на комплекса HCV модулират 

UPR, което в този случай води до пови-

шена вирусна репликация. Например, 

HCV може да стимулира собственото 

възпроизвеждане чрез потискане на 

IRE1-XBP1 пътя (Tardif и съавт. 2004). 

Освен това е доказано, че голям протеин 

на повърхността на HBV индуцира 

Grp78 и Grp94, които са шаперони, които 

стимулират транслацията и фолдинга 

(Xu и съавт. 1997). Едно по-скорошно 

проучване показа активиране на трите 

EР-стрес сензори – ATF6, IRE1 и PERK в 

черния дроб, от нелекувани пациенти с 

хроничен хепатит, въпреки че пълна ин-

дукция на UPR-отговарящи гени не е 

намерена (Asselah и съавт. 2010). По то-

зи начин, регулиране на хепатоцитния 

UPR от HCV и HBV може да бъде важен 

патофизиологични процес, използван от 

вирусите.  

8. Алкохолна чернодробна болест 

Основната причина за заболяване на 

черния дроб в западните общества е пре-

дизвикано от употреба на алкохол чер-

нодробно заболяване (ALD), която 

включва стеатоза, фиброза и цироза на 

черния дроб, поради дълбоки чернод-

робни нарушения. Последните проучва-

ния показват EР стрес в прогресията на 

болестта. Гени, свързани с EР-стрес, ка-

то тези, кодиращи Grp78, Grp94 и CHOP, 

са стимулирани при мишки, хранени с 

етанол (Ji и Kaplowitz, 2006). Въпреки, че 

мишките с дефицит на CHOP не показ-

ват промяна на маркерите на EР стрес 

или формирането на мазнини от черния 

дроб след хранене на етанол, CHOP – 

нокаут мишки показват минимална хе-

патоцитна апоптоза, което допълнително 

подкрепя ролята на ER стрес в ALD (Ji и 

съавт. 2005). 

Един източник на EР стрес в ALD 

може да бъде повишен хомоцистеин, за 

който е доказано, че нарушава образува-

нето на дисулфидни мостове и по този 

начин може да да доведе до натрупване 

на протеини с неправилна конформация 

в EР. Когато мишки са хранени с бетаин, 

което увеличава превръщането на хомо-

цистеин в метионин, се блокира ефектът 

на етанола, предизвикващ натрупване на 

мазнини в черния дроб и са намалени 

mRNAs за CHOP и Grp78, което също 

потвърждава ролята на хомоцистеине-

мията във връзката EР-стрес – ALD (Ji и 

Kaplowitz, 2003). 

9. Рак 

Поради високите си темпове на рас-

теж и пролиферация, раковите клетки 

изискват повишен процент на белтъчен 

фолдинг и монтаж в EР. В допълнение, 

някои ракови клетки експресират мути-

рали белтъци, които не могат да получат 

правилна конформация и по този начин 

активират UPR. След започване на зло-

качествените заболявания, слабата вас-

куларизация на туморна маса води до 

глад за хранителни вещества, хипоксия, 

и промени в редокс средата, като тези 

процеси също са силни индуктори на ак-

тивиране на определени пътища на UPR. 
Натрупването на доказателства пред-

полага, че UPR действа като важен път 

за оцеляване на раковите клетки. Пови-

шена експресия на маркерите на UPR се 

съобщава в редица ракови заболявания, а 

много EР шаперони показват повишена 

експресия в човешки туморни образци. 
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Например, доказана е повишена експре-

сия на Grp78 при рак на гърдата, на де-

белото черво, раковите клетки на адено-

карциномни линии и в хепатокарциноми 

(Fernandez и съавт. 2000). 
Счита се, че висока експресия на 

Grp78 осигурява сигнали за оцеляване на 

раковите клетки по време на онкогенеза-

та и осигурава лекарствена резистент-

ност. Освен това повишените нива на 

Grp78 корелират добре добре с патоло-

гична степен, честота на рецидиви, по-

нижена преживяемост при пациенти с 

рак на гърдата, на черния дроб, на прос-

татата, на дебелото черво и на стомаха 

(Lee, 2007). По същия начин е доказано в 

най-различни човешките ракови заболя-

вания, включително рак на гърдата и хе-

патоцелуларен карцином, прекомерна 

експресия на XBP1s. Трансгенен модел 

на мишки, свръхекспресиращи XBP1s, са 

в състояние на неопластична трансфор-

мация на плазмени клетки и развитие на 

мултиплен миелом (Carrasco и съавт. 

2007). 
За разлика от много проучвания, кои-

то показват, че UPR е активиран в чо-

вешки тумори и животински туморни 

модели, неотдавнашен доклад показва, 

че UPR е downregulated в модели на 

мишка с рак на простатата (So и съавт. 

2009). Това наблюдение показва, че ро-

лята на ER стрес при рак може да бъде 

по-сложна от първоначално очакваната. 
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Още от първите данни за това заболя-

ване (E. Besnier, 1889 г.) до днес саркои-

дозата представлява диагностично и те-

рапевтично предизвикателство за об-

щопрактикуващия лекар или пулмолога. 

Трудно е да се изгради единен клиничен 

подход и ефективно лечение предвид 

несигурността, която съществува по от-

ношение на етиологията, патогенеза, иму-

нологичните особености и прогнозата.
(1)

 

Саркоидозата е многосистемно забо-

ляване с неизвестна етиология. В 90% от 

случаите се ангажират белите дробове. 

Екстраторакалните форми са по-редки. 

Диагнозата се установява, когато клини-

ко-радиологичните находки са подкре-

пени от хистологични данни за неказеи-

фициращи епителоидноклетъчни грану-

ломи и локални саркоидни реакции.
(2) 

Саркоидният гранулом е изграден от 

епителоидни клетки тип Лангханс и нео-

билно количество лимфоцити, както и 

телца на Шауман (Schaumann), предс-

тавляващи калциеви включвания. Грану-

ломите се установяват най-често в лим-

фни възли, бели дробове и кожа.
(3)

 

Клиничните прояви са: астения, суб-

фебрилитет, слаба непостянна кашлица с 

оскъдна експекторация, задух при уси-

лие и други по-редки и неспецифични 

симптоми. Физикалната находка е нор-

мална или неспецифична.
 (1)

 При кожно-

то ангажиране най-характерни прояви са 

erythema nodosum и lupus pernio. 
(4)

 

Табл. 1. Честота на симптоми при сар-

коидоза
(5)

 

Симптоми Честота (%) 
Кашлица 43 
Торакален дискомфорт 41 
Диспнея 38 
Артралгии 36 
Еритема нодозум 24 
Мускулни болки 22 
Отслабване на тегло 18 
Очни прояви 18 
Температура 15 

Диференциална диагноза трябва да се 

прави със други грануломатозни заболя-

вания като туберкулоза, метастази, ма-

лигнени лимфоми, идиопатична фиброза 

и други.
(6)

 

Според изразеността и характера на 

рентгенологичните промени белодроб-

ната саркоидоза се класифицира в 4 ста-

дия: 

I – Хилусна лимфаденопатия 

II – Хилусна лимфаденопатия и па-

ренхимни инфилтрати 

III – Самостоятелни паренхимни ин-

филтрати 

IV – Белодробна фиброза. 
(1)

 

Тежестта на органното въвличане оп-

ределя необходимостта от лечение. Рен-

тгенологичен стадий I (със или без ери-

тема нодозум) с нормална белодробна 

функция не налага терапия. На практика 

целта е да се инхибира грануломатозната 

реакция, да не се допусне или да се ре-

дуцира функционалното увреждане на 
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засегнатите органи и да се попречи на 

развитието на фиброза. Това налага ин-

дивидуалния подход към всеки отделен 

пациент.
(7) 

„Златен стандарт” в лечението на сар-

коидозата е системно приложение на 

глюкокортикостероиди. Други терапии 

се използуват само при контраиндика-

ции или при недостатъчен ефект.
(8) 

Естественият ход на саркоидозата е 

високовариабилен – от споннтанно об-

ратно развите до прогресираща белод-

робна недостатъчност и ангажиране на 

ЦНС или сърце. По-малко от 5% от па-

циентите умират вследствие на белод-

робна фиброза и сърдечни или невроло-

гични усложнения. В някои случаи бо-

лестта съществува дълги години без да 

показва тенденция за оздравяване или 

агравиране – стабилни форми.
(1)

 

Табл. 2. Показания за лечение
(7)

 – ATS/ERS/WASOG критерии. 

Абсолютни Относителни 
Неврологично засягане Симптоматична белодробна болест 
Сърдечно засягане Артрит 
Хиперкалциемия Хепатит 
Очни форми (когато локалната терапия не е ефек-

тивна) 
Отговарящо на лечение системно възпа-

ление 
Други живот- или органзастрашаващи състояния  

Табл. 3. Медикаменти за лечение на саркоидоза /Updated Guidelines for the Treatment of 

Pulmonary Sarcoidosis/
(8)

. 

Инхалаторни кортикостероиди   
Орални кортикостероиди   
Имуносупресивни медикаменти a. Methotrexate  

b. Azathioprine  
c. Cyclophosphamide  
d. Chlorambucil  
e. Cyclosporine  
f. Leflunomide  

Имуномодулиращи лекарства  a. Tumour necrosis factor (TNF) antagonists  
• Etanercept  

b. Monoclonal antibodies  
• Infliximab  
• Adalimumab  

c. Thalidomide  
d. Pentoxifylline  

Антималариини лекарства  a. Chloroquine and hydroxychloroquine 

 

Клиничен случай 

Касае се за мъж на 59 години с белод-

робна саркоидоза, доказана чрез торако-

томия и биопсия на медиастинален лим-

фен възел (2008 г.). Проследен е в рам-

ките на пет години, през които е хоспи-

тализиран многократно по различни по-

води. 

Субективните оплаквания на пацие-

ната при диагностициране на саркоидо-

зата са бавно прогресиращ задух при 

обичайни физически усилия, слаба гръд-
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на болка и непостоянна суха кашлица с 

давност около един месец. При физикал-

ния преглед и спирометрията няма пато-

логични отклонения.  

Компютърната томография (КТ) на 

гръдна клетка установява перивазално и 

субплеврално разположени микроноду-

лерни сенки, както и хилусна и медиас-

тинална лимфаденомегалия – характерен 

образ на белодробна саркоидоза. 

Кръвната картина, кръвно-газовите 

показатели, чернодробните ензими, урея 

и креатинин са в референтни граници. 

След поставяне на диагнозата е за-

почнато лечение с перорален метилп-

реднизолон с начална доза 32 мг и пос-

тепена редукция. Поради добър клини-

чен и КТ ефект лечението е спряно след 

десет месеца.  

Два месеца по-късно (юни 2009) нас-

тъпва рецидив на саркоидозата – отново 

поява на задух, кашлица, КТ данни за 

въвличане на белодробния паренхим и 

интраторакалните лимфни възли 

(Фиг. 3). Морфологично чрез фиброб-

ронхоскопия (ФБС) и биопсия в бронхи-

алната стена се доказват саркоидни гра-

нуломи, някои от които в стадий на хиа-

линизация. Възобновено е лечението с 

40 мг. преднизолон в намаляваща доза.  

След 14 месеца е отчетена прогресия 

на КТ на бял дроб (Фиг. 4), потвърдена е 

с ендоскопска белодробна биопсия и към 

ГКС е добавен азатиоприн 100мг/дн за 

още 16 месеца. През януари 2012 година 

се установява ремисия – клинична и рен-

тгенологична (дискретни огнищни фиб-

розни промени в белодробния парен-

хим). Лечението е спряно, но след чети-

ри месеца пациентът постъпва в клини-

ката с възобновяване на кашлицата и за-

духа и поява на възловидни подкожни 

образувания на предмишниците – плът-

ни, неболезнени, с големина 1 до 2 сан-

тиметра. Биопсията на тези лезии уста-

нови наличие на саркоидни грануломи в 

подкожието. Рецидивът на белодробното 

засягане (доказан компютъртомографс-

ки) и екстраторакалните прояви ноложи-

ха възстановяване на лечението с прени-

золон 30 мг и азатиоприн 100 мг дневно. 

На петия месец (октомври 2012) наб-

людавахме липса на респираторни симп-

томи, нормален белодробен рентгеног-

рафски образ, пълно обратно развитие на 

подкожните образувания. Към момента 

пациентът продължава да приема назна-

чените медикаменти. 

По време на първия рецидив и прог-

ресията на заболяването се установи лек 

рестриктивен синдром на вентилаторна 

недостатъчност. При последващите спи-

рометрии показателте са нормални.  

Трикратно изследваните нива на кал-

ций в кръв и урина са в референтни гра-

ници. Въпреки липсата на калциурия па-

циентът разви бъбречно-каменна болест 

(БКБ), която наложи извършване на уре-

теролитотомия. БКБ едно от възможните 

усложнения на саркоидозата и се свързва 

с повишената продукция на витамин Д от 

епителоидните клетки на грануломите. 

В хода на петгодишното проследяване 

се диагностицираха хипертонична бо-

лест, захарен диабет тип 2, хроничен 

гастрит и язвена болест на дванадесе-

топръстника, които могат да бъдат свър-

зани със странични ефекти на продъл-

жителната кортикостероидна терапия. 
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Изследвания 

  

Фиг. 1. Саркоиден гранулом в бронхиал-

на стена. 

Фиг. 2. Морфологична картина на кожната 

форма на саркоидоза. 

 
Патохистологични изследвания 

 

Образни изследвания 

  

Фиг. 3. Първи рецидив – уголемени лим-

фни възли и дискретни пневмофиброзни 

изменения. 

Фиг. 4. Прогресия – В паренхима пръс-

нати и конфлуиращи ретикулонодулерни 

структури с вид на уплътнен интерстици-

ум и множество нодули. 
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Обсъждане 

Представеният случай е на пациент с 

белодробна саркоидоза и последващо 

екстраторакално засягане. През периода 

на наблюдение от пет години регистри-

рахме два рецидива като при втория се 

установиха и подкожни грануломи. Те 

възникват въпреки първоначално ефек-

тивното лечение с пълно обратно разви-

тие на симптомите и рентгеновия образ. 

Изявяват се в кратки срокове след спи-

ране на медикаментите (2–4 месеца), ко-

ито са прилагани в достатъчно дълъг 

срок (8–30 месеца). Наблюдаваха се със-

тояния, които могат да се дължат на не-

желани лекарствени ефекти. 

В заключение можем да кажем, че на-

личните медикаменти за лечение на сар-

коидоза не винаги са ефективни. Освен 

това притежават значими странични 

ефекти, което е предпоставка за търсене 

на нови лечебни средства. Липсват кри-

терии за определяне на риска от реци-

див. Не е ясна оптималната продължи-

телност на терапията. 
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Въведение 

Пингвекулата е едно от най-често 

срещаните дегенеративни заболявания 

на конюнктивата [1]. Неговата етиология 

е все още неизвестна. Появата и впос-

ледствие разрастването им върху очната 

повърхност причиняват дразнене, сму-

щение на зрението и козметичен дефект, 

който е и най-честата причина пациентът 

да потърси лекарска консултация. Хи-

рургичното премахване не винаги е дос-

татъчно ефективно, а днес все още няма 

открито медикаментозно лечение. Раз-

лични съобщения посочват вариабил-

ност в успеваемостта на хирургичната 

интервенция. 

В патогенеза на пингвекулата ключо-

ва роля има излагането на слънчева 

светлина. Кумулативното излагане на 

слънчева светлина се приема за основен 

рисков фактор за развитието на това ко-

нюнктивално новообразувание. От най-

голямо значение са лъчите от късия въл-

нов спектър, ултравиолетовите лъчи. 

Съществуват три вида ултравиолетови 

лъчи: UVA, UVB и UVC. Дългите вълни 

(UVA) имат вълнов обхват от 400 nm до 

320 nm. Средните вълни (UVB) имат 

вълнов обхват от 320 nm до 280 nm. Къ-

сите вълни (UVС) имат вълнов обхват 

под 280 nm [2]. 

Продължителното излагане на УВ ра-

диация може да доведе до както очни 

увреждания така и до остри и хронични 

кожни лезии и проблеми с имунната сис-

тема [3]. Очните увреждания са обект на 

интензивни проучвания. Те включват 

две основни групи: остри и хронични. В 

последните години се обръща особено 

внимание на хроничните очни уврежда-

ния като резултат от кумулативното 

действие на УВ лъчите. Проучване на 

Минас Коронео демострира, че УВ 

промените настъпват много рано през 

живота [4]. 

Пингвекулата е често срещано, по-

върхностно и по-често билатерално раз-

растване на конюнктивата. В зависимост 

от площта, което заема и засягането на 

роговицата се подразделя на различни 

типове и съответно клничната проява е с 

различна тежест. 

Цел 

Да се опишат и анализират динамич-

ните микроструктурни промени на очна-

та повърхност при пациенти с пингвеку-

ла и да се демонстрира лазерната конфо-

кална микроскопия на живо като метод 

за точна диагностика и наблюдение на 

очната повърхност. 
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Материали и методи 

С помощта на лазерна конфокална 

микроскопия на живо (HRTII Rostock 

corneal module) са направени оптични 

срезове на седем очи на седем пациента 

с пингвекула и осем очи на четири паци-

ента без патологични изменения в очна-

та повърхност. Анализирани са получе-

ните изображения от двете групи паци-

енти. Анализът включва морфометрична 

и хистологична оценка на получените 

роговични срезове. 

Всеки пациент, включен в настоящото 

проследяване е прегледан със светлинен 

биомиокроскоп с цел поставяне на пър-

воначалната предположение и диагноза. 

Лазерната конфокална микроскопия на 

живо е извършена на всички пациенти от 

контролната група, пациенти без патоло-

гични изменения в предна очна повърх-

ност и всички очи на пациенти с диаг-

ностицирана пингвекула. Използван е 

ново поколение лазерен конфокален 

микроскоп, Rostock Corneal Software 

Version 1.2, HRTII-RCM (Heidelberg 

Retina Tomograph II – Rostock Cornea 

Module, Heidelberg Engineering GmbH, 

Germany). Работата на микроскопа се 

базира на диоден лазер с дължина на 

вълната 670 nm. При изследването се 

прилага гел (Corneregel, Bausch&Lomb 

GmbH, Berlin, Germany) като свързващ 

агент между аплантационната шапка и 

лещата на обектива. 

След като роговицата е анестезирана с 

една капка анестетик (Alcain, 0,5% collyr, 

Alcon), въвежда се Tomo-Cap към рого-

вицата или към новобразуванията на ко-

нюнктивата. Лазерна конфокална мик-

роскопия е извършена на всяко око без 

патологични изменения и на всички очи 

с пингвекула, като се изследва в центъра 

на тялото на пингвекулата. Пациентът се 

поставя срещу апарата така, че брадата и 

челото да са поставени в съответните им 

позиции на апарата. Камерата се ориен-

тира към пациента с помощта на компю-

търната настройка. Обективът на мик-

роскопа се доближава до окото, докато 

постигне контакт с очната повърхност, 

позицията на окото се наблюдава чрез 

поставената камера отстрани на обек-

тива. 

Лазерната конфокална микроскопия 

на живо е извършена на всеки пациент с 

пингвекула в две полета: на чиста рого-

вица в близост до новообразуванието и 

върху полето с пингвекула. Снимките са 

направени в двете точки в една и съща 

последователност за всеки пациент. Цен-

трална роговица и назалната булбарна 

конюнктива (на разстояние 2 мм от лим-

ба) са изследвани при здрави очи. Чис-

тите снимки от различни точки на наб-

людение са селектирани за последващия 

качествен и количествен анализ. 

Резултати 

В изследването са проследени и седем 

очи на седем пациента с пингвекула и 

осем очи на четири пациента без патоло-

гични изменения в очната повърхност 

пациенти. Микроструктурните характе-

ристики на клинично нормална конюнк-

тива и лимб служат за сравнение с на-

ходката от групата пациенти с пингвеку-

ла. Чистата роговица е характеризирана 

чрез определяне на някои нейни коли-

чествените и качествени характеристика: 

изчислени са гъстотата и формата на 

клетките. Роговицата е наблюдавана на 

ниво базален епител, суббазален нервен 

плексус, предна и средна строма. 

В базалния епител на нормална рого-

вица са изброени 4231 ± 52 клетки/мм² 

(Фигура 1А). Не са установени възпали-
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телни прояви както при началния прег-

лед. На получените оптични срезове на 

епителния слой не се наблюдават възпа-

лителни клетки. При здравите роговици 

на ниво суббазален нервен плексус (Фи-

гура 1Б) ясно се отличават нервните 

влакна, без да се открояват патологични 

микроструктурни промени. Стромата се 

характеризира с правилно подредени, 

приблизително еднакви по големина ке-

ратоцити. Честотата на кератоцитите в 

предна строма (Фигура 1В) е изчислена. 

  

Фиг. 1A. Епител на нормална строма, 

липсват следи от възпалителни клетки, 

клетките са със запазен строеж, форма и 

гъстота. 

Фиг. 1Б. Нормална микроструктурна 

снимка на базален нервен плексус на чиста 

роговица. 

  

Фиг. 1В и 1Г. Нормална предна строма на нормална централна роговица. 
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Групата на пациентите с пингвекула 

включва седем пациента със седем изс-

ледвани очи. По епитела се наблюдава 

изразена инфилтрация на възпалителни 

клетки (Фигура 2А) и подлежаща актив-

на съдова мрежа. При пациенти с пинг-

векула се наблюдават гнезда от фиброз-

на тъкан в зоната на пингвекула (Фигу-

ра 2Б). Съединителнотъканните клетки 

оформят повлекла (Фигура 2В). Често 

картината на пигнвекулата се допълва с 

ясно изразена възпалителна реакция. В 

съседство стромата се представя със 

стрииран строеж. Броят на стволовите 

клетки е намален (Фигура 2Г), което е 

най-видимо на ниво лимб. 
 

  

Фиг. 2А. Пингвекула – виждат се множес-

тво възпалителни клетки по епителния 

слой на пингвекула. 

Фиг. 2Б. Пингвекула – на снимката са 

изобразени влакна фиброзна тъкан, офор-

мящи структурни форми, приличавани на 

гнезда. 

  

Фиг. 2В. Пингвекула – повлекла от фиб-

розна тъкан.  

Фиг. 2Г. Пингвекула – наблюдава се на 

микроструктурно ниво липса на стволови 

клетки на ниво строма. 
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Обсъждане 

Продължителното излагане на интен-

зивна слънчева светлина уврежда както 

кожата, така и очите. Това се дължи на 

ултравиолетовите лъчи (UVA, UVB, 

UVC), които са невидими за човешкото 

око. Част от тях се филтрират от озоно-

вия слой в стратосферата. Нивата на УВ 

радиация се влияят от различни географ-

ски и природни особености. Колкото по-

високо се намира слънцето, толкова по-

силна е радиацията. От друга страна си-

лана на УВ лъченията има сезоннност и 

денонощно разпределение. Извън тро-

пиците максимални са нивата, когато 

слънцето достига най-високото си поло-

жение – обедните часове през лятото. С 

приближаване от полюса към екватора 

нивото на ултравиолеова радиацията се 

повишава [5]. Тези факти са обект на 

проследяване в различни клинични и 

епидемиологични изследвания. 

Проучване на Минас Коронео демос-

трира, че УВ промените настъпват много 

рано през живота. Изследване на деца в 

ученическа възраст в Австралия със спе-

циално създадена УВ камера (патенто-

вана в Австралия), Коронео открива, че 

едно от три (29%) деца на възраст 

9-11 години и повече от 8 от 10 (81%) на 

възраст 12-15 години има флуоресцент-

ни точки по лимба на очи с нормално 

зрение и вид [4]. Децата са по-

чувствителни на влиянието на УВ ради-

ацията, тъй като те прекарват повече 

време на открито и под пряка слънчева 

светлина. Дълготрайното излагане на 

слънце увеличава риска от очни заболя-

вания и особено тези, при които УВ ра-

диацията има роля [3]. Хората, чието 

ежедневие, навици и работа са свързани 

с по-дълга експозиция на слънчева свет-

лина и на УВ лъчи, са с повишен риск от 

развитие на различни патологични про-

мени. 

Проучвания проведени на остров 

Норфолк в Тихия океан демонстрират 

повишени нива на флуоресцентно свете-

не на конюнктивата, при изследване на 

Минас Конорео. Това състояние се свър-

зва и с наличието на новообразувание на 

конюнктивата, птеригиум или пингвеку-

ла, при един от десет изследвани паци-

ента [4]. Птеригиумът може да засегне 

роговицата и по този начин да повлияе 

зрителната острота.  

Пигвекулата е образувание на бул-

барната конюнктва, свързана с назалния 

лимб [6]. Пинвекулата може да предиз-

вика очно дразнене, парене и сълзене. 

Тези симптоми често се засилват на фо-

на на леко възпаление, но се купират 

чрез провежданe лечение с изкуствени 

сълзи и/или с локални кортикостероиди. 

Това лечение обаче не води до решаване 

на проблема, а единствено до временно 

отшумяване на симптомите [7]. 

На хистологично ниво промени при 

пигнвекула са аналогични на еластоза на 

кожата, причинена от слънчева светлина. 

Съставена е от абнормни колагенови 

гнезда и съединителна тъкан. В литера-

турата се споменава за заместване на 

еластичните влакна с еластозни фиб-

ри [6]. Процеси, които водят до еласто-

идни промени в конюнктивата, се наб-

людават при увреждане от УВ радиа-

ция [6,8,9]. Промените се изразяват в 

свръхпродукция на абнормална еластио-

идна материя чрез активиране на фиб-

робластите [7,10]. 

Конюнктивата най-повърхностния и 

най-външния слой на окото. Ежедневно 

е в контакт с външната среда и е подло-

жена на ното  въздействие на околните 

фактори. Тя е тънка, некератинизирала 
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тъкан и няма пигментен епител, тези 

особености я правят особено ранима от 

УВ лъчения. Следователно, образуване-

то на пингвекула изисква по-кратко вре-

ме и по-малко интензивно излагане на 

ултравиолетови лъчи, отколкото разви-

тието на слънчева еластоза на кожата. В 

пингвекулата също така са установени 

умерени до високи нива на крайни про-

дукти на гликирането, процес, който до 

голяма степен се дължи на хиперглике-

мия [11]. 

Заключение 

На базата на микроструктурния ана-

лиз чрез лазерна конфокална микроско-

пия на живо бяха установени и описани 

микроскопски белези на пингвекулата. 

Променената структура на роговичната 

архитектоника на клетъчно ниво може да 

бъда описана, наблюдавана и анализира-

на. Лазерната конфокална микроскопия 

на живо може да се използва при прос-

ледване на хистопатологични изменения 

в прогресията на заболвания на очната 

повърхност, каквото е пингвекулата. 

Микроскопското наблюдение на живо 

чрез лазер-скенираща конфокална мик-

роскопия е модерен и неинвазивен начин 

за динамично проследяване на очната 

патология от преден очен сегмент. Също 

така бъдеща клинико-патологична коре-

лация би изяснила допълнително етио-

патогенезата на пингвекулата на струк-

турно ниво. 
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Introduction  

The Мeckel-Gruber syndrome is an 

autosomal recessive lethal malformation. 

While not precisely known, the general rate 

of incidence for the syndrome is estimated 

to be 0.02 per 10,000 births
1
. According to 

one study, the rate varies from 0.07 to 

0.7 per 10,000 births
2
. The Meckel-Gruber 

syndrome is considered to be a Finnish 

heritage disease as its frequency is much 

higher in Finland, where the incidence is as 

high as 1.1 per 10,000 births. The syndrome 

is estimated to account for 5% of all neural 

tube defects in Finland
3
. Meckel-Gruber 

syndrome belongs to a group of diseases 

known as ciliopathologies and is caused by 

a mutation in the meckelin transmembrane 

receptor located in the ciliary transition 

zone, in the main cells and in the interior of 

the cell. Some studies emphasize the 

importance of the functional complex 

meckelin-filamin A for the occurrence of 

defects associated with an abnormal 

neuronal migration and Wnt signaling. 

Filamin A plays an important role in the 

normal ciliogenesis and in the positioning 

of the basal body
4
. 

The Meckel-Gruber syndrome is 

characterized by three pathognomonic 

indicators: large polycystic kidneys, brain 

abnormalities expressed in varying degrees 

of which, occipital encephalocele is the 

most common, anencephaly or Dandy-

Walker syndrome and hexadactily, most 

often postaxial. 

Objective 

The aim of this study is to present a fetus 

with Meckel-Gruber syndrome associated 

with a complete isomerism to the right. 

Method 

The fetus was the result of an interrupted 

pregnancy for medical reasons during the 

fifteenth gestational week, carried by a 

mother of 36 years of age, with 

consanguinity. The antenatal ultrasound 

examination suspects a polymalformative 

syndrome. After the medical abortion, a 

fetopathological study was performed on 

the fetus by the methods of the classical 

autopsy for fetuses at the Center for 

Maternity and Neonatology, Tunis, Tunisia, 

during the year of 2008. 

Results 

The biometric evaluation indicates a 

weight less than the weight considered 

normal for the specific stage of 

development (45 g) according to the 

reference values of Guilhard-Costa
5
. 

• External examination: A female fetus 

with a short chest and a very deformed 

ballooning belly. 
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– Head: A brain herniation located at 

the occipital region with a size of one 

centimeter is found. The hernial sac is 

formed from modified meninges and the 

contents are modified brain tissue. The 

finding is diagnosed as occipital 

encephalocele (Figure 1).  

– Face: The fetus has a 

distinguishable Potter syndrome related to 

early and chronic oligoamniosis. A study of 

the palate found complete posterior 

palatoshisis.  

– Limbs: The presence of pes equino-

varus bilateralis is found during the study of 

the lower extermities. In the upper limbs, a 

flexation of the wrists is present. 

• Internal examination of the cavities 

and organs: 

The examination of the cranial cavity 

and its contents found occipital 

encephalocele, cystic dilatation of the 

fourth ventricle, agenesis of the corpus 

callosum and hydrocephalus. Upon opening 

the thoracic cavity, an unusual positioning 

of the elements was discovered. The heart is 

located on the right side of the thoracic 

cavity and also, the cardiac apex is directed 

to the right and forward – dextrocardia. The 

lungs are very small in size and weight and 

do not fill the chest cavity. They also have 

irregular lobulation. The right lung has one 

oblique fissure (two lobes) and the left lung 

had two fissures – one horizontal and one 

oblique (three lobes). In the left lung, the 

principal bronchus is the highest located in 

relation to the other elements of the hilus 

while in the right lung, the pulmonary 

artery is the highest. The esophagus is 

located to the right of the spine. The 

diagnosis is complete situs inversus 

thoracis. The diaphragmal domes appear to 

be without abnormalities. 

The study of the abdominal cavity found 

the stomach to be located in the supracolic 

compartment, under the right ribs. The 

spleen, along with a few additional spleens, 

is located under the right dome of the 

diaphragm. The diagnosis is polyspleniya 

and isomerism. The study of the 

retroperitoneal organs found abnormally 

large kidneys, giving a ballooning belly 

configuration of the fetus. Very thin and 

filifom ureters begin from each kidney. The 

right lobe of the liver is located under the 

left dome of the diaphragm. The diagnosis 

here is situs inverzus abdominis (Figure 2). 

The study of the pelvic cavity found the 

bladder located between the two umbilical 

arteries and with a tubular form. Both 

filiform ureters open in the bladder wall. 

The internal reproductive organs (ovaries, 

fallopian tubes and uterus) correspond to 

the external genitalia. 

The study of the brain was carried out in 

a second stage – after conservation with 

formaldehyde for several months. An 

absence of a corpus callosum was found 

along with: an agenesis of the cerebellar 

vermis, cystic dilatation of the fourth 

ventricle, encephalocele occipitalis with a 

large bone defect, prolapse of brain tissue, 

abnormal gyrification and macrogyry, and 

hydrocephalus. 

Microscopic examination: The 

microscopic examination found bilateral 

cystic dilation of the kidneys (cysts located 

throughout the parenchyma; no 

glomerulus). In the cortical part of the 

kidney, the cysts have a smaller size while 

in the medulla, they are larger (Figure 3). 

The liver parenchyma has a fibrous 

proliferation affecting the biliary vessel, 

artery, and vein. An ectasic dilatation of the 

billiary ductus is present (Figure 4). 
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The dextrocardy, hypoplasia of the 

lungs, polyspleniya, right isomerism, 

polycystic kidneys, biliary proliferation and 

fibrosis, occipital encephalocele, and cleft 

palate placed the fetopatological dianosis: 

Meckel-Gruber syndrome associated with 

situs inversus, cleft palate and Dandy-

Walker malformation. 
 

  

Fig. 1. Encephalocele occipitalis. Fig. 2. Dextrocardy, huge kidneys, 

bladder tubulose, (ovaries, fallopian tubes 

and uterus). 

  

Fig. 3. Polycystic kidneys. Fig. 4. Liver fibrose. 

 

Discussion 

In 1882, Meckel first described the 

Meckel-Gruber syndrome on two newborn 

babies. Later, in 1934, Gruber described the 

syndrome of encephalocele, cystic kidneys 

and polydactyly as “dysencephalia 

splanchnocystica”. In 2006, Opitz detailed 

the pathogenetic mechanism of the 

syndrome. Six different mutations causing 

the syndrome are known today: MKS1-

17q21-q24, FlJ 20345/MKS1, MKS2-

11q13, MKS3-8q24, MKS4-12q21, MKS5-

16q12
6
. 

Unfortunately, a karyotype was not 

performed on our case, so the differential 

diagnosis is based on the clinical and 

autopsy results. The clinical picture of 

hexadactily, pancreatic and polycystic 
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kidney disease, cleft palate could be 

diagnosed as Trisomy 13. In the 1960s, the 

Meckel-Gruber syndrome was described as 

Trisomy 13 but with normal chromosomes. 

Now, it is known that a more common brain 

abnormality in Trisomy 13 is 

holoprosencephaly than occipital 

encephalocele. Also, Trisomy 13 is often 

associated with cyclopia or probosis. A 

karyotype can easily distinguish the two
7
.  

Trisomy 18 is another possible 

diagnosis. The syndrome is often 

accompanied by curved feet and pes planus, 

cardiac abnormalities (often septal defects), 

anomalies of the ear and encephalocele. It is 

important to note that Trisomy 18 is not 

characterized by polycystic kidneys and a 

liver fibrosis. 

Another possible diagnosis – the Bardet-

Biedl syndrome is an autosomal recessive 

diesease expressed with polycystic kidneys, 

postaxial polydactyly, hypogonadism, 

obesity and liver abnormalities. In this 

syndrome however, no encephalocele is 

present. Encephalocele is also not present in 

the Smith-Lemli-Opitz syndrome which is 

an autosomal recessive syndrome 

associated polydactyly, anomalies affecting 

the gender, central nervous system, liver 

and kidneys. 

The diagnosed Meckel-Gruber syndrome 

with Dandy-Walker malformation is 

different from the Jubert syndrome, which 

is an autosomal recessive syndrome 

characterized by meningocele, hypoplasia 

of the vermis, polydactyly, low placed 

earlobes, polycystic kidney disease, 

abnormalities of the liver and tumor of the 

tongue.  

Conclusion 

Ultrasonographic examination by a 

vaginal transducer during the 11-12 weeks 

of gestation is very important because it is 

possible to diagnose the Meckel-Gruber 

syndrome in such a way, especially in 

families at risk
8
. An examination of the 

skull base and measurement of head 

circumference are essential. The study of 

the amniotic fluid for the presence of 

oligoamniosis, dextrocardy, and a kidney 

that fills the whole abdomen should direct 

research towards the diagnosis of the 

Meckel-Gruber syndrome. When the 

Meckel-Gruber syndrome is suspected, 

genetic testing and DNA analysis are 

recommended, especially for the exclusion 

of Trisomy 13. The ultrasound examination 

can diagnose the Meckel-Gruber syndrome, 

but only a fetopathological autopsy can 

completely characterize all of the associated 

anomalies. 
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Въведение 

Работата върху микрохирургични мо-

дели
[1-6]

 представлява своеобразен 

„мост” между лабораторната и клинична 

микрохирургия. Необходимостта от тре-

нировки за усвояване на микрохирур-

гични умения е неоспорим факт, който е 

път към високата квалификация на мик-

рохирурга, основни елементи на което се 

явяват намаляване на тремора и подоб-

ряване координацията под увеличението 

на операционен микроскоп. 

Разработени са няколко модела за си-

мулиране на реални оперативни условия, 

използвайки човешки перфузирани ка-

даври, модели от животински или синте-

тичен произход
[2-8]

. 

В настоящата работа разглеждаме 

възможността за използване на модел от 

агнешка и телешка глава при трениро-

въчни упражнения за усвояване на мик-

рохирургична техника за арахноидна ди-

секция, поради съществуващото извест-

но сходство в някои повърхностни мо-

зъчни гънки и арахноидеята с анатомич-

ните структури при хората. 

Трансарахноидният интергирусен 

достъп до дълбоки мозъчни лезии е зна-

чително атравматичен и щадяш нервната 

тъкан, и същевременно осигурява срав-

нително безкръвно оперативно поле. За 

осъществяването му е необходимо да се 

извърши арахноидна дисекция, която 

позволява интергирусен транссулкусен 

достъп в дълбочина без да се нарушават 

нервните структури.  

Цел 

Целта на настоящата разработка е да 

анализира потенциалните предимства и 

недостатъци на микрохирургичната 

арахноидна дисекция и транссулкусен 

достъп при тренировъчни модели на аг-

нешки и телешки мозъци, прясно замра-

зени и фиксирани с формалин. 

Задачи 

Задачите на работата се свеждат до 

усвояване на някои основни микрохи-

рургични умения като арахноидната ди-

секция; използване на микрохирургичен 

инструментариум под операционен мик-

роскоп; подобряване на фината коорди-

нация при извършване на симулантните 

микрооперативни техники. Бе обърнато 

специално внимание на ергономичността 

при микрохирургичната работа с цел на-

маляване на физиологичния тремор и 

умората. 

Материали и методи 

Бяха използвани 5 замразени и разм-

разявани в продължение на 6 часа до 
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4°
 
С

[2]
 преди микрохирургичните проце-

дури, и 5 фиксирани във 10%-ен форма-

линов разтвор агнешки и телешки глави 

(фиг. 1 и 2). Преди извършване на кра-

ниотомията бяха премахнати тотално 

кожата, подкожните тъкани, мускули и 

фасции. На всяка глава се извърши кра-

ниотомия в различни области (фронтал-

на, орбитофронтална, окципитална) чрез 

пробиване на отвори с диаметър 1 см 

чрез трепан и последващо срязване с 

триона на Giggli, както и остеокластично 

с костотом на Luer. След премахване на 

костното ламбо се представи dura mater 

cerebri, която се инцизира под операцио-

нен микроскоп и увеличение х20 под 

формата на дъговидно ламбо, отметнато 

встрани и фиксирано с хирургични кон-

ци (4-0 копринени конци). След екпони-

ране на подлежащия мозък се избира по-

върхностна широка бразда, и аrachnoidea 

mater cerebri се инцизира посредством 

арахноиден нож, а в отделни случаи и с 

микроножица в областта на по-широки 

мозъчни бразди. Разединяването на 

арахноидните трабекули се постигна 

чрез използване на микрофорцепси и 

микроножица. По този начин се проник-

на в субарахноидното пространство и 

сулкусите стават достъпни в дълбочина 

за налагане на церебрални ретрактори, и 

последваща интервенция. В част от слу-

чаите се инжектира, посредством сприн-

цовка със субкутанна игла (27 G), физи-

ологичен серум в субарахноидното 

пространство, което допълнително го 

разширява и последващата инцизия на 

arachnoidea mater cerebri е улеснена. 

  
Фиг. 1. Краниотомия на прясно замразе-

на телешка глава. Експонирана е лате-

ралната част на голямомозъчната хе-

мисфера. Арахноидеята е ясно изразена 

върху церебралните бразди. 

Фиг. 2. Краниотомия на фиксирана с 

формалин агнешка глава. Представени 

са двата окципитални дяла, както и 

твърдата мозъчна обвивка на задна че-

репна ямка. 
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Фиг. 3. Микроскопски изглед на мозъчните гънки, съдове, и арахноидея (прясно замра-

зена телешка глава; увеличение x20 и x40). 

       

Фиг. 4. Транссулкусен, интергирален достъп (прясно замразена телешка глава). 

        

Фиг. 5. Транссулкусен, интергирален достъп – техника с микрокукичка и микропинсе-

ти (прясно замразена агнешка глава, увеличение х20). 
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Фиг. 6. Техника на транссулкусен, интергирален достъп с микропинсети. Арахноидна 

дисекция в дълбочина и налагане на мозъчен ретрактор (фиксирана във формалин аг-

нешка глава; увеличение х20). 

Резултати и обсъждане 

Придобиването на микрохирургични 

умения в неврохирургията се нуждае от 

многогодишно развитие на всеки лекар, 

избрал тази специалност. В основата на 

това стои работата с микрохирургичен 

инструментариум под операционен мик-

роскоп в лабораторни условия, използ-

вайки тренировъчни модели, много от 

които могат да бъдат от кадаври на жи-

вотни, какъвто е и представеният в раз-

работката модел. Важно е да се отбеле-

жи, че този тип тренировки не са с цел 

анатомично изучаване на мозъчните 

струкури, а се използват само за придо-

биване на определени микрохирургични 

технически умения. 

Предложеният от нас модел е лесно 

достъпен, избягва се използването на 

живи животни от етични съображения
[3]

, 

сходството на структурите е относител-

но близко с човешката анатомия, като 

пример за това е съдържимото на задна 

черепна ямка и консистенцията на от-

делните анатомични елементи. Освен 

това други предимства, които могат се 

споменат са ниската цена и лесната дос-

тъпност на модела, липсата на специ-

фична установка за отглеждане и подър-

жане на живи животни, както и необхо-

димостта от анестезия. 

При извършване на отделните микро-

хирургични манипулации се установи, 

че работата под микроскоп се доближава 

до реалните интраоперативни условия 

при извършване на дисекция на арахно-

идните мембрани и трабекули, налагане 

на мозъчни ретрактори и проникване в 

дълбочина в мозъчните бразди, които са 

в основата на микроневрохирургията. 

Недостатъците на модела са липсата 

на кръвоток в мозъчните съдове
[3]

, което 

е налично при реална операция, непъл-

ната съразмерност, непълната аналогия 

между отделните структури с тези на чо-

века (липса на фронтален лоб, липса на 

Силвиева бразда). Въпреки това, тези 

недостатъци в обема и структрата са 

пренебрежими в контекста на микрохи-

рургията, особено когато се работи само 

около отделни мозъчни гънки и се дисе-

цират арахноидеята между тях. 

При използването на фиксирани във 

формалин модели се установи, че се по-

вишава ригидността на анатомичните 

структури, променя се цветът, но се по-

добрява трайността на модела и времето 

за активна работа върху него, което при 

прясно замразената глава е ограничено 

поради мацерация на мозъчния парен-

хим.  
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Изводи 

Моделът за микрохирургична дисек-

ция върху агнешки и телешки мозък си-

мулира стандартни микроневрохирур-

гични стъпки при арахноидна дисекция 

и транссулкусен достъп в дълбочина и е 

полезен при началните етапи за усвоява-

не на тези основни микрохирургични 

техники. 
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Синдромът на карпалния канал e де-

финиран като симптоматична компре-

сивна невропатия на n. medianus в об-

ластта на гривнената става, при която 

има данни за повишено налягане в кар-

палния тунел и намалена функция на 

нерва на това ниво.  

Заболяването се среща по-често при 

жени на средна възраст като засяга най-

често доминантната ръка (при 10% от 

пациентите се среща двустранно засягане. 

КТС се причинява от много различни 

заболявания, състояния и обстоятелства. 

Предразполагащи фактори са: състояния, 

които увеличават обема на съдържимото 

на карпалния канал: ганглион, доброка-

чествен тумор, амилоидна инфилтрация 

(хемодиализа, мултиплен миелом, ами-

лоидоза); ревматоиден артрит, акромега-

лия, хипер и хипотиреоидизъм, бремен-

ност; и не на последно място – фактори 

на работната среда. 

Клиничните симптоми при синдром 

на карпалния канал са следните: сензор-

ни оплаквания при 80-100% от пациен-

тите – изтръпване и дразнене във всяка 

от сензорните зони на медианния нерв, 

нощна болка и безсъние на пациента; 

моторни оплаквания – проблеми със зах-

вата, атрофия на тенара. 

Диагнозата се поставя посредством 

следните изследвания: 

• Опит за възпроизвеждане на болката 

и парестезиите в зоната на медианния 

нерв за 30-60 сек. 

• Симптопм на Tinel: перкусия върху 

TCL, сензитивност 80%. 

• Тест на Phalen: максимална флексия 

на китката, сензитивност 80%. 

• Тест на Wormser (обратен Phalen): 

хиперекстензия на китката. 

• Турникет: значителна увреда ако па-

рестезиите се появят след 15 сек, сензи-

тивност 83%. 

• Тест на Durkan: карпален компреси-

вен тест: налягане от 20 Kpa (150 mmHg) 

за около 30 сек. 

• Електофизиологично изследване – 

сензитивност и специфичност: 90%. 

Методи за лечение на синдром на 

карпалния канал: 

Консервативното лечение на синд-

ром на карпалния канал се състои в пос-

тавяне на ортези на китката при умерена 

екстензия, физиотерапия, НСПВС и сте-

роидни инжекции при повишено внима-

ние за избягване на интраневрална апли-

кация. 

Наличните литературни данни под-

чертават ефективността на консерватив-

ното лечение в сравнение с плацебо. Не 

са открити данни, които да идентифици-

рат консервативното лечение като един-

ствено възможно или като напълно нее-

фективно и съответно противопоказано. 

Въпреки че в наличната литература не е 

посочено минимално време за постигане 

на ефект от консервативно лечение на 

синдром на карпалния канал, счита се, че 
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оптималният срок е 2 до 7 седмици от 

началото на лечението, като при липса 

на повлияване е необходимо да се пре-

мине към други методи на лечение (1,2). 

Оперативно лечение се прилага се 

при пациенти с продължителни или ин-

валидизиращи симптоми и отклонения в 

ЕМГ, мускулна слабост или атрофия и 

увеличен двуточков дискриминационен 

тест. Оценката в литературата на хирур-

гичното срещу консервативното лечение 

на синдром на карпалния канал демонст-

рира категорично по-голямата ефектив-

ност на оперативното лечение (3). 

Съвременни методи за оперативно 

лечение на синдром на карпалния 

канал: 

Открито оперативно освобождаване 

на карпален канал: Извършва се пре-

рязване на палмарната апоневроза и отк-

рито идентифициране и прерязване на 

трансверзалния карпален лигамент. Не-

достатъци: хипертрофичен чувствителен 

белег и болка.  

Откритото прерязване на флексорния 

ретинакулум е много ефективно при ле-

чение на пациенти със синдром на кар-

палния канал, при условие, че налице е 

обратима механична компресиа на n, 

medianus, доказана според общоприетите 

диагностични критерии. (1) 

Ендоскопско освобождаване на кар-

пален канал: Характеризира се с по-

малки, но ограничаващи инцизии, по-

малка постоперативна морбидност, по-

бързо възстановяване на оперираните 

пациенти през първите две постопера-

тивни седмици, както и по-бързо изчез-

ване на болката и по-бързо функционал-

но възстановяване. Най-честото услож-

нение е непълно освобождаване на n. 

medianus. Недостатъците на ендоскопс-

ката техника са следните: повече хирур-

гично време; по-скъпо оборудвне за ед-

нократна употреба; специална подготов-

ка на хирурга. Като цяло ендоскопската 

процедура няма значимо предимство 

пред откритата техника (1,4). 

Насоки за клиничната практика 

при лечение на синдром  

на карпалния канал: 

1. Консервативното лечение е опция 

при пациенти с диагноза синдром на 

карпалния канал. Локално или перорал-

но приложение на кортикостероид, ле-

чение с ултразвук или ортеза са показани 

преди преминаване към оперативно ле-

чение. 

2. При наличие на клинични и ЕМГ 

данни за дегенерация на n. medianus и 

при готовност от страна на пациента е 

показано ранно оперативно лечение.  

3. Освобождаване на карпалния канал 

е препоръчаният метод на лечение. Хи-

рургично лечение на синдром на карпал-

ния канал с пълно разделяне на флек-

сорния ретинакулум е метод на избор. 

Не се препоръчва постоперативна имо-

билизация след рутинно хирургично ос-

вобождаване на карпален канал. 

4. При наличие на рецидив в рамките 

на 2 до 7 седмици са показани нов курс 

консервативно или оперативно лечение. 

5. Лечението на синдром на карпал-

ния канал трябва да бъде оценявано на 

базата на пациент-ориентирани въпрос-

ници, наред с конвенционални инстру-

менти, тъй като е доказано, че въпрос-

ниците са високо-чувствителни към ре-

зултатите от лечението. Трябва да се от-

бележи, че чрез изследванията за нервна 

проводимост се оценява функцията на n. 

medianus, докато пациент-ориентираните 

въпросници отчитат не само симптомите 
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на синдром на карпалния канал, но и 

друга придружаваща патология като 

например флексорен теносиновит. 

6. Задачата на хирурга е да познава 

всички методи за лечение на синдром 

на карпалния канал и да направи пра-

вилен избор при всеки специфичен па-

циент (1,5,6,7). 
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Анализ на заболеваемостта сред домуващите  
в домове за стари хора в три региона  
на Южна България 

Соня Ненчева
1
, Мария Стойкова

1
, Мария Семерджиева

2
, Тодор Стоев

3  

1
Катедра СМОЗ, ФОЗ, МУ – Пловдив,  

2
Катедра УЗГ, ФОЗ, МУ – Пловдив,  

3
Катедра ЗМИЗОМ, ФОЗ, МУ – Пловдив 

В последните десетилетия във връзка 

с повишаване средната продължителност 

на живота и подобрения стандарт на жи-

вот, броят на възрастните хора нараства. 

През 2011 г. относителният дял на лица-

та над 60 г. в Република България е бил 

24.17% срещу 16.7% деца от 0-17 год. [1] 

На Втората световна асамблея на 

ООН по въпросите на застаряването, 

проведена в Мадрид през април 2002 г., 

се изготвя дългосрочна международна 

стратегия за действие по политиките за 

възрастните в три приоритетни насоки: 

развитие на застаряващия свят; пренася-

не на здравето и благосъстоянието в ста-

ростта; осигуряване на достъпна и подк-

репяща среда [2]. 

По данни на НСИ в България делът на 

хората над 65 г. е 18.8% към 31.12.2011 г. 

[3] Страната ни се нарежда на девето 

място в света по относителен дял на ли-

цата в напреднала и старческа въз-

раст [4]. 

Възрастните са една от проблемните 

групи сред населението. Поради неспо-

собността да се справят самостоятелно с 

удовлетворяването на ежедневните нуж-

ди и с цел избягване на социалната изо-

лация, една част от тези хора постъпват 

в домове за стари хора (ДСХ). В дома 

индивидът влиза с проблемите си, част 

от които са хроничните заболявания. В 

редица проучвания е доказано, че въз-

растните хора са носители на повече от 

3 хронични заболявания [5], което е ва-

лидно и за България [6]. 

Тъй като хроничните заболявания изис-

кват специални грижи, акумулират голе-

ми ресурси – човешки и финансови, цел-

та на настоящото проучване е да се уста-

нови нивото на болестността от хронични 

заболявания сред обитателите на ДСХ. 

Материал и методи 

По метода на случайния подбор са 

подбрани 155 души (по двуетапния ме-

тод на Щейн), настанени в 4 дома от 

3 региона на Южна България – Пловдив, 

Кърджали и Пазарджик. За проучване на 

броя и структурата на заболеваемостта 

са използвани: социологичен метод – 

през 2011 г. е проведено стандартно ин-

тервю на домуващите в домовете по 

специално съставен за целта въпросник; 

документален метод – проучени са ме-

дицинските документи на всеки обита-

тел на старчески дом, попаднал в извад-

ката; статистически метод – алтерна-

тивен анализ; дисперсионен анализ – F 

критерий. Данните са обработени с по-

мощта на SPSS 19.  

Резултати и обсъждане 

За да има сравнимост на данните, за-

болеваемостта на възрастните в домове-

те е проучена на фона на картината за 
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най-често срещаните заболявания в Бъл-

гария при хората над 65 г. (Таблица 1). 

Впечатление прави фактът, че най-

голям относителен дял сред заболявани-

ята при възрастните през 2009 г. и 

2010 г. се пада на болестите на органите 

на кръвообращението – над 27%, след-

вани от болести на храносмилателната и 

дихателната система – съответно над 9% 

и над 8%. 

Табл. 1. Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните 

заведения на възраст над 65 и повече години по класове. 

Класове – МКБ 2009 г. 2010 г. 
брой струк-

тура % 
На 

100 000 

души 

брой структура 

% 
На 

100 000 

души 
Болести на органите 

на кръвообращението 
160259 27.7 12096.3 158453 27.4 11926.0 

Болести на храносми-

лателната система 
53466 9.3 4035.6 54705 9.5 4117.4 

Болести на дихателна-

та система 
51456 8.9 3883.9 49454 8.5 3722.2 

Новообразувания 42642 7.4 3218.6 4485 7.8 3375.3 
Болести на окото и 

придатъците му  
34472 6.0 2601.9 32664 5.6 2458.5 

Болести на пикочо-

половата система 
33455 5.8 2525 33916 5.9 2552.7 

Болести на ендокрин-

ната система, разст-

ройства на храненето и 

на обмяната на вещес-

твата 

26925 4.7 2032.3 26347 4.6 1983 

Травми, отравяния и 

някои други последици 

от въздействието на 

външни причини 

26777 4.6 2021.1 24584 4.3 1850.3 

Болести на нервната 

система 
20772 3.6 1567.9 20246 3.5 1523.8 

Болести на костно-

мускулната система и 

съединителната тъкан 

19145 3.3 1445.0 17044 2.9 1282.8 

Други  18.7   20.00  

Забележка: Данните са от сборник Здравеопазване 2011. 

В проведеното проучване картината е 

малко по-различна (Tаблица 2). 

По данни от медицинската докумен-

тация сред изследвания контингент от-

ново на първо място са болестите на ор-

ганите на кръвообращението (Таблица 

2) – те заемат внушителният дял от 

53.94% от всички заболявания на възрас-

тните в домовете, болестността е 

136774.19/00000 – също по-висока от 

средната за страната – 11926.0/00000 (Таб-

лица 1). Съвсем логично, като се има в 

предвид възрастта, на второ място са бо-

лестите на костно-мускулната система – 

те представляват 9.67% от всички забо-

лявания, при болестност – 24516.12/00000. 

За България данните са различни – тези 

заболявания възлизат на около 3% от 



365 

всички, при болестност – 1282.8/00000. 

При контингента е висока и болестност-

та, касаеща ендокринните заболявания – 

тук тя е на трето място (предсталява 

9.41% от всички хронични заболявания; 

болестност – 23870.96/00000), докато за 

цялата страна заема седмо място с отно-

сителен дял 4.6% и болестност 1983/00000. 

За цялата страна болестите на нервната 

система заемат едва 3.5%, болестност – 

1523.8/00000, а в ДСХ те са на четвърто 

място със 8.65% и болестност – 

21935.48/0000. Следват болестите на диха-

телната система (относителен дял 7.12%, 

болестност – 18064.51/00000), докато за 

цялата страна те са на второ място (отн. 

дял 8.5%, болестност – 3722.2/00000). Бо-

лестите на окото и придатъците му: за 

страната показтелите са – (5.6%, болест-

ност – 2458.5/00000), а за изследвания кон-

тингент – (3.82%, болестност – 

9677.41/00000). Учудващ е фактът, че само 

при двама души е регистрирано злока-

чествено заболяване – 0.51%, болест-

ност – 1290.32/00000, докато за България 

болестността е 3375.3/00000. Това е единс-

твеният показател по-нисък от този за 

цялата страна. 

Табл. 2. Болестност на изследвания контингент по класове на 100 000 души. 

Класове по МКБ брой % Болестност 
Болести на органите на кръвообращението 212 53.94 136 774.19 
Болести на костно-мускулната система 38 9.67 24 516.12 
Болести на ендокринната система, разстройс-

тва на храненето и на обмяната 
37 9.41 23 870.96 

Болести на нервната система 34 8.65 21 935.48 
Болести на дихателната система 28 7.12 18 064.51 
Болести на окото и придатъците му 15 3.82 9 677.41 
Психични разстройства 11 2.80 7 096.77 
Болести на пикочо-половата система 7 1.78 4 516.12 
Болести на храносмилателната система 6 1.53 3 870.96 
Болести на кожата и подкожната тъкан 3 0.76 1 935.48 
Новообразувания 2 0.51 1 290.32 
Общо 393 100 252 258.06 

 

По мнение на пациентите картината 

се различава от реалната картина на бо-

лестността в домовете. Според отгово-

рите в интервюто домуващите имат 

средно по (2.59 ± 0.10) хронични заболя-

вания. Оказва се, че с най-голяма средна 

стойност по тяхно мнение се демонстри-

рат ендокринните заболявания 

(2.90 ± 0.30), следвани от заболяванията 

на дихателната система (2.80 ± 0.34) и на 

трето място са заболяванията на ССЗ 

(2.76 ± 0.12). Между средните величини 

съществува статистически значима раз-

лика – (F = 6.28), Р < 0.05. 

Независимо от разликата в картината 

на болестността по отношение на нозо-

логичните единици, което отдаваме на 

по-слабата компетентност на хората в 

домовете, изводът, който може да се 

направи след сравняване на данните е, че 

при изследвания контингент болест-

ността е значително по-висока от 

средната за страната, което може да се 

обясни с високата възраст на пациентите. 
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Табл. 3. Болестност на изследвания контингент по диагнози на 100 000 души. 

Клас Заболяване % Болестност на 

100 000 души 
Болести на органите на кръвообраще-

нието 
АХ 60.38 82 580.64 

ИБС 22.17 30 322.58 
МСБ 12.26 16 774.19 

Инфаркт 5.19 7 096.77 
Болести на костно-мускулната система Гонартроза 52.63 12 903.22 

Коксартроза 34.21 8 378.09 
Спондилоза 13.16 3 225.8 

Болести на ендокринната система, разс-

тройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

Диабет 72.97 17 419.35 
Подагра 18.92 4 516.12 

Заболявания  

на щитовидната жлеза 
8.11 1 935.48 

Болести на нервната система Инсулт 55.88 12 258.06 
Заболявания на ПНС 23.53 5 161.29 

Дископатия 14.71 3 225.80 
Паркинсон 5.88 1 290.32 

Болести на дихателната система ХОББ 57.14 10 322.58 
Хроничен бронхит 42.86 7 741.93 

Болести на окото и придатъците му Глаукома 73.33 7 096.77 
Катаракта 26.67 2 580.64 

Психични разстройства Психични разстойства 100 7 096.77 
Болести на храносмилателната система Гастрит 50.00 1 935.48 

Язва 50.00 1 935.48 
Болести на пикочо-половата система Хипертрофия  

на простатата 
57.14 2 580.64 

Нефролитиаза 28.57 1 290.32 
Пиелонефрит 14.28 645.16 

Болести на кожата и подкожната тъкан Псориазис 100 1 935.48 

 

По данни от медицинската докумен-

тация в домовете за стари хора сред изс-

ледвания контингент на първо място по 

разпространение са болестите на органи-

те на кръвообръщение (Таблица 3). От 

тях 60.38% са пациенти с артериална хи-

пертония, 22.17% с ИБС, 12.26% с МСБ 

и най-малко са хората с прекаран ин-

фаркт – 5.19% (Таблица 3). Този вид за-

болявания изискват специфични грижи 

за пациентите, страдащи от тях – напри-

мер артериалната хипертония трябва да 

се следи ежедневно, диетата и стила на 

живот на хората с такава диагноза са 

специфични. Като се вземе в съображе-

ние, че обитателите на домовете са хора 

в напреднала възраст и не могат сами да 

се справят с ограниченията, налагани от 

съответното заболяване, персоналът е 

този, който трябва да следи и подпомага 

възрастните, при спазването на необхо-

дим режим. 

На второ място по честота са болести-

те на костно-мускулната система, сред 

които водещо място заема гонартрозата, 

следвана от коксартроза, спондилоза 

(Таблица 3) – заболявания, изискващи 

специални грижи, физиотерапия, реха-

билитация. 

Следва групата на пациентите с ен-

докринни заболявания – с такава диагно-

за са 37 души, като най-голям е делът на 
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тези с диабет – 72.97%, болестност – 

17419.35/00000 (Таблица 3). Диабетът, съ-

що като хипертонията, е заболяване, ко-

ето изисква специални грижи за страда-

щите от тази диагноза – специфична ди-

ета, проследяване нивата на кръвната 

захар, периодични контролни прегледи 

на различни системи. 

По честота на разпространение след-

ват неврологичните заболявания. При 

тях се наблюдава висока болестност: при 

диагнозата инсулт – 12258.06/00000, забо-

лявания на ПНС – 5161.29/00000, дископа-

тия – 3225.80/00000 и Паркинсон – 

1290.32/00000 (Таблица 3). При тези хора 

периодично се прави рехабилитация, на-

рушената двигателна функция при някои 

изисква непрекъснато лицето да има 

придружител, което поставя изискването 

пред персонала да осигури необходими-

те адекватни грижи. 

От домуващите 155-28 души страдат 

от белодробни заболявания. При тях при 

възникване на проблеми с дихателната 

дейност, много често се налага спешна 

медицинска намеса. 

Офталмологични заболявания – при 

глаукома показателят за болестност е 

7096.77/00000, което е напълно обяснимо 

като се има предвид присъствието в из-

вадката на голям брой страдащи от диа-

бет и катаракта – болестност 

2580.64/00000 (Таблица 3). Двете заболя-

вания също създават огромни проблеми 

както на носителите им, така и на хората 

до тях. Често такива болни не виждат 

добре и се нуждаят от придружител 

24 часа в денонощието, което поставя 

въпроса – как се справят такива обитате-

ли на ДСХ. 

Домуващите с психични разстройства 

са само 11 – болестност 7096.77/00000 

(Таблица 2). Независимо от малкия отно-

сителен дял, съществуването в домовете 

на хора в такова състояние, създават 

проблеми. Понякога те са неконтролиру-

еми и също изискват специфични грижи 

и непрекъснато наблюдение от страна на 

персонала. 

Оказва се, че по повод на цялата раз-

нообразна палитра от нозологични еди-

ници, които се срещат сред възрастните 

в дома, техният среден престой в болни-

ца за 2010 г. е бил 8,28 дни (минимален 

престой – 1 ден; максимален престой – 

33 дни). Средният болничен престой за 

страната е бил съответно – 6,1 дни [1]. 

Във връзка с установения по-висок от 

този за страната среден престой, възрас-

тните бяха попитани къде предпочитат 

да се лекуват, когато са болни – в дома 

или в болница. Установи се, че 84 души 

(54.19 ± 4.00%) желаят да се лекуват в 

болница. Това може да означава 2 не-

ща – или домуващите изпитват по-

голяма сигурност в лечебното заведение, 

или не се полагат подобаващи грижи за 

тях в домовете. 

По данни на медицинската докумен-

тация се установи, че средният брой хос-

питализации за една година е – 0,42 броя 

на едно лице, т.е. независимо, че хората 

предпочитат да се лекуват в болница, 

хоспитализациите не се случват често. 

Вероятно това се дължи на факта, че за-

боляванията са в компенсиран стадий. 

Посредством проведеното интервю 

сред домуващите беше проучено на кол-

ко заболявания е носител 1 обитател на 

ДСХ. Резултатите от отговорите показ-

ват, че половината от интервюираните 

(50.34 ± 4.12%) са с 3 и повече заболява-

ния; (28.58 ± 3.74%) са с едно заболява-

не, а всеки пети домуващ е с две хро-

нични заболявания. При наличието на 

множествена патология, средният брой 
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заболявания на един домуващ е: по мне-

ние на пациентите – 2.59; по данни от 

медицинската документация заболява-

нията на едно лица са 3.02, което съвпа-

да с изнесеното в литературата [5,6]. 

Заключение 

При изследвания контингент болест-

ността е значително по-висока от сред-

ната за страната. Патологията е много-

образна. Подобно на ситуацията за цяла-

та страна, при домуващите е най-висок 

относителният дял на болните със ССЗ. 

Повече от заболяванията са тежки, пре-

дизвикващи нарушения в различни фун-

кции на възрастния човек, което предпо-

лага специфични и адекватни грижи, 

както и достатъчен и компетентен пер-

сонал. 
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Мъж със синдром на Клайнфелтер,  
синдром на Кушинг и вродена тромбофилия:  
представяне на клиничен случай 

Пресияна Няголова, Мария Павлова, Мария Орбецова 

Втора катедра по вътрешни болести, Секция „Ендокринология и болести на обмяната”, 

Медицински факултет, МУ – Пловдив 

Въведение 

За първи път синдромът на Клайн-

фелтер е описан през 1942 г. от Клайн-

фелтер и сътр. при болни с малки тести-

си, двустранна гинекомастия, изразен в 

различна степен евнухоидизъм и пови-

шено отделяне на фоликуло-стимулиращ 

хормон (ФСХ) в урината
1
. През 1959 г. е 

открита допълнителна Х-хромозома при 

такива пациенти и кариотип 47, XXY
2
. 

Последващи проучвания показват Х-

хромозомни аберации, включително 48, 

ХХХY и мозаицизъм, при който една 

клетъчна линия е с нормален ХY набор, 

а друга – ХХY или друг вариант. При 

мозаицизъм телцето на Бар не винаги се 

позитивира в натривка от букална лига-

вица, тъй като оралната мукоза може да 

притежава нормален хаплоиден набор, а 

Х-хромозомата да е налице в тестиси 

или периферни кръвни клетки
3
. 

Патогенеза 

Счита се, че синдромът на Клайнфел-

тер се дължи на неразделяне 

(nondisjunction) на половите хромозоми, 

така че в яйцеклетката се задържат две 

Х-хромозоми вместо хаплоидния набор 

от една. При едно проучване на ДНК 

проби се установява, че нарушението 

може да настъпи в първото патерно ме-

йотично делене (53.2%), в първото май-

чино мейотично делене (34.4%), във вто-

рото майчино мейотично делене (9.3%) 

или да бъде в резултат на митотични 

грешки в ранния ембрионален период 

(3.2%)
4
. 

Възрастта на майката най-често е по-

висока от средната, но няма данни за 

фамилност на заболяването. 

Синдромът се свързва с първична тес-

тикуларна недостатъчност и повишени 

нива на гонадотропините поради невъз-

можност за осъществяване на отрица-

телната обратна връзка на ниво хипофи-

за. При препубертетни момчета с допъл-

нителна Х-хромозома не се наблюдава 

разлика в нивата на ЛХ, ФСХ и тестос-

терон в сравнение със здрави контроли. 

Едва на 12-14 годишна възраст нивата на 

гонадотропините започват маркантно да 

се покачват, а тестостеронът остава ни-

сък
5
. 

При тестикуларна биопсия преди пу-

бертета се забелязва единствено редуци-

ран брой герминативни клетки. През пу-

бертета герминативните клетки изчезват, 

Сертолиевите атрофират, туника проп-

риа задебелява. Хистологично е налице 

неравномерна склероза на семиниферни-

те каналчета, те са атрофични, откриват 

се всички стадии – от атрофия до цялос-

тно хиалинизиране на каналчетата с из-

чезнал напълно епител. 

Патогенезата на гинекомастията при 

мъже със синдром на Клайнфелтер не е 

напълно изяснена. Предполага се, че ро-

ля играят повишените нива на естрадио-
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ла в резултат на повишена периферна 

конверсия от тестостерон. Хистологично 

се наблюдава характерна хиперплазия на 

интрадукталната съединителна тъкан и 

по-слабо пролифериране на епитела
6
. 

Разпространение 

Синдромът на Клайнфелтер е най-

честата полова хромозомна аберация и 

засяга 1 на всеки 500 живородени мом-

чета. В две трети от случаите кариотипът 

е класическия 47, ХХY, но са възможни 

и други кариотипни варианти: 48, 

XXXY; 48, XXYY; 49, XXXXY и 47, 

XXY/46, XY мозаицизъм
7
. 

Клинична картина 

Типичният мъж със синдром на 

Клайнфелтер традиционно се описва ка-

то висок, с тесни рамене и широк ханш, 

разредено окосмяване на тялото, гине-

комастия, малки тестиси, андрогенен 

дефицит и намален интелект
8
. Характер-

ни са евнухоидните пропорции с дълги 

крайници, липсващо или редуцирано ли-

цево, аксиларно, телесно и пубисно 

окосмяване, ниска мускулна маса, женс-

ки тип разпределение на мастната тъкан, 

намалено либидо, малки тестиси и пено-

тестикуларна дисоциация
9
. Засегнатите 

мъже обикновено са с азооспермия, при-

чина за инфертилитет. Клиничната експ-

ресия е много вариабилна и е свързана 

със степента на андрогенния дефицит. 

Често синдромът се асоциира със за-

харен диабет, хиперлипидемия и затлъс-

тяване, хипотиреоидизъм и хипопарати-

реоидизъм, увеличена е заболеваемостта 

от карцином, по-голяма е честотата на 

герминативните тумори и автоимунните 

процеси
10

. Адреналната функция обик-

новено е нормална. 

Честотата на карцинома на гърдата е 

20 пъти по-висока в сравнение с общата 

популация мъже. Предразполагащи фак-

тори най-вероятно са нарушения хормо-

нален баланс, особено съотношението 

естрогени/андрогени, приемът на екзо-

генни андрогени, гинекомастията, а съ-

що и генетични фактори
11

. Повишена е 

честотата и на герминативните тумори
12

. 

Тези неоплазми вероятно се развиват 

при непълна миграция на примордиал-

ните герминативни клетки от ендодер-

малния жълтъчен сак към урогениталния 

гребен. Предполага се, че перманентно 

повишените гонадотропини също доп-

ринасят за малигнената дегенерация на 

тези клетки.  

Увеличената честота на автоимунните 

нарушения като лупус еритематодес, 

ревматоиден артрит, синдром на Сьог-

рен, тиреоидит на Хашимото най-

вероятно се дължи на по-ниските тестос-

теронови и по-високите естрадиолови 

нива, които индуцират автоимунитет
13

. 

Тестостеронът регулира мъжкия кос-

тен метаболизъм индиректно чрез аро-

матизация до естрогени и директно като 

повлиява остеобластите чрез андрогенен 

рецептор. Андрогенният дефицит е ва-

жен рисков фактор за остеопороза при 

мъже и заместителната терапия с тестос-

терон подобрява костната минерализа-

ция и формирането на остеоида
14

.  

Засегнатите от синдрома пациенти са 

предразположени и към варикозни вени. 

10 до 20 пъти нараства честотата на ва-

рикозните улцерации и се повишава рис-

кът от дълбока венозна тромбоза и бе-

лодробен тромбоемболизъм. Въпреки 

наличието на някои редки тромбофи-

лични нарушения при синдрома, досега 

в литературата са описан четири случая 

на пациенти с венозен тромбоемболизъм 
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при синдром на Клайнфелтер
15,16,17,18

. 

При три от тях се наблюдава хетерозиго-

тен дефицит на фактора на Лайден. 

Представяме клиничен случай на 37-

годишен мъж, постъпил в клиниката по 

повод репродуктивни нарушения, уста-

новени през 2007 г., когато след напра-

вена спермограма е регистрирана азоос-

пермия и ниски нива на серумен тестос-

терон. През 2011 г. – фрактура на тиби-

алния малеол на левия крак, оценена ка-

то остеопоротична (Т-score – (-) 1.28). 

Инициирана е терапия с Алфа Д3, която 

е преустановена след 4-месечен прием. 

От м. декември 2011 г. пациентът съоб-

щава за повишаване стойностите на ар-

териалното налягане, появява на отоци 

по подбедриците и перималеоларно и 

увеличаване на телесното тегло с 25 кг 

при непроменен хранителен и двигате-

лен режим. Инициирана е антихипертен-

зивна терапия с Равел 1.5 мг х 1 тбл. и 

Бизогама 5 мг х 1 тбл. 

От обективния статус е налице задо-

волително общо състояние, хиперстени-

чен хабитус, обезитет І степен от андро-

иден тип (ръст – 185 см, тегло – 105 кг, 

ИТМ – 31.55 кг/м
2
); запазен тургор и 

еластичност на кожата; бледо-розови ви-

дими лигавици, без афтоза; правилна 

конфигурация на главата с разредено 

лицево окосмяване; симетрична, нор-

мално подвижна шия; неувеличена, не-

болезнена щитовидна жлеза с меко-

еластична консистенция; без периферна 

лифаденопатия; кифотичен гръден кош, 

двете белодробни половини участват ед-

накво в дишането, чисто везикуларно 

дишане, без хрипова находка; ритмична 

нормофрекветна сърдечна дейност, ясни 

тонове, без допълнителни шумове, арте-

риално налягане – 130/ 80 мм.ж.ст.; ко-

ремът е над нивото на ребрена дъга, рес-

пираторно подвижен, неболезнен при 

палпация, с меко-еластични коремни 

стени, виолетови стрии по страничните 

коремни флангове; черен дроб и слезка 

не се палпират; двустранно отрицателно 

сукусио реналис; симетрични крайници 

с набелязани отоци по подбедрици и па-

рамалеоларно. 

Лабораторни изследвания: ПКК: Ер – 

5,44 (4,6-10,5)/l; Hb – 165 (120-160) г/л; 

Хт – 0,45 (0,400-0,540) l/l; MCV – 84 fl.; 

Левк. – 14,4 (3,5-10.5) /l; Тромбoцити – 

270 (140-400); СУЕ – 14 мм. ДКК: Лим-

фоцити – 36%; Моноцити – 6%; Сегмен-

ти – 54%; Щаб – 2%; Юнг – 2%. Биохи-

мия: Общ белтък – 68 (60-83) г/л; Албу-

мин – 42 (35-55) г/л; Холестерол – 7,2 

(3,4-5,2) ммол/л; ТГ – 2,63 (0,60-1,70) 

ммол/л; НДЛ-хол – 1,34 (> 0,90) ммол/л; 

Сl – 102 (96-110) ммол/л; Na – 142 (136-

151) ммол/л; K – 3,9 (3,5-5,6) ммол/л; 

общ калций – 2.08 (2.12-2.62) ммол/л; 

йонизиран калций – 0.91 (1.06-1.31) 

ммол/л; фосфор – 1.06 (0.77-1.36) 

ммол/л; магнезий – 1.17 (0.70-1.20); 

урея – 3,8 (3,2-8,9) мкмол/л; креатинин – 

74 (74-134) мкмол; пик. к-на – 259 (208-

387) мкмол/л; АСАТ – 26 (0-36) U/l; 

АЛАТ – 63 (0-49) U/l; АФ – 269 (98-279) 

U/l. Установи се нормална 24 часова ек-

скреция на калций – 3.33 (2.50-4.40) 

ммол/24 ч и фосфор – 24.81 (11.00-32.00) 

ммол/24 ч. От проведения оГТТ с ИРИ 

се регистрира инсулинова резистентност 

(HOMA – 4.13) с хиперинсулинемия: 

 0 

мин. 
60 

мин. 
120 

мин. 
180 

мин. 
Кръвна за-

хар/ммол/л 
6.4 10.5 7.4 4.6 

ИРИ/ mIU/L 14.53 50.43 36.40 - 

От хормоналните изследвания се ус-

танови еутиреоидно състояние [ТСХ – 

0.853 (0.340-5.60) mIU/L; фТ4 – 8.38 
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(7.86-14.4) pmol/l; фТ3 – 3.55 (3.60-6.0) 

pmol/l]; хипергонадотропен хипогонади-

зъм [ЛХ – 21.37 (2.12-10.89) IU/L; 

ФСХ – 39.55 (3.85-8.79); Tестостерон – 

1.55 (1.75-7.81) ng/ml], без данни за хи-

перпролактинемия [Пролактин – 165.70 

(55-280) mIU/l], изравнен кортизолов ри-

тъм, увеличена уринна екскреция на 

свободен кортизол с данни за АКТХ-

независим хиперглюкокортицизъм 

[АКТХ < 5 (5.0-47.0); Кортизол 8 ч – 

583.37 nmol/l; Кортизол 23 ч – 

550.19 nmol/l; 24 часова уринна екск-

реция на свободен кортизол – 5118.2 

(160-1112) nmol/24h]. Проведе се експре-

сен нощен супресионен тест с 1 мг Дек-

саметазон, при което не се установи по-

тискане на кортизоловите нива: Корти-

зол 8 ч – 598.41 nmol/l. От КТ на над-

бъбречни жлези в областта на левия над-

бъбрек се регистрира окръглена мекотъ-

канна лезия с размер 3.6/ 3.5/ 3.6 см с 

резки и гладки контури и плътност 

40 ХЕ. След венозно усилване находката 

каптира равномерно контрастната мате-

рия и достига плътност 80 ХЕ. Описана-

та лезия беше свързана с аденом. За доу-

точняване генезата на първичната тести-

куларна недостатъчност се проведе гене-

тичен анализ, при което се установи 47, 

ХХY кариотип. От УЗ изследване на щи-

товидна жлеза се установи нормална то-

пика и размери на жлезата, хомогенна, 

хипоехогенна І-ІІ степен структура. Па-

циентът беше насочен за аденомектомия 

и през месец юни 2012 г. е осъществена 

левостранна адреналектомия. Постопе-

ративно с нормализиране на артериално-

то налягане, без необходимост от анти-

хипертензивна терапия, ежедневно с 

фебрилитет, гадене и повръщане, редук-

ция на тегло. На 20 юни хоспитализиран 

с масивна форма на белодробен тромбо-

емболизъм. Установена е тромбоза на 

вена кава инфериор и двете илиачни ве-

ни, поради което е имплантиран кава-

филтър. При допълнителни изследвания 

се установява хетерозиготен дефицит на 

фактор V на Лайден и ниски стойности 

на протеин S. През месец юли – рецидив 

на белодробния тромбоемболизъм. От 

тогава на лечение с индиректен перора-

лен антикоагулант (Синтром) по схема. 

При рехоспитализация в ендокринна 

клиника за постоперативна оценка на 

надбъбречна функция обективно се ус-

танови редукция на тегло – ИТМ – 

28.55 кг/м
2
, избледняване на стриите по 

страничните флангове на корема, ниски 

стойности на артериалното налягане. 

Регистрира се запазен кортизолов ри-

тъм при долногранични кортизолови 

нива и леко завишен АКТХ (кортизол 

8 ч – 288.84 нмол/л; кортизол 23 ч – 

21.27 нмол/л, АКТХ – 60.2 (5.0-

47.0) пкг/мл, свободна 24 часова уринна 

екскреция на кортизол – 473.6 (160-

1112) нмол/л), които в съчетание със 

склонността към хипотония са суспектни 

за постоперативен хипокортицизъм. 

Преценихме, че за момента не е необхо-

дима заместителна терапия по отноше-

ние на надбъбречната функция. Препо-

ръча се прием на Кортинеф 0.1 мг – по ½ 

тбл. дневно при нужда. Регистрира се 

адекватно коригиран коагулационен ста-

тус (INR – 3.03). С оглед установения 

хипергонадотропен хипогонадизъм се 

инициира заместително лечение с андро-

гени – Омнадрен 1 амп. месечно. 

Обсъждане 

Установено е, че пациентите със син-

дром на Клайнфелтер са предразположе-

ни към нарушения в коагулацията, во-

дещи до тромбоемболизъм и улцерации. 
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Най-честите вродени причини за това са 

дефицит на антитромбин ІІІ, протеин С, 

протеин S и мутации във фактор V на 

Лайден, но също и дисфибриногенемия, 

повишени нива на PAI, дефицит на тъ-

канния плазминогенов активатор или 

хепарин кофактор ІІ. Подлежащите ме-

ханизми не са напълно изяснени, но мо-

же да се предположи, че участие има по-

вишената тромбоцитна агрегация и на-

рушената фибринолиза, което се дължи 

на хормоналния дисбаланс или на съпът-

стващи генетични мутации. Хетерози-

готните мутации във фактора на Лайден 

и дефицита на протеин S обясняват хи-

перкоагулабилитета при нашия пациент. 

Съпътстващият хиперглюкокортицизъм 

е допълнителна причина за масивния 

тромбоемболизъм, защото синдромът на 

Кушинг също се асоциира с по-голяма 

честота на тромбофлебити и тромбоем-

болични инциденти. Това се дължи на 

повишените плазмени концентрации на 

факторите на съсирване и намалената 

фибринолитична активност
19

. 

Ниска костна плътност е налице при 

50-60% от пациентите с глюкокртикои-

ден ексцес. Загубата на минерално кост-

но вещество е най-тежка в лумбалния 

отдел на гръбначния стълб и вертебрал-

ни компресионни фрактури се откриват 

при 2 до 30% от пациентите. Загуба на 

костна маса се развива, тъй като високи-

те нива на глюкокортикоидите наруша-

ват интестиналната калциева абсорбция, 

потискат костното формиране и стиму-

лират костното разграждане, откриват се 

високи нива на остеопротегерин и ниски 

на RANK-лиганд
20

. 

Хипогонадизмът, независимо дали е 

хипер- или хипогонадотропен, също е 

важен фактор за развитие на остеопоро-

за. Костна биопсия от хипогонадни мъже 

с ниски тестостеронови и естрадиолови 

нива показва висок костен търновер и 

ниска костна плътност
21

. 

В литературата са описани голям брой 

случаи на асоциация на синдрома на 

Клайнфелтер със захарен диабет. Епиде-

миологични проучвания върху болест-

ността и смъртността при такива паци-

енти потвърждават този повишен риск. 

Проспективни проучвания при други 

популации пациенти показват, че ниски-

те серумни нива на тестостерон (и 

СХБГ) са предразполагащ фактор за аб-

доминално затлъстяване, метаболитен 

синдром и тип 2 захарен диабет. 

Въпреки че рискът от тежък захарен 

диабет не е голям, нарушен глюкозен 

толеранс има при 50% от пациентите със 

синдром на Кушинг. Високите кортизо-

лови нива стимулират глюконеогенезата 

в черния дроб, отежняват периферната 

инсулинова резистентност, влошават β-

клетъчната функция и намаляват инсу-

линотропните ефекти на GLP-1
22

. 

Ранното иницииране на заместителна 

терапия с тестостерон при синдром на 

Клайнфелтер намалява физическите и 

психологичните промени във връзка с 

андрогенния дефицит. Познаването на 

диагнозата е важно не само с оглед адек-

ватно лечение на манифестните наруше-

ния, но също и за да се има предвид въз-

можната изява на голям брой асоциира-

ни със синдрома състояния. 
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Хронична бъбречна заболяемост в стадии 1-4  
в Черноморско-Дунавския регион.  
Анализ на причините 

Н. Николова, И. Теодорова, В. Икономов 

Клиника по нефрология, спешна и перитонеална диализа с дейности по трансплантация 

и афереза 

УМБАЛ „Св. Марина”, Мeдицински университет „Проф. д-р. Параскев Стоянов” 

гр. Варна 

1. Въведение 

Хроничнoто бъбречно заболяване 

(ХБ3) е увреждане на бъбреците, водещо 

до нарушение на физологичните функ-

ции на отделителната система. Една от 

ранните промени е ограничаването на 

очистителната функция. Надежден метод 

за нейното установяване и стадиране е 

степента на ограничение на гломерулна 

филтрация (GFR) под долната граница 

на нормата 60 мл/мин на 1.73 m
2
 в про-

дължение на 3 месеца или повече. Гло-

мерулната филтрация се базира на кли-

рънса на креатинина. ХБЗ се класифици-

ра в пет стадия. Тази класификация, 

въпреки че е полезна за опростяване на 

категоризацията на ХБЗ, има своите ог-

раничения. В тези ограничения се 

включват – класифицирането на хората с 

изолирана микроалбуминурия като стра-

дащи от ХБЗ, класифицирането на леки-

те и устойчиви увреждания на бъбреците 

като ХБЗ, липсата на оценка при възрас-

тово-зависимото нарушение на бъбреч-

ната функция и на прогресивната болес-

тно-индуцирана ХБЗ. 

2. Цел на проучването 

Анализ на причините водещи до ХБЗ 

в 1-4 стадий в Черноморско-Дунавския 

регион на България. Сравняване на по-

лучените резултати с подобни анализи 

на причините за ХБЗ, правени в други 

райони на света. 

 

ХБЗ 

стадии 
Дефиниция 

1 Нормална или увеличена СГФ с данни за нарушена бъбречна функция (микрол-

буминурия, протеинурия, хематурия или рентгенологични или хистологични про-

мени) 

2 Леко намалена СГФ (89-60 мл/мин за 1,73 м
2
) с данни за нарушена бъбречна функ-

ция (микролбуминурия, протеинурия, хематурия или рентгенологични или хисто-

логични промени) 

3 
3А 
3Б 

СГФ 59-30 мл/мин за 1,73 м
2 

СГФ 59-45 мл/мин за 1,73 м
2 

СГФ 44-30 мл/мин за 1,73 м
2 

4 СГФ 29-15 мл/мин за 1,73 м
2 

5 СГФ под 15 мл/мин за 1,73 м
2
, когато е необходима заместителна терапия под фор-

ма на диализа или трансплантация за поддържане на жизнените функции на болния 
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3. За осъществяване  

на дефинираната цел се поставиха 

следните задачи: 

1. Изследване на болни с ХБЗ в райо-

на на Североизточна България между 

Черноморското крайбрежие и река Дунав. 

2. Изготвяне на контролна таблица с 

причините и динамиката на ХБЗ. 

3. Изготвяне на панел от лабораторни 

параметри, които се включват в стадира-

нето и контрола на ХБЗ.  

4. Метаанализ по литературни данни 

на причините за ХБЗ в Западна Азия, 

Северна и Южна Америка. 

4. Материал и методи 

Обект на нашето проучване са 

232 пациенти с ХБЗ в стадии 1-4 от Чер-

номорско-Дунавския регион, диагности-

цирани и наблюдавани в Университетс-

ката болница „Св. Марина”. Направена е 

оценка на причините за ХБЗ и фактори-

те, ускоряващи развитието им. Проучва-

нето обхваща периода 2008-2013 г. Дан-

ните са събирани само по време на хос-

питализационния престой на пациентите. 

Възрастовият диапазон на наблюдавани-

те лица е от 18 до 75 г. Диагнозата за 

причината, довела до ХБЗ е поставена 

анамнестично, клинично, с лабораторни 

методи и с визуализиращи техники 

(ехография, компютърна томография, 

ангиография и ядрено-магнитен резо-

нанс), генеалогични проучвания, и пунк-

ционна бъбречна биопсия, съчетана с 

патоморфологично изследване, и иму-

нофлуоресценция. Разработена е инди-

видуална контролна таблица за всеки 

наблюдаван пациент. 

5. Резултати и дискусия 

Процентното разпределение на при-

чините за ХБЗ в стадии 1-4 на изследва-

ните пациенти в Клиниката по нефроло-

гия, спешна и перитонеална диализа с 

дейности по трансплантация и афереза 

на УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна е 

представено на диаграма 1. Водещите 

причини за ХБЗ са захарния диабет и ар-

териалната хипертония, съответно при 

46,1% и 30,6% от изследваните болни. 

Подобна тенденция се наблюдава и в 

страните от Северна и Южна Америка, и 

в Западна Азия (диаграми 2-4). Това би 

могло да се дължи на сходство в начина 

на живот и храненето по Черноморско-

Дунавския регион на България, и на ос-

таналите проучвани държави, както и на 

структурата на вредностите, и на гене-

тични особености. 

 

Диагр. 1. Причини за ХБЗ в стадии 1-4 в Черноморско-Дунавския регион на България. 
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Диагр. 2. Причини за ХБЗ в стадии 1-4 в Палестина. 

 

Диагр. 3. Причини за ХБЗ в стадии 1-4 в Бразилия. 

 

Диагр. 4. Причини за ХБЗ в стадии 1-4 в САЩ. 
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6. Извод 

Първоначалните резултати от напра-

веното проучване показват сходна 

структура на причините за ХБЗ в Черно-

морско-Дунавския регион на България и 

в страните от Северна и Южна Америка, 

и Западна Азия. За по задълбочени зак-

лючения е необходимо да се продължат 

изследванията и да се направят допълни-

телни метааналитични студии с по-

големи по брой кохорти. По-

нататъшното сравняване на причините, 

водещи до ХБЗ може да даде полезна 

информация за предотвратяването и за-

бавянето на прогресията на ХБЗ в наша-

та страна. 

Ключови думи: хронична бъбречна заболяе-

мост, диабетна нефропатия, хипертензивна неф-

ропатия, тубулоинтерстициален нефрит, анома-

лии на отделителната система 
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with orthodontic problems 
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Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv 

Introduction 

Orthodontic treatment depends on the 

clinical assessment of the dentition and a 

number of social factors; the most 

important are health motivation and health 

education. Family foresight in making a 

similar decision reflects the right direction 

in which these factors act [1]. The right 

time for the first consultation with a 

specialist of a child is of importance. The 

problems that arise when the children do 

not treat their crooked teeth are critical for 

overall health. They lead to impaired dental 

status in the young generation and a 

negative impact on all body systems. 

Timely prevention is important for the 

improving of oral health. Alignment teeth 

are difficult to clean. They are the factor in 

the development of caries, gingivitis, 

gingival formation and periodontal changes 

and consequently to loss of teeth. Irregular 

occlusion leads to premature deletion of 

teeth, difficulty chewing, speech disorder, 

increased pressure on the periodontal 

structure, and in some cases to changes in 

the TMJ and chronic headaches, neck pain 

and more. Early treatment of orthodontic 

deformity is economically more acceptable 

to parents than treating complications due 

to untreated primary problem. 

Objective 

To make socio-demographic 

characteristics of children and parents from 

Plovdiv in defining their awareness and 

motivation for orthodontic treatment. 

Material and methods 

The primary sociological information 

has been collected through direct personal 

inquiry. Children (n = 261) and their 

parents (n = 215) from Plovdiv have 

participated in the scientific research. The 

questionnaire aims to provide socio-

demographic characteristics of Bulgarian 

family on one side, and health and hygiene 

education, as well as awareness and 

motivation for orthodontic treatment, on the 

other. Data have been processed with an 

alternative and graphical analysis using 

software (SPSS 13). 

Results and conclusion 

The distribution of parents' residence 

Chart 1 shows that the majority who 

participated in the study were from the 

town of Plovdiv (92.45 ± 1.81%), only 

7.44 ± 1.79% live in the village. 

Respondents who did not provide data on 

place of residence are 1.4 ± 0.8% of all 

respondents. The interviewed fathers were 

18.87 ± 2.69%, and mothers, respectively – 

73.58 ± 3.03%. It has not been found 

statistically significant differences by 

gender and place of residence, P = 0.56, 

χ2 = 1.16. 

The decision to participate actively in 

orthodontic treatment taken by the child 

[4,8] requires a good level of awareness and 

consent – motivation and commitment with 

the physician’s efforts to achieve high 

aesthetic results [2]. The study involved 

261 children with a mean age of 
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12.56 ± 3.14, respectively 12.38 ± 3.22 on 

the boys and 12.69 ± 3.07 on the girls, 

P > 0.05 (u = 1.50). Socio-demographic 

characteristics of the children are presented 

in Table 1 and provide the information on 

sex and age distribution for each year from 

7 to 18-years old. Besides age shows the 

distribution of relative parts by gender: 

53,28 ± 3,11% for girls and 46,72 ± 3,11% 

for boys. 

The highest percentage was observed in 

girls at the age of 10 years (15.44 ± 3.1%), 

or 15 years for boys (16.67 ± 3.4%), 

P < 0.05 (χ2 = 12.22). This result allows to 

comment on age and gender as 

determinants of skeletal growth in children. 

There are variations in individual 

development, but the choice of these two 

partitions based on sexual development, 

which is related to facial and skeletal 

growth. At the age of 10 to initiate sexual 

development in girls and at 15 – the age 

awaits its finalization in boys. Statistically 

significant differences in both relative 

shares, warrants can be concluded that 

awareness and desire for orthodontic 

treatment are time-restricted. It happens at 

the peak of maxillofacial growth, and what 

is more important – the chances for optimal 

patient management related to natural 

periods of physiological development of 

facial-jaws region. The results for the 

sample of children from Plovdiv confirmed 

data from foreign literature that age is 

positively influenced success in orthodontic 

treatment [6]. 

 

Chart 1. Distribution of parents’ by gender 

and place of residence. 

Table 1. Age and gender distribution of children. 

Age 

(years) 
Gender 

Total % Sp 
Boys (n) % Sp Girls (n) % Sp 

7 6 5.00 1.99 5 3.68 1.61 11 4.26 1.26 
8 7 5.83 2.14 5 3.68 1.61 12 4.65 1.31 
9 18 15.00 3.26 14 10.29 2.61 32 12.40 2.05 

10 17 14.17 3.18 21 15.44 3.10 38 14.73 2.21 
11 7 5.30 2.14 13 9.56 2.52 20 7.75 1.66 
12 1 0.83 0.83 9 6.52 2.10 10 3.88 1.20 
13 7 5.83 2.14 4 2.90 1.43 12 4.26 1.26 
14 17 14.17 3.18 19 13.97 2.97 36 13.95 2.16 
15 20 16.67 3.40 20 13.97 2.97 40 15.12 2.23 
16 8 6.67 2.28 14 10.29 2.61 22 8.53 1.74 
17 6 5.00 1.99 8 5.88 2.02 14 5.43 1.41 
18 6 5.00 1.99 7 4.41 1.76 13 4.65 1.31 

Total 121 46.72 3.11 138 53.28 3.11 259 100.00 - 
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The parents’ example is perceived by the 

child unconditionally but the preliminary 

conversation in the family is crucial when 

considering the child's consent for the 

upcoming treatment. However, there is an 

understanding that is required of the child 

than the parent can show as a positive 

example. Perceived negative attitude has 

outlined long time trend, as it is still high 

enough percentage of children who do not 

like going to the dentist. Results obtained in 

response to the question “Do you like going 

to the dentist?” Are shown in Chart 2: 

 

Chart 2. Distribution of children in relation 

to the attitude of visiting the dentist. 

An intention to dentist’s visit is related 

to fear shown and discussed by the parent 

in front of the child, which further 

exacerbates the problem of fear and pain 

experienced by the little patient. On the 

other hand, the family's approach for 

educating behavioural habits on the child 

for the visit in the dental office remains 

hidden for the dentist. Therefore, the 

objective of this study of particular interest 

is the response of the child to the question 

“Do you love your dentist?” (also the 

dentist is chosen by the parents). 

Graphically data are presented for children 

by age (Chart 3) regarding willingness with 

which children attend their dentist. 

The warm patient – physician 

relationships are shown at 9-10 years of 

children before timing changes associated 

with puberty. This is the group with the 

greatest confidence in the dentist. There is a 

positive attitude in 14-15 year olds too. 

Opportunity to explain the positive thinking 

of children with accelerated changes, 

especially in association with the word 

"pain" gives the reason to accept their 

negative attitude when pain is dominant. 

Such is the group of 12-13-year-olds. It is 

obvious that the instructive role weakens 

them and the family began to lose ground – 

the child (through the pain) is able to make 

its own assessment [3,7]. 

 

Chart 3. Distribution of children by age, answered with “yes”, “no”, “I can’t decide” to the 

question “Do you love your dentist?” 
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Children who wish to visit their dentist 

are 44.62 ± 3.08%. The research data 

confirmed known from scientific literature 

and these are the children whose parents are 

receiving calmly and with confidence 

dental treatment in their childhood. In 

addition, however, other researchers in oral 

health have sought specific link between the 

choice to treat malfunctions with 

orthodontic appliances and orthodontic 

history of parents. Some authors even 

emphasize the maintenance of children's 

motivation, not only for the initiation of 

orthodontic treatment [99]. This concept 

has been represented for the first time in 

1968 by Lewit & Virolinen [5]. 

The growth of relative part of children, 

who said they did not love their dentist, is 

disturbing – 43.46 ± 3.07%. Children who 

cannot decide whether love their dentist or 

not are 11.97 ± 2.02% of all answered to 

this question. 

A statistically significant difference in 

the attitude of children in different age 

groups to dentist is established – P = 0.015, 

df = 2 (χ2 = 8.38). Highest relative part of 

14-15 year olds, answered “I do not know”, 

respectively – 2.7 ± 1.01% and 1.93 ± 0.5%. 

We look for the dependence of children by 

gender, answered “yes”, “no” and “I do not 

know” about the desire, with which they go 

to the dental examination. The data are 

represented at Chart 3. 

Boys are those who answered “yes” to 

the question “Do you like your dentist?” in 

25.19 ± 2.70% of cases. Only 19.77 ± 2.48% 

of the girls respond positively to the same 

question. Girls who do not like visits to the 

dentist are 27.13 ± 2.77% and almost 

double the boys – 15.89 ± 2.28%. Children 

who can not judge their attitude for review, 

broken down by gender, are respectively 

5.81 ± 1.46% for boys and 6.20 ± 1.50% – 

for girls. Despite the popular perception 

that boys are more afraid in the dental 

office, and contrary to the data in this study, 

the sex of the child is not a factor in their 

positive attitude towards their dentist 

P > 0.05 (u = 1.48). 

 

Chart 4. Distribution of children by gender 

answered “yes”, “no”, “I can’t decide” 

about the desire, which go to the dentist. 

Conclusions 

1. It has been found statistically 

significant difference in the children of 

different age groups to the dentist, with 

P = 0.015, df = 2 (χ2 = 8.38). 

2. The gender of the children is not a 

factor for their positive attitude towards 

their dentist P > 0.05 (u = 1.48). The 

popular perception that boys are more 

afraid in the dental office has not been 

supported by the results from the 

questionnaire. 

3. Mothers are a factor of awareness and 

motivation of their children at the 

beginning of orthodontic treatment. Fathers 

are a factor for treatment through its 

vocational training and better pay for their 

labor. 
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Сравнително изследване на 
противовъзпалително и аналгетично действие 
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при плъхове 
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1 
Катедра по детска дентална медицина – МУ Пловдив 

2
 Катедра по фармакология и лекарствена токсикология – МУ Пловдив 

Въведение 

Прополисът, известен още с името 

пчелен клей, е смолист продукт от жиз-

нената дейност на медоносната пчела 

Apis mellifera. Той съдържа над 300 хи-

мични съединения. От тях около 55% са 

смоли, етерични масла и балсами, 30% – 

восъци и мастни киселини, 5% – полени, 

5% – захари, 2% – микроелементи, и 

3% – други вещества [1]. Неговият със-

тав варира в зависимост от географската 

ширина, флората, сезона и вида на пче-

лата. В прополиса от умерените пояси на 

Азия, Европа, Южна и Северна Америка 

преобладават фенолни съединения – 

флавоноиди, ароматни киселини и тех-

ните естери, докато пчелният клей от 

тропическите зони е по-богат на бензо-

фенони, дитерпени и естери на фенолни-

те киселини [1]. Разнообразният хими-

чен състав е причина за редица фарма-

кологични ефекти – антимикробен, про-

тивовъзпалителен, болкоуспокояващ, 

капиляроукрепващ, регенераторен, иму-

номодулаторен, антипролиферативен и 

др. В научната литература нарастват 

публикациите за неговите противогъби-

чен, противовирусен и антиоксидантен 

ефекти, а в последните години се засилва 

интересът на учените към натуралния 

пчелен продукт като противотуморен 

агент. Прополисът като цяло има по-

силен антимикробен и противовъзпали-

телен ефект от отделни негови химични 

съединения, които са носители на тези 

ефекти. Това дава основание да се прие-

ме, че многобройните му съставки вза-

имно усилват фармакологичните си 

действия [2]. 

Антимикробната активност на пропо-

лиса върху устните патогени, която се 

дължи на съдържащите се флавоноиди, 

определя използването му в локалното 

лечение на инфекциозни заболявания в 

устната кухина и включването му в раз-

лични пасти за дентална профилактика и 

орална хигиена. Противовъзпалителното 

и аналгетичното действие разкриват 

възможност за приложението на пропо-

лиса в нови лекарствени форми за мест-

но приложение в областта на денталната 

медицина. 

Цел 

Цел на настоящото експериментално 

проучване върху плъхове е да се сравни 

противовъзпалителното и аналгетично 

действие на прополис с това на 

Diclofenac sodium и Mеtamizole. 

Материал и методи 

Проучването се осъществи с 24 плъха 

порода Wistar, разделени на 5 групи по 

6 животни. Животните бяха поставени 
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при стандартни лабораторни условия 

45% относителна влажност на въздуха, 

температура 26.5 ± 1° C и свободен дос-

тъп до храна и вода. I-ва група – контро-

ла, беше третирана с физиологичен разт-

вор, II-ра група – третирана с Metamizole 

(150 mg/kg), III-та гр. – с Diclofenac 

sodium (25 mg/kg), IV-та група – с про-

полисовия препарат Propolin
®
 (50 mg/kg) 

и V-та гр. – с Propolin
®
 (100 mg/kg). 

Аналгетичното действие беше изследва-

но с аналгезиметър (Ugo Basile, Italy) и 

апарат с гореща плоча (Ugo Basile, Italy) 

на 1
-ви

, 2
-ри

 и 3
-ти

 час след третирането. 

Противовъзпалителното действие беше 

проучено с плетизмометър (Ugo Basile, 

Italy) на 2
-ри

, 3
-ти

, 4
-ти

 и 24
-ти

 час след тре-

тирането. Всички експерименти бяха из-

вършени без да предизвикват болка и 

страдание на животните, съгласно пра-

вилата на GLP. 

Резултати и обсъждане 

Получените резултати (Диагр. 1) за 

аналгетичното действие показват, че то е 

най-силно изразено при Metamizole 

(14,83 ± 1,99 cm) и Propolin
®
 100 mg/kg 

2 часа след третирането (18,75 ± 3,24 cm). 

При сравнителното разглеждане на дан-

ните се установява сигнификантно уве-

личаване на максималното издържано 

натоварване, приложено върху лапата на 

плъх в сравнение с контролата при при-

ложението на Methamizole (9,12 ± 2,98 см), 

p ≤ 0,05 и Propolin® 100 mg/kg 

(13,08 ± 2,98) 2 часа след третирането. 

Сигнификантно увеличение се наблюда-

ва и при приложението на Propolin® 

100 mg/kg в сравнение с Propolin
®
 

50 mg/kg отново на 2
-ри 

час след третира-

нето (11,25 ± 2,98). Получените резулта-

ти показват, че Propolin® 100 mg/kg про-

явява аналгетично действие, съизмеримо 

с Methamizole 2 часа след третирането. 

Propolin
®
 50 mg/kg не проявява аналге-

тично действие и неговото максимално 

натоварване е близко до това на контро-

лата. Това се порвърждава и от резулта-

тите, получени с опитната постановка 

„гореща плоча” (Диагр. 2). Сигнификан-

тно удължаване на латентното време се 

наблюдава при сравнение контролата и 

групата, третирана с Methamizole на 

2
-ри

 час след третирането (11,62 ± 3,07) и 

Propolin
®
 50 mg/kg с Methamizole в съ-

щия момент (9,87 ± 3,07). 

    p ≤ 0,05 

Диагр. 1. Промени в максималното издържано натоварване приложено върху лапа на 

плъх при въздействие с физиологичен разтвор, Propolin
®
 50 mg/kg, Propolin

®
 100 mg/kg 

и Methamizole, измерено преди въвеждането (h0), на 1
-ви

, 2
-ри

 и 3
-ти

 час след третирането. 
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   p ≤ 0,05 

Диагр. 2. Промени в латентното време на плъх при въздействие с физиологичен 

разтвор, Propolin
®
 50 mg/kg, Propolin® 100 mg/kg и Methamizole, измерено преди въ-

веждането (h0), на 1
-ви

, 2
-ри

 и 3
-ти

 час след третирането. 

   p ≤ 0,05  

Диагр. 3. Промени в степента на повлияване на отока на лапа на плъх в % при 

въздействие с физиологичен разтвор, Propolin
®
 50 mg/kg, Propolin® 100 mg/kg и 

Diclofenac sodium, измерено два, три, четири и 24 часа след третирането. 

Данните за противовъзпалителното 

действие (Диагр. 3) показват най-силно 

повлияване на отока при приложението 

на Diclofenac sodium. При Propolin
® 

100 

mg/kg се установява постепенно засил-

ване на противовъзпалителния ефект, 

като на 24
-ти

 час той е съизмерим с този 

на Diclofenac sodium, но без сигнифи-

кантна разлика с контролата. Противо-

възпалителното действие на Propolin
®
 

50 mg/kg е много слабо изразено, близко 

до това на контролата на 4
-ти

 час от тре-

тирането, отново без сигнификантност. 

Болкоуспокояващото действие на 

прополиса е резултат от два взаимнодо-

пълващи се ефекта – местноанестезиращ 

и противовъзпалителен. Първият се 

дължи на естерните производни на пара-

аминобензоената киселина и пиноцемб-

рина, а вторият ефект се осъществява от 
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фенетиловия естер на кафеената кисели-

на – CAPE, който блокира синтеза на 

медиаторите на възпалението [3]. CAPE 

намалява нивото на ядрения транскрип-

ционен фактор NF-kappa-B, предизвик-

вайки редукция на проинфламаторните 

цитокини и потискане апопотозата на 

макрофагите [4]. Противовъзпалително-

то действие в устната кухина се опреде-

ля от добрата резорбция на САРЕ през 

оралната мукоза. 

Получените от нас резултати доказват 

наличието на аналгетичен ефект при 

приложение на Propolin
® 

в доза 100 

mg/kg, като той е най-силно изразен 

2 часа след третирането. Propolin
® 

в доза 

100 mg/kg проявява и противовъзпали-

телно действие, което 24 часа след тре-

тирането е съизмеримо с това на 

Diclofenac sodium. Приложението на по-

ниска доза – 50 mg/kg не проявява анал-

гетичен и противовъзпалителен ефект. 

Изводи 

Получените експериментални данни 

показват, че Propolin
® 

в доза 100 mg/kg 

притежава аналгетичен и противовъзпа-

лителен ефект, сравним с утвърдени в 

практиката НСПВ, което разкрива въз-

можности за неговото приложение в 

денталната медицина. 
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Въведение 

Колоректалният карцином (КРК) е 

най-често срещаната неоплазма на хра-

носмилателната система и третото по 

честота раково заболяване в световен и 

национален мащаб [1,2]. Той представ-

лява значителен социално-икономически 

проблем, поради което е обект на обс-

тойно разглеждане и дискусия в редица 

проучвания [3,4]. 

Цел 

Целта на нашето проучване е да ана-

лизираме рисковите фактори и да създа-

дем рисков профил на болните с КРК. 

Задачи 

Да се определят и анализират специ-

фичните и неспецифичните рискови 

фактори, свързани с КРК. 

Материали и методи 

Проучихме 363 случая на КРК леку-

вани в клиниката по обща хирургия на 

УБ „Лозенец” за периода 2002-2012 г. 

Болните бяха категоризирани според ос-

новните демографски показатели, общи-

те и специфични за заболяването риско-

ви фактори, както и според топографска-

та характеристика на КРК. За целта бяха 

използвани честотни, описателни и 

сравнителни статистически методи, пос-

редством SPSS 19. 

Резултати 

Основните характеристики на изслед-

ваната група са представени в таблица 1. 

В настоящото проучване ние разглежда-

ме отделно общи и специфични рискови 

фактори за КРК. Неспецифичните рис-

кови фактори са: наднормено тегло, 

вредни навици (алкохол и/или тютюно-

пушене) и придружаващи заболявания. 

Разпределението им сред изследваната 

популация е представено на таблица 2. 

Сред придружаващите заболявания най-

широко са застъпени заболяванията на 

сърдечнчно-съдовата система (54%), 

следвани от хирургични заболявания 

(13%), метаболитни заболявания (5%) и 

болести на дихателната система (3%). 

Разпределението на специфичните рис-

кови фактори за КРК е представено в 

таблица 3. 

Табл. 1. Основни демографски показа-

тели. 

Основни демографски  

показатели        N = 363 
Стойности 

Възраст (години), mean ± SD 67 ± 11 
Пол, N (%) 
Мъже 
Жени 

 
208 (57,3) 
155 (42,7) 

BMI, (kg/m
2
), mean ± SD 25 ± 5 

Топографската локализация има клю-

чово значение за оперативното поведе-

ние и адекватното лечение при колорек-
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талния карцном. Най-често срещаната 

локализация в национален и световен 

мащаб, както и при нашите пациенти е 

ректум-сигма (39,1%-16,6%) [1,9]. То-

пографската локализация (фигура 1) е 

необходима за клиничното стадиране, 

оперативното планиране и терапевтич-

ния подход при болните с КРК.  

Клиничното (предоперативно) стади-

ране, базирано предимно на физикалниа-

та и образна диагностика има решаващо 

значение за оперативния подход. Пато-

логичното (следоперативно) стадиране 

играе основна роля в определянето на 

терапевтичния лечебен план на болните 

с КРК. Поради по-голямата точност на 

патологичното стадиране се наблюдава 

известно разминаване между него и кли-

ничното, което се изразява в занижаване 

на предоперативния стадий. Сред изс-

ледваните лица (N = 363) най-често кли-

нично се диагностицират в IIa (29,6%), 

IIb (13,1%), IIIa (13,6%) стадии, докато 

патологично се наблюдава равномерно 

разпределение между II, III, IV стадии 

(фигура 2). От гледна точка на диферен-

циацията на туморите сред нашата попу-

лация се срещат най-често умерено-

диференцираните образувания G3 – 

58,3%. 

Табл. 2. Характеристика на неспеци-

фичните рискови фактори за КРК в изс-

ледваната група. 

Неспецифични рискови 

фактори          N = 363 
Стойности 

(%) 

Наднормено тегло 

 (BMI > 25) kg/m
2 

47,1% 

Вредни навици  
(алкохол, тютюнопушене) 

8,5% 

Придружаващи 

заболявания 
75% 

Табл. 3. Характеристика на специфич-

ните рискови фактори за КРК в изледва-

ната групa. 

Специфични рискови 

фактори        N = 363 
Стойности 

(%) 

Холецистектомия 7% 

Фамилна анамнеза 3,5% 

Анамнеза за предшестващ 

аденоматозен полип 
30,9% 

 

 

Фиг. 1. Топографска локализация на тумoра сред изследваната популация по AJCC. 
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Фиг. 2. Стадиране на изследваната популация по AJCC 8
h
 edition. 

Метастатичната болест е една от най-

значимите прогностични величини [9]. 

Ниската честота на локалните лимфни 

метастази, както и на далечните ясно 

корелира с по-висока преживяемост 

(таблици 4, 5, 6). 

На базата на общите и специфичните 

рискови фактори и съпоставянето им 

помежду им, ние предлагаме модел на 

рисков профил на болните с КРК (таб-

лици 7 и 8). По този начин се изгражда 

представа за адитивното действие на 

рисковите фактори. Благодарение на 

съпоставянето на най-застъпеният общ и 

специфичен рисков фактор, ние успяхме 

да изградим общ и специфичен рисков 

профил. 

Табл. 4. Наличие на далечни метастази в 

изследваната популация. 

N = 363 M1a M1b Mx M0 
(%) 16,3% 8,1% 47,6% 7,8% 

Табл. 5. Наличие на далечни чернодроб-

ни метастази в изследваната популация. 

N = 

363 
Hx H0 H1 H2 H3 

(%) 10,6% 16,2% 8,6% 2,5% 10,1% 

Табл. 6. Наличие на локални лимфни метастази в изследваната популация. 

N = 363 NX N0 N1 N1a N1b N1c N2 N2a N2b 
(%) 14,6% 35,1% 9,3% 4,4% 7,3% 2,4% 7,3% 5,9% 13,7% 

Табл. 7. Отношение меджу полипоза и по-важните рискови фактори. 

N = 112 Наднормено тегло Пол – Мъжки Вредни навици Възраст (55-85 г.) 
Полипоза (30,9%) 53,5% 70% 4,9% 77% 

N = 112 Придружаващи заболявания Фамилна анамнеза Холецистектомия 
Полипоза (30,9%) 69% 4,2% 2,8% 

Табл. 8. Отношение меджу наднорменото тегло и по-важните рискови фактори. 

N = 171 Полипоза Пол – Мъжки Вредни навици Възраст (55-85 г.) 
Надномерно тегло 

(47,1%) 
53,5% 58% 8,4% 78% 

N = 171 Придружаващи заболявания Фамилна анамнеза Холецистектомия 
Надномерно тегло 

(47,1%) 
69% 3,6% 2,4% 

 



391 

Общият рисков профил представлява: 

мъже с наднормено тегло, на възраст 

между 55-85 г., с придружаващи заболя-

вания и нерядко имащи вредни навици 

(употреба на алкохол и/или тютюнопу-

шене). В рамките на специфичния рис-

ков профил влизат пациенти с фамилна 

анамнеза и анамнеза за предшестваща 

холецистектомия и аденоматозна поли-

поза. Заедно те изграждат общият рисков 

профил. Интересен факт е, че 8,6% от 

изследваните имат наднормено тегло, 

полипоза и придружаващи заболявания в 

комбинация. Други 4% от изследваните 

са мъже между 55-85 г. и имат наднор-

мено тегло, полипоза и придружаващи 

заболявания. 

Обсъждане 

Колоректалният карцином, като едно 

от най-честите неопластнични заболява-

ния в света изисква насочено и обстойно 

разглеждане на рисковите фактори [1,2]. 

В нашето проучване ние определяме 

рисковият профил на болните с КРК на 

базата на общите и специфични за забо-

ляването рискови фактори. Установихме, 

че най-застъпен и с най-голямо значение 

е неспецифичният фактор – наднормено 

тегло. Според Дамянов и съавтори над-

норменото тегло и особено абдоминал-

ното затлъстяване е свързано с по-висок 

риск от колоректален карцином [10]. 

Други неспецифични рискови фактори 

със съществено значение за КРК са: въз-

раст, пол, придружаващи заболявания и 

наличие на вредни навици – употреба на 

алкохол и/или тютюнопушене. Аденома-

тозната полипоза е преканцерозно със-

тояние за КРК и анамнестичните данни 

за предшестващ полип е специфичен 

рисков фактор [7,8]. Други специфични 

рискови фактори са фамилна анамнеза за 

спорадичен колоректален карцином, 

предшестваща холецистектомия и др. [6]. 

Изводи 

Основни компоненти на рисковия 

профил на болните с КРК са общи – 

мъжки пол, наднормено тегло, възраст 

между 55-85 г., анамнеза за придружа-

ващи заболявания, наличие на вредни 

навици, както и специфични – наличие 

на анамнеза за полип, фамилна анамнеза 

за КРК и/или холелитиаза. Ранната диаг-

ностика на КРК може да бъде улеснена 

чрез насочено търсене на общите и спе-

цифични рискови фактори. Насоченото 

информиране на обществото за рискови-

те фактори за КРК би могло да помогне за 

профилактиката, ранното диагностицира-

не и успешно лечение на болните с КРК. 
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Вертебробазиларната недостатъчност 

се дължи на намалено кръвоснабдяване 

на малкия мозък. Причини, които могат 

да доведат до нейното развитие са: Ате-

росклеротични промени във вертебрал-

ните или базиларните артерии, различни 

състояния водещи до понижаване на 

кръвното налягане, наличие на остеофи-

ти във вертебро-базиларния канал воде-

щи до компресиране на артериите, тром-

бози в началния сегмент на подключич-

ната артерия и др. (1,2,3). 

Вертебазиларните смущения най-

често възвикват внезапно. При пациен-

тите могат да се наблюдават изразени в 

различна степен световъртеж, гадене, 

повръщане, загуба на равновесие, поня-

кога краткотрайни припадъци с пълно 

възстановяване. Тази симптоматика най-

често се описва като Мениеров синдром 

(идентична симптоматика при увреди на 

вътрешното ухо). 

Установяването на мениероподобна 

симптоматика задължително изисква из-

вършването на пълно по обем Доплерсо-

нографско изследване на мозъчното кръ-

воснабдяване и на съдовете на аортната 

дъга. Установяването на патологични 

промени изисква задължително ангиог-

рафско изследване. Рентгеновата снимка 

на шиините прешлени също е част от 

диагностичния алгоритъм, като при на-

ходка може да се извърши и Компютър-

на Томография на участъците от шията, 

в която се намират установените проме-

ни (най-често остеофити). 

Системният лупус еритематодес е по-

лисистемно, автоимунно заболяване, ко-

ето се характеризира с възпаление на съ-

единителната тъкан и имунокомплексен 

васкулит в резултат на генетична пре-

диспозиция и нарушена имунна регула-

ция. Това е автоимунно заболяване, при 

което реакцията антиген-антитяло и пос-

ледвалото имунно възпаление се среща в 

съдовете и почти всички органи и систе-

ми (съдове, кожа, подкожие, стави, бял 

дроб, мозък, сърце, кръвна тъкан и др). 

Клиничната картинапри СЛЕ включва: 

кожни промени – проявите от страна на 

кожата и видимите лигавици, заедно с 

тези на опорно-двигателния апарат се 

засягат най-често първи от болестта под 

форма на „пеперудообразен еритем”, фо-

тосенсибилизация, дискоидни, ануларни 

или папулосквамозни лезии, афтоза, 

алопеция, васкулитни прояви, перфора-

ция на мекото небце, паникулити и др, 

белодробни прояви – плеврити, ателекта-

зи, остър лупусен пневмонит, белодробна 

хипертония, белодробен дистрес синд-

ром, васкулит и др, сърдечно-съдови про-

мени – лупус кардит с или без сърдечна 

недостатъчност, васкулит, артериална 

хипертония, вродени сърдечни блокове, 

стомашно-чревни и лабораторни промени. 
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Невролупус – засягането на централ-

ната нервна система е една от важните 

локализации на лупусната болест. Наред 

с епилептиформените гърчове и психо-

тичните прояви, които са и критерии за 

диагноза, се наблюдава значително раз-

нообразие от симптоми: главоболие, 

психоза, парализи, парези, сетивни на-

рушения, корова атрофия и др. Дифе-

ренциална диагноза на заболяването се 

прави с ревматични заболявания, хро-

нични фебрилни състояния, заболявания 

на различни органи, които протичат с 

имунни феномени, близки до тези при 

системен лупус еритематодес, първичен 

фосфолипиден синдром и др. Лечение-

тона Системния Лупус Еритематодес 

има две основни страни: хигиенно-

диететичен режим и медикаментозно ле-

чение. Обичайните средства за терапия 

на СЛЕ са антималарици, глюкокорти-

костероиди и имуносупресори в мегадо-

зи. След 5-10 годишно лечение на паци-

ентите с тези медикаменти обичайно се 

наблюдават страничните явление от 

приема на тези медикамените – по-чести 

и трудно лекувани инфекции, променена 

имунореактивност, промени в липидния 

и въглехидратния профил (4,5,6). 

Поради естествения ход на невролу-

пусът и прилагането на кортикостероиди 

и имуносупресори във високи дози при 

пациенти с невролупус повече от 5 годи-

ни се наблюдават прояви като на мозъч-

но-съдова болест или съдова деменция. 

Причини за това са:острите исхемични 

нарушения на мозъчното кръвообраще-

ние следствие на цереброваскулита – ин-

султи, или хроничната недостатъчност 

на мозъчното кръвообращение, често 

протичаща като вертебро-базиларна не-

достатъчност. 

При невролупусът се наблюдава упа-

дък на когнитивните функции на инди-

вида и личностови промени, в резултат 

на остри или хронични нарушения в мо-

зъчния кръвоток, причинени от увреж-

дания на кръвоносните съдове. Патоло-

гичните механизми на увреждане в ос-

новата си са процеси на облитериране и 

тромбообразуване, както и в нередки 

случаи на разкъсване на съдовата стена 

поради натрупване на атеросклеротични 

плаки и промени в структурата й.При 

изследване на мозъчните структури на 

болни от невролупус е установено нали-

чието на множество мозъчни инфаркти с 

разнообразна големина, които се нами-

рат във важни за фунционирането на 

главния мозък структури като базалните 

ганглии, челните дялове (имащи значе-

ние за волевото поведение и вземането 

на решения), таламуса. Намерени са па-

тологични промени и в подкоровото бя-

ло вещество на мозъчните хемисфери 

(1,3,5,7). 

В началото на заболяването се откри-

ва псевдоневрастенен синдром: отслабе-

но активно внимание, емоционална ин-

континенция, трудно усвояване на нови 

знания и умения, затруднена превключ-

ваемост на вниманието, която се изразя-

ва в трудно прехвърляне на вниманието 

от една дейност върху друга.На фона на 

гореописаните симптоми се появяват: 

хипохондричност, оплаквания от главо-

болие, което се засилва вечер или след 

натоварване, често се съобщава за прис-

тъпи на световъртеж. Болните са склон-

ни към депресивни състояния. В разви-

тието на заболяването на преден план 

излизат паметовите нарушения, които 

обикновено правят по-силно впечатле-

ние на околните и става ясно, че същест-

вува реален проблем. Паметовият дефи-

цит при ясно съзнание засяга предимно 

http://www.medik.bg/?page=test&id=189
http://www.medik.bg/?page=test&id=190
http://www.medik.bg/?page=test&id=194
http://www.medik.bg/?page=test&id=194
http://www.medik.bg/?page=test&id=195
http://www.medik.bg/?page=test&id=196
http://www.medik.bg/?page=test&id=201
http://www.medik.bg/?page=test&id=201
http://www.medik.bg/?page=test&id=202
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краткосрочната и фиксационната памет. 

Паралелно се появява и едно, а по-често 

няколко от следните когнитивни разт-

ройства: нарушения в ориентацията, 

концентрацията, в способността за пла-

ниране на дейности, нарушена способ-

ност за изпълнение на сложни комплек-

сни задачи, афазия, апраксии. По-късно 

освен фиксационната памет се засягат 

ретенционната (отговорна за съхранени-

ето на информацията) и репродукцион-

ната памет (тази, която се изразява в 

спомняне). Мисленето се забавя, става 

излишно детайлно, изгубва се способ-

ността за разграничаване на съществено 

от несъществено (2,4).  

Ние съобщава за болна В.Ю.К, 

45 г.,от Асеновград, постъпила за поре-

ден път на лечение в Клиниката по Рев-

матология, УМБАЛ „Свети Георги”, 

ИЗ 10860/2013, 21.02.2013 до 7.03.2013 

поради силна, нетърпима болка, засил-

ваща се през нощните часове болка в 

главата с давност около едни седмица. 

Болката е придружена с гадене, неспо-

койство, суицидни мисли, плачливост. 

Заболяването дебютира през 1995 с кли-

ника на ревматоиден полиартрит, леку-

вана със златотерапия до достигане на 

6 г. кумулативна доза. 2000 г. с картина 

на тежък нефротичен синдром, хемато-

логични и имунологични отклонения е 

приета диагноза СЛЕ. Започнато е лече-

ние с пулс-лечение с мегадози кортикос-

тероид 3х1000 мг и циклофосфамид 

500 мг ежемесечно. Поддържащото ле-

чение е обичайно 10 мг преднизолон, 

50 мг имуран, антихипертензивни меди-

каменти. 

Във физикалния статус не се намери-

ха груби патологични промени – афеб-

рилна, заема принудително положение в 

леглото поради тежко главоболие и нес-

покойство, шия – симетрична, ограниче-

на подвижност поради болка, везикулар-

но дишане, без хрипове и триене, суку-

сио реналис отрицателно билатерално, 

без периферни отоци. Параклиничните 

изследвания бяха в референтни стойнос-

ти. Имунологичните изследвания бяха 

негативни изцяло като те не подкрепяха 

тезата за активност на заболяването. 

В хода на пролежаването в Клиниката 

по Ревматология общото състояние на 

болната се влоши, и въпреки прилагане-

то на обичайните медикаменти зо лече-

ние на СЛЕ – кортикостероиди във висо-

ка доза и цитостатик състоянието не се 

подобри. От 4 ден натакък болната има-

ше двукратно периоди с халюционации, 

поради което се наложи консултация с 

невролог, офталмолог, психиатър. Зак-

лючението на невролога е наличие на 

хипертонична енцефалопати, с офталмо-

лог – без данни за оток на папила, с пси-

хиатър – с данни за невролупус. 

Като диагностични процедури към 

обичайните на болната беше направена 

лумбална пункция – която беше нега-

тивна, КТ на главов мозък – заключе-

ние – без данни за пресни исхемични 

или хеморагични лезии, вентрикулна 

система и субарахноидални пространст-

ва нормални. От резултати на МРИ – се 

установи нишковидно стеснение на лу-

мена на лявата вертебрална артерия, кое-

то може да се свърже с вертебробази-

ларна недостатъчност. Останалите мо-

зъчни съдове са с непраменен лумен, без 

данни за стенози или аневризмални раз-

ширения. 

Резултатите от имунологичните и об-

разни изследвания доказаха ниска бо-

лесттна активност на основното заболя-

ване, липса на ЯМР критерии за цереб-

роваскулит и сигнификантни стеноза на 

http://www.medik.bg/?page=test&id=120
http://www.medik.bg/?page=test&id=203
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базирална артерия. Като пропуск се от-

чита осъществяването на МРИ без конт-

расна материя. Приложеното лечение с 

висока доза цитостатик не повлия състо-

янието на пациентката. Субективните 

оплаквания намаляха след включване на 

вазодилататори и статини. 

Лечението на вертебробазиларната 

недостатъчност е ефективно, но изисква 

значително търпение от страна на паци-

енти и лекари. Използват се медикамен-

ти от групата на съдоразширяващите, 

действащи предимно в мозъчното съдово 

русло и ноотропни лекарства, които по-

добряват метаболитните процеси в нев-

роните, При безсъниемогат да се прило-

жат сънотворни препарати, а при нали-

чие на страхова напрегнатост – анксио-

литици. Дозирането на психотропните 

медикаменти трябва да става изключи-

телно внимателно, тъй като малки дози 

от тях могат да повлияят допълнително 

на състоянието им. 

Профилактиката на съдовата демен-

ция, свързана със СЛЕ и вертебрална не-

достатъчнаст е всъщност профилактика 

на атеросклерозата. Не бива да се допус-

ка наличие на нелекувана артериална 

хипертония и недобър контрол на кръв-

ната захар. Трябва да се проследява ре-

довно липидния статус и при наличие на 

отклонения от него да се вземат мерки за 

прилагане на съответни диетични режи-

ми и ако е необходимо медикаментозно 

лечение. 
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Системният лупус еритематодес е по-

лисистемно, автоимунно заболяване, ко-

ето се характеризира с възпаление на съ-

единителната тъкан и имунокомплексен 

васкулит (2,4). Дисеминираният лупус 

еритематодес се развива в резултат на 

генетична предиспозиция и нарушена 

имунна регулация. СЛЕ поразяващо 

всички органи и системи – бъбреци, бял 

дроб, сърце, ЦНС, ПНС, съдове (3). Теж-

кото заболяване и непрекъснатото лече-

ние с високи дози кортикостероиди и 

цитостатици променят поведението и 

характера на пациентите, често те изпа-

дат в тежки депресии, които допълни-

телно влошават качеството им на живот 

и прогнозата (5,6). 

Тестът на Гийсен е психологически 

тест за изследване на личността. Той ди-

агностицира социалните нагласи на изс-

ледваното лице, тактиката на социалното 

поведение и ролевия репертоар, равни-

щето на комуникативните способности и 

умения, разнообразието на поведенчес-

кия-комуникативен арсенал (1). Като 

хронично заболяване СЛЕ дава отраже-

ние върху централната нервна система 

морфологично и в същото време проме-

ня същността на болната личност, ней-

ното поведение и отражението на дейст-

вителността. 

Цел 

Оценка на психологическото състо-

яние на пациентки със системен лупус 

еритематодес чрез тестове на Гийсен и 

Айзенк и корелацията им с активността 

и продължителността на заболяването. 

Пациенти и методики 

Анализирани са 20 пациентки със 

СЛЕ и 2 пациента, намиращи се на лече-

ние в Клиниката по Ревматология, 

УМБАЛ „Свети Георги” през януари-

март 2013. Пациентите са на възраст 

47,66 ± 10,56 (24-72). На всички пациен-

ти е направен СЛЕДАИ-индексот леку-

ващ лекар-ревматолог за оценка на ак-

тивността на заболяването като средната 

стойност е 14,64 ± 4,89 (8-25). След като 

изразиха съгласие пациентите попълни-

ха тест на Гийсен, който съдържа твър-

дения, засягащи свойства на личността в 

тяхната противоположност и тест на Ай-

зенк за типологизация на личността. 

Скалите са интерпретирани от лицензи-

ран психолог. Трипациентки (13,63%) 

отпаднаха от статистическата обработка, 

тъй като при интерпретиране на резулта-

тите се установи, че има много голяма 

разлика между получените оценки и 

нормата, което означава, че болните са 

манипулирани теста или не оценяват 

правилно реалността. Резултатите са об-

работени чрез статистическа програма 

SPSS, 19, при достоверност р < 0,05. 

Тест на Гийсен  

В него са включени 40 твърдения, за-

сягащи различни качества на личността. 

Всяко качество е дадено в 2 противопо-
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ложности – например: „Имам впечатле-

ние, че в сравнение с другите съм по-

търпелив, отколкото нетърпелив”. Паци-

ентът преценява коя от тези противопо-

ложности се отнася до него, след се дава 

количествена оценка на това качество. 

Към всяко твърдение има приложена 

скала – 3 2 1 0 1 2 3. Средният пункт – 

нулата – означава, че поведение не се 

различава в сравнение с това на другите 

хора, 1 означава минимална, 2 – средна, 

3 – максимална изразеност (Табл. 1). 

Табл. 1. Тест на Гийсен-методика. 

Право твърдение Оценка Обратно твърдение 
Имам впечатление, че в сравнение с дру-

гите съм по-нетърпелив 
3 2 1 0 1 2 3  Съм по-тъпрелив 

Мисля, че повече търся общуване с дру-

гите хора 
3 2 1 0 1 2 3  Повече отбягвам 

Склонен съм повече да ръководя другите 3 2 1 0 1 2 3  Отколкото да бъда ръководен. 
Една промяна на външните условия на 

живота ми силно би повлияла на пси-

хичното ми 

3 2 1 0 1 2 3  Би го повлияла твърде слабо 

Имам впечатление, че рядко се занима-

вам с мои вътрешни проблеми 
3 2 1 0 1 2 3  Често мисля за себе си, за своето 

здраве, преуспяване и отношения с 

хората. 
Смятам, че съм склонен повече да сдър-

жам гнева в себе си 
3 2 1 0 1 2 3  Да го отреагирам по някакъв на-

чин навън. 
.... .... ...... 

 

Ключ за оценка на резултатите 

1. Социален резонанс – негативен 

(НР) или позитивен (ПР) – Въпроси 

№ /9/, 16, /20/, 23, 27, 33, /36/, 37. Твър-

денията от тази скала обозначават раз-

лични свойства и особености в поведе-

нието на личността, обуславящи взаимо 

действието  със средата, нейната соци-

ална приетост или отхвърленост. Пози-

тивният социален резонанс се изразява в: 

признание и зачитане от средата, увере-

ност в своя личен чар и привлекател-

ност, способност да се печелят симпатии 

и способност за самоутвърждаване. 

2. Доминантност – Доминантен-

тип (Д) и подчиняемтип (П) Въпроси 

№ 1, 3, 22, 28, /31/, 35. В двата полюса на 

тази скала представени класическите ти-

пове авторитарни ролеви взаимоотноше-

ния във взаимната им обусловеност. На 

единия полюс е доминантния тип с ха-

рактерните за него агресивна готовност, 

импулсивност, своенравност, стремеж за 

надмощие. На другия полюс е отстъпчи-

вият, подчиняем тип с неговата неспо-

собност за агресия, търпеливост, стре-

меж за приспособяване и покорност. 

3. Интрапсихиченконтрол – пони-

жен самоконтрол (НК) и висок самокон-

трол (ВК) Въпроси № /13/, 18, 21, /24/, 

/38/, /39/. Критериите, по които се поля-

ризират двата крайни типа в тази скала 

са: отношението към парите – пестели-

вост или склонност към разточителство 

или прахосничество; отношението към 

реда педантична подреденост или „ар-

тистична”, бохемска разпиляност; амби-

циозни свръхусилия, усърдие и добросъ-

вестност или стремеж към удобства и 

удоволствия; отношението към истина-

та – точност и стриктно придържане към 

действителността или готовност за укра-

сяването и игнорирането й, изразяващо 

се в склонност към фантазии и лъжи. 
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4. Основно настроение, биотонус – 

депресивен тип (ДП) и хипоманиен тип 

(ХМ) Въпроси № /4/, 5 /6/, 8, 14, 29, 32. 

За депресивния тип са присъщи: потис-

натост, повишена склонност към инт-

роспекция, страхливост, самокритич-

ност, скруполнозност, сдържаност и 

трудно адаптиране при промяна на сре-

дата. Хипоманийният тип се характери-

зира с противоположни на описаните 

особености и независимост от външните 

промени. 

5. Способностзаконтакт и общува-

не – отворен тип (О) и затворен тип (З) 

Въпроси № 10, 11, 12,/15/, 19, /25/, 34. 

Отвореният тип е открит, недистантен, 

отзивчив, доверчив и жертвоготовен, от-

крито даващ израз на обичта си, изживя-

ващ по-непосредствено и по-силно лю-

бовните си чувства. Затвореният тип 

проявява противоположни на тези тен-

денции. В основата на описаната поля-

ризация стои нагласата „доверие–

недоверие”. 

6. Социалнапотентност – социално 

потентен тип (СП) и социално импотен-

тен тип (СИ) Въпроси: 2, 7, 17, 26, 30, 40. 

Тази скала изразява способността за изг-

раждане на трайни и афективно ангажи-

рани връзки, способността за обич, об-

щуване и сигурност в хетеросексуалните 

контакти, както и за активно конкури-

ращо поведение, предразполагащо само-

доверие. Като цяло тази скала дава ин-

формация за способността на индивида 

за по-близко общуване и за отношението 

му към другия пол. 

Нормите на отговорите са от 4,45 – до 

5,93 като цифрово изражение с малка 

вариация между различните възрастови 

групи (1). 

Тестът на Айзънк съдържа 86 въпро-

са, на които пациентът отговаря с „да” и 

„не”. С теста се оценява способността на 

екстравертност – норма 12 точки, невро-

тизъм – норма 13 точки, психотизъм – 

норма 3 точки, Лъжа – норма 10 точки. 

Резултати 

Всички изследвани пациенти, незави-

симо от пол, възраст и давност на забо-

ляването имат достоверно различие в 

оценъчната си система спрямо общо 

приетите норма (р < 0.001). Най-голяма 

разлика съществува по отношение на со-

циалния резонанс и степенна на депре-

сия. 

Най-често при пациентите се наблю-

дава положителен социален резонанс. Те 

са от доминантен тип, ригидни – трудно 

приемат чуждо мнение (86%). Често са 

своенравни, със стремеж към надмощие 

(54%). Имат повишен самоконтрол – 

точни, стриктни, педантични, донякъде и 

агресивни (86%). 

Наблюдава се тенденция за депресив-

ност (63,33%) поради висока степен на 

екстремалните оценки. Пациентките 

най-често са от затворен тип – недовер-

чиви, дистантни, неоткрити и стеснител-

ни. Способни са да изграждат социални 

контакти и трайни взаимоотношения 

(86%). На таблица 2 са представени в 

цифров израз на оценъчните категории 

на теста на Гийсен спрямо нормата, взе-

та от литературен източник. 

Според теста на Айзенк преоблада-

щият брой на пациенти със СЛЕ са от 

интровертен тип (90%). Пациентките не 

са невротични (92%), често са психотич-

ни (табл. 3). Взависимост от обстоятелс-

твата те са чувствителни или нечувстви-

телни към външни въздействия. При 

фрустрация имат тенденция за интровер-

тност. Често стават ригидни, затворени, 

агресивни, неспокойни. Показват умерен 
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психотизъм, склонност към манипули-

ране и враждебност. Пациентите със 

СЛЕ често лъжат в отговорите си поради 

открита нужда от социална желаност и 

приемане. 

Корелационният анализ установи 

силна положителна корелационна връзка 

между активността на заболяването и 

депресия (rx,y = 0.91) и емоционална ла-

билност (rx,y = 0.91) при болните със СЛЕ. 

Табл. 2. Тест на Гийсен на пациенти със СЛЕ спрямо норма (взета от литературни из-

точници). 

Характеристика Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% 

Confidence 

Interval 
Lower 

95% 

Confidence 

Interval 
Upper 

Достоверност 

Социален резонанс 35,88 8,63 2,09 32,06 39,82 0.001 
Подчиненост 26,00 4,01 0,99 24,11 27,82 0.001 
Самоконтрол 28,44 6,44 1,55 25,82 31,76 0.001 
Депресия 32,94 7,23 1,75 29,70 36,23 0.001 
Способност за кон-

такт и общуване 
25,23 6,13 1,48 22,47 28,11 0.001 

Социална потент-

ност 
19,00 5,87 1,42 16,47 21,82 0.001 

Табл. 3. Тест на Айзенк на пациенти със СЛЕ (х ± Sx). 

Характеристика Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% 

Confidence 

Interval 
Lower 

95% 

Confidence 

Interval 
Upper 

Достоверност 

Екстровертност 12,00 2,93 0.71 10.52 13,35 0.001 
Невротизъм 16,47 5,32 1,29 13,94 18,76 0.001 
Психотизъм 2,94 2,41 0,58 13,94 4,00 0.001 
Лъжа 10,64 2,87 0,69 9,29 11,82 0.001 

 

Обсъждане 

Системният лупус еритематодес е 

тежко, веднъж започнало, съпътстващо 

целия живот на пациентите заболяване. 

Лекуващите лекари-ревматолози акцен-

туират обикновено върху висцералните 

прояви на болестта – заангажиране на 

бъбреците и намаляване на тяхната фун-

кция, прояви и лечение на панкардит или 

пулмонит, клинична симптоматика на 

цереброваскулит. Психичното състоя-

ние, адаптирането към социалната среда 

и семейството остават на по-заден план 

при анализа на състояниета на пациенти-

те, въпреки огромното им значение за 

качеството на живот на пациента. 

Направените два психологически тес-

та при болните със СЛЕ доказват необ-

ходимостта от оценката на психичното 

състояние на болните. С два независими 

теста, които пациенти попълват безп-

роблемно може да се направи скрининг 

за откриване на невролупус. 

Ние препоръчваме едва след попълва-

не на тестовете на пациентите да се про-

вежда МРИ на ЦНС с цел диагностиране 

на невролупус. 
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Изводи 

1. Тестовете на Гийсен и Айзенк са 

лесно изпълними от пациентите, с тяхна 

помощ може да се охарактеризира пси-

хичното състояние на болните и да се 

дифернцира да ли те са искрени с леку-

ващите лекари или лъжат. 

2. Корелационният анализ установи 

силна положителна корелационна връзка 

между активността на заболяването и 

депресия (rx,y = 0,91) и емоционална ла-

билност (rx,y = 0,91) при болните със 

СЛЕ. 

3. Ние препоръчваме прилагане на 

тестове на Гийсен и Айзенк преди МРИ 

на пациенти със СЛЕ за доказване на 

невролупус. 
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Въведение 

В настоящите условия на здравната 

ни система трудът на медицинските сес-

три не получи адекватна икономическа, 

психологическа и социална оценки, кое-

то допринесе до намаляването на тези 

кадри до критичния минимум. 

Неудовлетвореността от условията на 

труд и заплащане обикновено предиз-

виква повишаване на текучеството (1-5). 

Повечето автори у нас свързват теку-

чеството, както с напускането, така и с 

наемането на служители, т.е. с оборота 

на човешките ресурси в организациите 

(6), но ние приемаме, че текучеството е 

преди всичко свързано с изтичане, на-

пускане на кадри и може да се разглежда 

в много по-широки аспекти. Според нас 

можем да говорим за текучество, в след-

ните случаи, т.е. когато имаме: 

• напускане на организацията; 

• вътрешна и външна миграция –

напускане на града или страната с цел 

търсене на по-добри перспективи; 

• напускане на професията. 

Независимо от формата си на прояв-

ление, текучеството е свързано с големи 

икономически загуби за организациите, 

държавата и обществото, като цяло. 

Целта на настоящото проучване е да 

се изследват нагласите за текучество на 

медицинските сестри, в три направле-

ния: напускане на професията, напуска-

не на организацията и напускане на 

страната, в която работят. 

Материал и методи 

През периода ноември 2012 – март 

2013 година извършихме пилотно про-

учване сред медицински сестри, работе-

щи на територията на Южен Централен 

район в България. 

Първичната информация е събрана 

чрез доброволно, анкетно допитване, 

проведено по месторабота на анкетира-

ните лица. Изследването е част от по-

мащабно проучване, установяващо наг-

ласите за текучество при сестрите и фак-

торите, които го предопределят. 

Анкетната карта съдържа въпроси, 

свързани с демографските характеристи-

ки на респондентите, нагласите за теку-

чество (в три направления) и оценка на 

анкетираните, относно организационно-

управленските, икономическите и пси-

хологическите аспекти на техния труд. 

В хода на проучването бяха изпратени 

120 анкетни карти, от които бяха върна-

ти 108 след допълнително напомняне. 

Броят на валидно попълнените анкетни 

карти е 108 бр. 

Средната възраст на анкетираните ли-

ца е 42,11 ± 10,16 години. Средно рес-

пондентите имат стаж, като медицинска 

сестра 19,09 ± 10,71 години. Средният 

ръководен стаж на анкетираните е 

1,24 ± 3,46 години. 
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Другите демографските характерис-

тики на наблюдаваните респонденти са 

показани в таблица 1. 

За обработка на данните е използван 

софтуерен продукт SPSS 17.0 и Excel for 

Windows. Използвани са дескриптивен 

анализ, хи-квадрат анализ за изследване 

на връзки и коефициент на контингенция 

за изследване и оценяване на зависимос-

ти в наблюдаваните обекти. 

Табл. 1. Социо-демографски характеристики и работно място на респондентите. 

  Брой (N) % 

Семейно положе-

ние 
Семеен/семейна 74 68,5 
Не семеен/семейна 17 15,7 
Разведен/ разведена 5 4,6 
Вдовец/вдовица 3 2,8 
В съжителство 9 8,4 
Общо 108 100,0 

Брой деца Нямат деца  24 22,2 
Едно дете 42 38,9 
Две деца 42 38,9 
Общо 108 100,0 

Образование Проф. бакалавър 51 47,2 
Бакалавър 42 38,9 
Магистър 15 13,9 
Общо 108 100,0 

Длъжност Медицинска сестра 89 82,4 
Старша мед. сестра 12 11,1 
Главна сестра 7 6,5 
Общо 108 100,0 

Форма на собстве-

ност на здравното 

заведение 

Държавна 32 29,6 
Общинска 41 38,0 
Частна  20 18,5 
Смесена  15 13,9 
Общо 108 100,0 

Сфера на дейност 

налечебното заве-

дение 

Извънболнична помощ 4 3,7 
Болнична помощ 67 62,0 
Друг вид  37 34,3 

Общо 108 100,0 

 

Резултати и обсъждане 

Резултати установиха, че съществуват 

съществени нагласи за бъдещо текучест-

во на респондентите и в трите изследва-

ни от нас направления. 

Около 37% (n = 40) от анкетираните 

медицински сестри са обмисляли през 

последните 12 месеца да сменят сест-

ринската професия с някоя друга. Делът, 

на тези които са мислили по този въпрос 

само веднъж през последната година е 

24,19% (n = 26), докато 13,0% (n = 14) са 

мислили за това много по-често.  

Относно смяна на лечебното заведе-

ние, в което работят с друго са мислили 

41,7% (n = 45) от анкетираните, от които 

28,7% (n = 31) веднъж, а 13% (n = 14) по-

често. 

Аналогично е разпределението на от-

говорите на анкетираните, относно миг-

рационните им намерения – 23,1% (n = 

25) са мислили поне веднъж през пос-

ледната година да емигрират в чужбина, 

а 19,4% (n = 21) и по-често. 
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С помощта на χ
2
 анализа се опитахме 

да установим, кои от социо-

демографските характеристики (възраст, 

стаж, както и тези от таблица 1), оказват 

влияние върху нагласите за текучество 

на сестрите. Резултатите установиха, че 

следните фактори, оказват влияние вър-

ху трите изследвани от нас направления 

(виж табл. 2). 

За измерване на силата на статисти-

ческа зависимост при променливи, из-

мервани на слаби скали, каквито имаме 

в нашият случай, се използват следните 

коефициенти: коефициент на корела-

ция на ранговете на Спирман; коефи-

циенти на контингенцията (С) и точко-

во-бисериален коефициент. В нашето 

изследване сме се спрели на коефици-

ента на контингенцията С, който е под-

ходящ при крос таблици с различен 

брой на редовете от колоните и чиито 

стойности зависят от хи-квадрат отно-

шението (7). Резултатите са представе-

ни в таблица 3. 

Табл. 2. Фактори, оказващи влияние върху нагласите за текучество на сестрите. 

№ Променливи Непараметричен анализ 

 Независими Зависими Х
2 Значимост 

1. Стаж (групирани данни) 

Нагласи за напускане  

на професията 

17,454 0,004 
2. Брой деца  19,333 0,001 
3. Сфера на дейност на 

лечебното заведение 
10,343 0,035 

4. Форма на собственост на 

здравното заведение 
15,106 0,019 

1. Стаж (групирани данни) Нагласи за напускане на 

лечебното заведение, в ко-

ето работят анкетираните 

12,608 0,040 
2. Брой деца  11,357 0,023 

1. Стаж (групирани данни) 

Емиграционни нагласи на 

респондентите 

18,035 0,015 
2. Брой деца  9,737 0,045 
3. Сфера на дейност на 

лечебното заведение 
15,892 0,003 

4. Форма на собственост на 

здравното заведение 
22,606 0,001 

Табл. 3. Сила на статистическата зависимост. 

№ Променливи Измерване 

силата на 

връзката 

 Независими Зависими С 

1. Стаж (групирани данни) 
Нагласи за напускане  

на професията 

0,373 
2. Брой деца  0,390 
3. Сфера на дейност на лечебното заведение 0,296 
4. Форма на собственост на здравното заведение 0,350 
1. Стаж (групирани данни) Нагласи за напускане на 

лечебното заведение, в ко-

ето работят анкетираните 

0,323 
2. Брой деца  0,308 

1. Стаж (групирани данни) 
Емиграционни нагласи  

на респондентите 

0,378 
2. Брой деца  0,212 
3. Сфера на дейност на лечебното заведение 0,358 
4. Форма на собственост на здравното заведение 0,416 



404 

Резултатите показват, че почти във 

всички случаи съществува умерено сил-

на зависимост между факторните и ре-

зултативни променливи. 

И при трите изследвани случая се ус-

тановява, че с увеличаване на стажа на-

маляват нагласите на респондентите към 

текучество. Аналогична е тенденцията и 

при вторият фактор – с увеличаване броя 

на децата в семейството нагласите за те-

кучество също спадат. 

Работещите в извънболничната по-

мощ са много по-склонни да се откажат 

от професията си или да сменят лечебно-

то заведение, в което работят, отколкото 

работещите в болничната или друг вид 

здравна помощ. В голяма степен това се 

обяснява с по-ниските възнаграждения, 

които получават. 

Най-висока се оказа силата на статис-

тическа зависимост между формата на 

собственост на лечебното заведение и 

емиграционните нагласи на анкетирани-

те. Намерението за емигриране в чужби-

на е заявено преди всичко от работещите 

в болничната помощ, което може да се 

обясни с чувството им за по-висок про-

фесионализъм, специализация и вярата, 

че биха се справили и реализирали ус-

пешно и зад граница. 

Изводи 

Нагласите за текучество при меди-

цинските сестри са сравнително високи. 

Недостига от сестрински кадри в ле-

чебните заведения или в страната ще се 

отрази негативно на качеството на 

здравните услуги. Това налага държавата 

и мениджърите на лечебни заведения да 

вземат адекватни мерки за тяхното възп-

роизводство и задържане, чрез редица 

мотивационни фактори – по-добро зап-

лащане, по-добри условия на труд, приз-

нание, уважение и др. 
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Комбиниран лечебен подход при клиничен 
случай на плак-индуциран гингивит  
в пубертетна възраст 

Теодора Трагова, Сирма Ангелова 

Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна 

Въведениение  

Днес се контрастира масово разпрост-

ранение на плак-индуцирани пародон-

тални, респ. гингивални заболявания, 

отличаващи се с висока социална значи-

мост. На този фон, в пубертетна възраст 

се открояват клинични находки на агра-

вирани, в контекста на преустройство на 

хорнмоналната карта на организма, осо-

бено в съчетание с модулиран имунен 

отговор, инфламаторни процеси с дест-

руктивен ход. 

Целта на настоящото изследване е 

проследяване и документиране на резул-

тати от приложение на комбинирания 

терапевтичен подход при конкретен 

клиничен случай. 

Методи и материали 

Касае се за пациент на 15-годишна 

възраст. По отношение на общт сомати-

чен статус съобщава за диагностициран 

гастрит. 

Плак-индуцираните заболявания, осо-

бено агресивните им форми, персистират 

и прогресират в среда на специфично 

детерминирана микрофлора. Изхождай-

ки от този факт, проведохме микробио-

логично изследване с оглед потвъждава-

не или отхвърляне наличието на някои 

от най-типичните  представители. Кон-

статирано бе силно увеличено количест-

во (> 10
6
) на един от най-честите бакте-

риални причинители на пародонтални 

заболявания, Porphyromonas gingivalis. 

Последният, в адитивни релации с Trep-

onema denticola, установен в концентра-

ции над ганичното допустимо количест-

во (< 10
4
) са предиспозиращ фактор за 

ранно начало, агресивен ход на заболя-

ването и инвазивно прорязване на тъка-

ните. 

Базирайки се на научно-обусловената 

закономерност между предразположе-

ността към пародонтално заболяване и 

хода му на протичане и конкретни вари-

ации на генетичния код, се фокусирахме 

върху изследване на про-гените IL-1α и 

IL-1β, както и TNF-α. Резултатите доказ-

ват налични изменения на посочените 

фактори в корелация със завишен риск от 

комплициране на патологичния процес. 

Общото заболяване, освен оралните 

лезии, само потвърждава предиспозици-

ята на пациента към възпалително-

деструктивни процеси, което доказваме с 

реализираното генетично изследване. 

Обстойната диагностика ни задава 

приоритетите в лечебния процес. 

Избрахме интензивния подход на 

ежедневен лечебен протокол (за период 

от 10 дни), в следната последователност: 

механична каузална терапия, съчетана с 

химиотерапевтик Efloran, мотивация за 

по-ефективна персонална орална хигие-

на и нискочестотен енергиен лазер, с ак-

цент върху ефекта на биостимулация. А 

именно, активиране на имунокомпетент-
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ната система, респ. на клетъчната и ху-

морална специфична защита, паралелно 

стимулирайки десенсибилизиращо въз-

действие. 

Резултати 

В края на инициалната фаза на лечеб-

ния процес, регистрираме видимо прео-

доляване на изразеното при началния 

статус гингивално възпаление. Персис-

тиращият ретентивен фактор (налична 

гингивална хиперплазия), вследствие на 

прекараното възпаление, налага необхо-

димостта от процедура по гингивоплас-

тика с приложение на високоенергиен 

диоден лазер. 

 

№1 Фотодокументация отразяваща инициален статус на пациента от първия ден на ле-

чениетто. 

 

№2 Фотодокументация на 3-тия ден от лечението. 

 

№3 Фотодокументация на 10-тия ден (в края на инициалната фаза) на провежданото 

лечение. 

Заключение 

С конкретния казус инициираме при-

ложение на комбинираната методика и 

при други, сходни клинични случаи, 

стремейки се към преодоляване на симп-

томатиката, превенция на рецидиви и 

усложнения. 
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Честота на изграждане на силно разрушени 
зъби с ляти метални щифтови пънчета –  
анализ на работни модели 

А. Влахова, Р. Казакова, Хр. Кисов 

Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Пловдив 

e-mail: a_vlahova@yahoo.com 

Въведение 

Предварителното изграждане на сил-

но разрушените зъби е от изключителна 

важност за последващото им използване 

като мостоносители. Решението за щиф-

тово изграждане се взема след оценката 

на т. нар. дентиново ядро – дентиновия 

слой, който обгръща зъбната пулпа или 

пулпната камера при девитализираните 

зъби (1). Класическите начини за препа-

риране на коронката на зъба за щифтово 

пънче включват изрязването на твърдите 

зъбни тъкани почти до нивото на марги-

налния венец с наклон само на вестибу-

ларната стена, с вестибуларен наклон на 

двете стени (вестибуларна и лингвална) 

или с препарирането на двете стени под 

ъгъл 160° (като покрив) (2). Този начин 

на оформяне води до неоправданото отс-

траняване на здрави зъбни тъкани и в 

резултат на това до намаляване на ус-

тойчивостта на самото изграждане и на 

функционаланата годност на зъба и на 

протезната конструкция. Съвременните 

начини за препариране на коронката на 

зъба за щифтово изграждане включват 

максималното запазване на здрави, дебе-

ли и неподкопани стени. Препарацион-

ната граница на коронката трябва по 

възможност да бъде разположена апи-

кално спрямо границата с щифтовото 

пънче, създавайки възможност на корон-

ката да обхване зъба и да го стегне вън-

шно т. нар. „стягащ с обръч” ефект (3). 

Препарирането на кореновата част на 

зъба включва навлизане до 2/3 от дъл-

жината на канала или поне колкото е ви-

сочината на коронката, максимално до 

3-5 мм от апекса (4,5). При еднокорено-

ви зъби с един канал, формата му трябва 

да е елипсовидна за изключване на въз-

можността за ротационни движения 

(1,6). При многокоренови зъби и неуспо-

редност на кореновите канали се изра-

ботва сглобяемо щифтово пънче (дву- и 

тричастови) (7). 

Целта на настоящото изследване е да 

установи честотата на изграждане на 

силно разрушени зъби с ляти щифтови 

пънчета чрез анализ на работни гипсови 

модели. 

Материали и методи 

Ние анализирахме 121 работни моде-

ла, върху които са изработени общо 

170 индиректни ляти щифтови пънчета. 

Измерихме (с помощта на линийка и де-

беломер на Iwanson) височината и дебе-

лината на запазените зъбни стени (вес-

тибуларна, лингвална, медиална, дис-

тална) в мм, както и диаметъра на пре-

парирания канал/и в орифициума (във 

вестибуло-лингвално и медио-дистално 

направление). 

Гипсовите модели бяха номерирани. 
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Получените данни бяха нанесени в таб-

лици за всяка група зъби, като бе напра-

вено разделение по отношение на десни-

те и левите зъби. 

Резултати и обсъждане 

Получените от измерванията резулта-

ти са представени на Фиг. 1 (като брой 

щифтови пънчета) и Фиг. 2 (като про-

центни съотношения). 

От изработените общо 170 щифтови 

пънчета, най-голям брой са върху горни-

те (22 броя) и долните втори премолари 

(20 броя), съответно 13% и 12% от всич-

ки изграждания. Това е така, защото 

сравнително често липсват първите 

и/или вторите молари и затова се прави 

всичко възможно, за да се запазят ста-

билни всички съседни зъби. Освен това 

корените на горните и долните втори 

премолари са грацилни и необходимо 

тяхното подсилване чрез щифтово изг-

раждане след проведено ендодонтско 

лечение, поради опасност от фрактури-

ране. Сравнително често се изграждат 

горните кучешки зъби – 21 броя (12% от 

изследваните от нас щифтови пънчета), 

защото те са най-стабилните зъби в съ-

зъбието и осигуряват каниновата защита, 

за разлика от долните, които са само 5 на 

брой (3%). Най-малка е честотата на 

конструиране на такива възстановявания 

при долните централни резци, защото те 

са зъбите с най-малък размер, с най-

грацилни корени и тяхното изграждане е 

затруднено. В случая при изследваните 

от нас модели нямаше такива (0%), а 

честотата на изграждане при долните 

странични резци е само 1%. Това се 

обяснява с по-честото екстрахиране на 

долните резци, поради резорбция на 

костта около корените им и оттам нама-

лената им функционална годност като 

мостоносители. Това обаче не означава, 

че тези зъби не могат да бъдат изгражда-

ни по такъв начин. За пример: пациент, 

чиито долни централни резци са изгра-

дени с ляти щифтови пънчета (Фиг. 3). 

 

Фиг. 1. Разпределение на щифтовите пънчета по групи зъби според техния брой. 
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Фиг. 2. Процентно разпределение на щифтовите пънчета по групи зъби. 

 

Фиг. 3. Пациент, чиито долни централни 

резци за изградени с метални щифтови 

пънчета и използвани като мостоносители. 

Сравнително висока е честотата на 

изграждане на горните първи премола-

ри – 18 броя (11%), както и при долните 

първи молари – 17 броя (10%), защото 

първите молари са от първите появили 

се постоянни зъби, при които честотата 

на кариеса с висока. При останалите мо-

лари броят (от 1 до 10) и процентните 

съотношения (от 1 до 6%) са ниски. По-

високата честота на изграждане на пре-

моларите, в сравнение с моларите се 

обяснава с факта, че при много от паци-

ентите моларите са първите зъби, които 

се разрушават и екстрахират. Мъдреците 

се изграждат рядко, съответно в 1% (при 

горните) и 2% (при долните) от случаи-

те, предимно когато е необходимо из-

ползването им като дистални мостоноси-

тели, с цел неподвижно зъбопротезира-

не. Горните резци се изграждат често, 

12 броя (7%) – за централните и 16 броя 

(9%) – за латералните. Това се обяснява 

с факта, че те се екстрахират много ряд-

ко и само в краен случай, най-вече пора-

ди естетически съображения.  

Изводи 

На базата на получените данни беше 

установено, че броят на лятите метални 

щифтови пънчета е по-голям при горни-
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те зъби. Изключение правят долните 

първи и трети молари, които се изграж-

дат 3 пъти (за шестите зъби) и 2 пъти (за 

мъдреците) по-често от горните. Най-

рядко се изграждат долните резци.  
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Въведение 

Целта на пародонталното лечение е 

отстраняването на бактериален биофилм, 

зъбен камък и некротичен цимент от ко-

реновите повърхности и по този начин 

спиране прогресията на заболяването.
1
 

За осъществяването на тази цел са съз-

дадени различни видове ръчни и машин-

ни инструменти, доказали своята ефек-

тивност във времето.
2
 

В последните години широко обсъж-

дано средство в нехирургичното паро-

донтално лечение са лазерите. Er:YAG 

лазерът има дължина на вълната 2940nm, 

което определя високия му коефициент 

на абсорбция от водни молекули и съот-

ветно възможност за приложение не са-

мо в меки, но и в твърди тъкани като 

емайл, дентин, цимент и кост. Доказана е 

неговата ефективност при премахване на 

зъбен камък от кореновата повърхност 

без причиняване на термични уврежда-

ния като стопяване или овъгляване на 

цимента на зъба.
3
 Освен това има убеди-

телни доказателства за антибактериал-

ния ефект
4
 на Er:YAG лазерът и предим-

ствата му при различни хирургични ма-

нипулации.
5
  

Имайки предвид фототермичният 

принцип на действие на Er:YAG лазера 

от голямо значение е влиянието му вър-

ху вътрепулпната температура по време 

на работа. Именно затова цел на настоя-

щето in vitro изследване е да установи 

температурните промени в зъбната пул-

па по време на почистване на кореновата 

повърхност с Er:YAG лазер. 

Материал и методи 

Зъбни проби 

В изследването са включени букални-

те и лингвални повърхности (n = 30) на 

15 еднокоренови зъба, екстрахирани по-

ради напреднало пародонтално заболя-

ване и с наличие на зъбен камък. Зъбите 

са съхранявани в 0,9% NaCl и при 4° C 

температура, за да се избегне дехидра-

тация. 

Система за термостатиране 

Пробата е поставена в цилиндричен 

микро-процесорно управляем ултратер-

мостат, пълен с дестилирана вода с тем-

пература (35,50°
 
С  0,05)° С, която по 

време на опита се разбърква интензивно 

(фиг. 1). 
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Термометрична система 

Температурните измервания се из-

вършват с цифров термометър FLUKE 

16 Thermometer, Fluke corporation САЩ, 

куплиран със специално изработен тер-

мосензор (термодвойки Type K) с точ-

ност ± 0,1° C за диапазона от 20° C до 

80° C. Времето за установяване на тер-

модинамично равновесие е само 200 ms 

и това се дължи на изключително малка-

та маса на сензора (< 5 mg). В резултат 

на това е възможно абсолютно точното 

отчитане на температурата на всяка се-

кунда (на 1000 ms). 

Er:YAG лазерна обработка на корено-

вите повърхности 

Букалните и лингвалните коренови 

повърхности (n = 30) на зъбите са обра-

ботени с Er:YAG лазер (2940 nm) – Lite 

Touch, Syneron Dental, Israel, 

накрайник – chisel tip, в контактен ре-

жим, с непрекъсното движение в апико-

коронарна посока и ъгъл на накрайника 

10-15° спрямо кореновата повърхност 

(фиг. 2). Настройките на юнита са както 

следва – 100 mJ и 50 Hz (общо 1,5 W) и 

постоянно водно охлаждане. 

Статистически анализ и обработка 

на опитните данни 

Статистическият анализ се осъщест-

вява с помощта на SPSS 11.5 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, САЩ) и PraphPad Prism 3.0 

(PraphPad Software, Inc, CA, САЩ). Дан-

ните са подложени на детайлен и на 

сравнителен анализ. След проверка на 

разпределението за нормалност на про-

менливите с теста на Kolmogorov-

Smirnov се избира подходящият статис-

тически анализ. При нормално (Гаус-

Лапласово) разпределение на показателите 

се използва параметричният t-критерий на 

Стюдент за свързани и независими извад-

ки (t-test for paired and independent 

samples) за определяне на статистически 

значимата разлика между относителните 

дялове и средните величини в групите 

при ниво на значимост p < 0,05.  

При сравнение на петте групи с опит-

ни резултати се прилага еднофакторен 

вариационен анализ One Factor ANOVA 

(One Way ANOVA).
6,7

 Задава се нивото 

на статистическо достоверно различие и 

се провежда детайлен анализ за устано-

вяване на различията между групите чрез 

Bonferroni's Multiple Comparison Test.
8
 

Данните, са представени във формата 

(Mean  SDМ), където Mean е средна 

стойност, а SDM е стандартно отклоне-

ние на тази стойност. 

 

Фиг. 1. Опитна постановка – зъбна про-

ба, поставена в системата за термостати-

ране. В пулпната камера на пробата е 

поставена термометричната система. 

 

Фиг. 2. Er:YAG лазерна обработка на 

кореновите повърхности. 
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Резултати 

Фигура 3 представя резултатите от 

термичните измервания по време на 

Er:YAG лазерното третиране на корено-

вата повърхност. Средните стойности на 

температурите, измерени след началото 

на третирането са по-ниски в сравнение 

с изходната температура от 35,5° C. 

Термичният анализ показва следните 

средни стойности на температурата – 

33,96 ± 1,40° C, 33,14 ± 2,09° C, 

32,97 ± 2,76° C и 33,03 ± 03° C съответно 

на 10-тата, 20-тата, 30-тата и 40-тата 

секунда от началото на облъчването. 

При анализа на данните с One Factor 

ANOVA (One Way ANOVA) се установи 

статистически значима разлика между 

групите, която се подложи на детайлен 

анализ чрез Bonferroni's Multiple 

Comparison Test. Резултатите от теста са 

представени в таблица 1. Температурата 

намалява значително след 10, 20, 30 и 40 

секудни работа в сравнение с изходната 

температура. Въпреки това не се отчита 

статистически значима разлика между 

отделните времеви интервали. 

Табл.1. Детайлен анализ на данните чрез 

Bonferroni’s Multiple Comparison Test. 

Bonferroni's Multi-

ple Comparison Test 

Mean 

Diff. 

P value 

Control vs 10s 1,55 P < 0.05 

Control vs 20s 2,36 P < 0.001 

Control vs 30s 2,52 P < 0.001 

Control vs 40s 2,47 P < 0.001 

10s vs 20s 0,81 P > 0.05 

10s vs 30s 0,97 P > 0.05 

10s vs 40s 0,92 P > 0.05 

20s vs 30s 0,16 P > 0.05 

20s vs 40s 0,10 P > 0.05 

30s vs 40s -0.05 P > 0.05 

 

Фиг. 3. Термичен анализ на промените в температурата на 10, 20, 30 и 40 секунди след 

началото на обработка на кореновите повърхности с Er:YAG лазер. 

начална 
температу

ра 
10 sec 20 sec 30 sec 40 sec

Средна стойност 35,5 33,95 33,14 32,97 33,03

Максимална температура 35,5 35,7 35,9 36 36,1

Минимална температура 35,5 29,8 28,2 24,9 26,3

Медиана 35,5 34,35 33,75 34 33,3
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Обсъждане и изводи 

Основният принцип на действие на 

лазерния лъч с биологичните тъканите е 

фототермичният ефект, при който лазер-

ната енергия се трансформира в топлина. 

Когато в таргетните тъкани, съдържащи 

вода, температурата достигне 100° С, се 

получава изпарение на водните молеку-

ли, процес, който се нарича аблация 

(табл. 2). В твърдите тъкани като емайл, 

дентин, цимент, зъбен камък изпарение-

то на водните молекули води до увели-

чаване на обема в тъканите, микроексп-

лозия в тях и отстраняването им.
9 

Табл. 2. Лазерна енергия и термични 

ефекти върху денталните меки тъкани. 

Тъканна 

температура 

(°C) 

Наблюдаван ефект 

37-50 Хипертермия; бактериална 

инактивация 

>60 Коагулация, денатурация на 

протеините 

70-90 Свързване на раневите 

ръбове на меките тъкани 

100-150 Изпарение, аблация 

>200 Карбонизация; тъканно 

овъгляване 

Er:YAG лазерът със своята дължина 

на вълната от 2940 nm има най-добра 

абсорбция от водните молекули и 

следователно може да се използва както 

в меки, така и в твърди тъкани. Множес-

тво изследвания показват неговата ефек-

тивност в пародонталното лечение при 

почистване на пародонтални джобове, 

гингивектомия и френулотомия, паро-

донтални хирургични манипулации, бак-

териална деконтаминация, отстраняване 

на зъбен камък.
3-5 

Имайки предвид принципа на дейст-

вие в тъканите от голямо значение е по-

вишението на температурата по време на 

лечението. Резултатите от нашето изс-

ледване показват, че вътрепулпната тем-

пература не се повишава значително по 

време на скейлинг и роот планинг с 

Er:YAG лазер. 

Върху увеличението на вътрепулпна-

та температура оказват влияние следните 

фактори: начина на излъчване на енерги-

ята от лазерното устройство – като пре-

къснат или непрекъснат импулс, начинът 

на работа – в контактен или безконтак-

тен режим, дължината на вълната на ла-

зерния лъч, наличието на водно и въз-

душно охлаждане по време на работата, 

продължителността на облъчване на тъ-

каните, скоростта на движение на ръката 

на оператора.
10 

Er:YAG лазерът излъчва енергията си 

под формата на прекъснати импулси, ко-

ето позволява между отделните импулси 

да има време за тъканна релаксация, при 

която температурата в тъканите се нор-

мализира.
11 

Процедурата се извършва в контактен 

режим, но с непрекъснато движение от 

страна на оператора. При липса на тако-

ва движение може да се получи термич-

но увреждане на тъканите поради голя-

мото натрупване на топлина в тях. 

Дължината на вълната на Er:YAG ла-

зерът е 2940 nm, което съвпада с пика на 

абсорбция от водните молекули. Това 

определя високия абсобционен коефици-

ент на Er:YAG лазера от твърди и меки 

тъкани, което води до много малка дъл-

бочина на пенетрация на енергията в тъ-

каните от порядъка на няколко микрона. 

Благодарение на това не се стига до не-

желани термични ефекти върху околните 

на третираното поле тъкани.
12 

Системата е снабдена с непрекъснато 

водно охалждане, което не позволява 

прегряването на тъканите. 



415 

Времето на облъчване е от особено 

значение за акумулирането на топлина в 

тъканите и евентуалното им термично 

увреждане. Резултатите от нашето про-

учване сочат, че в рамките на 40 сек. ин-

тервал от време има значимо намаление 

в стойностите на вътрепулпната темпе-

ратура. Тези данни съответстват на ре-

зултатите от други in vitro изследвания, 

при които отново няма прекомерно уве-

личение на температурните стойности в 

пулпата.
13-15 

Изводи 

При спазването на определените ус-

ловия не се получава увеличение на вът-

репулпната температура в 40 секунден 

интервал от време на почистване и заг-

лаждане на кореновите повърхности с 

Er:YAG лазер. 
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Промяна в цвета на композитен материал  
за временни конструкции под действието  
на естествени и изкуствени оцветители 

Ст. Янков, А. Влахова, В. Хаджигаев, С. Александров, Хр. Кисов 

Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Пловдив 

e-mail: yankov.dent@gmail.com 

Въведение  

Временните протезни конструкции 

предпазват открития дентин и зъбната 

пулпа от различните химични и физични 

дразнения в устната кухина. Използване-

то на временни корони и мостове в пове-

чето случай е задължително при проте-

тично лечение като основният проблем е 

свързан с оцветяването на материалите в 

условията на устната кухина. Дори крат-

котрайното излагане на временните кон-

струкции (за няколко дни или седмица) 

на действието на различни оцветители, 

съдържащи се в храните и напитките, 

води до промяна в цвета им в една или 

друга степен В практиката едни от най-

често използваните за тази цел материа-

ли са композитите за временни конст-

рукции на основата на бисфенол-А гли-

цедил диметакрилат. 

В предишно изследване ние устано-

вихме експериментално, че както само-

полимеризиращите пластмаси, така и 

композитите за временни конструкции се 

оцветяват от някои напитки (черен чай)
1
. 

Освен под действието на багрила, съ-

държащи се в различни напитки, в усло-

вията на устната кухина временните 

конструкции са изложени също и на 

действието на оцветители, включени в 

различни хранителни продукти. Тези 

багрила са с естествен и синтетичен 

произход. Най-често използваните из-

куствени оцветители са E122 

(Carmoisine) и Е155 (dark brown)
2,3

. Те не 

са напълно безвредни за човешкия орга-

низъм
4
, ето защо са забранени в някои 

страни
3
. E122 (Carmoisine) е синтетичен 

оцветител с червен цвят. Намира прило-

жение в марципаните, конфитюрите, ки-

сели млека, рула с пълнежи от сладко, 

„кафявите” сосове и червените напитки. 

Е 155 (dark brown) е хранителен оцвети-

тел, който представлява смес от азобаг-

рила и въглищен катран. Има кафяв 

цвят, възстановява изгубения цвят на 

продукта, вследствие на обработка. Е 

155 намира широко приложение в хра-

нителната промишленост. Добавя се към 

различни полуфабрикати, шоколадови 

сладкарски изделия (кексове, бисквити) 

и някои видове бонбони. Най-често из-

ползваните в хранителната промишле-

ност естествени оцветители са E163 

(Anthocyanins), E120 (Carmine) и Е 160а 

(beta-Carotene)
2,3

. E163 (Anthocyanins) е 

оцветител с естествен произход, получа-

ващ се от растителни суровини. Съдържа 

се във вишните, боровинките, черния 

касис, аронията, червената боровинка, 

ягодата, червено грозде, червеното зеле, 

черния бъз, шипката. Наситеността на 

цветовете зависи от нивото на киселин-

но-алкалната среда, варира от червено до 

синьо, дори зелено. Използва се за оцве-

тяване на сладкарски изделия, продукти 

от преработени плодове, безалкохолни 

напитки, вина, майонези, сосове, някои 
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видове твърди сирена. Освен в храни-

телната промишленост, Е 163 намира 

приложение и в фармацевтични продук-

ти, в частност, при производството на 

витамини. E120 (Carmine) е оцветител с 

червен цвят. Произвежда се от насекоми. 

Рядко се използва. Не е абсолютно безв-

реден за човешкия организъм, ето защо 

се препоръчва употребата му да се из-

бягва. Е 160а (beta-Carotene) е оцветител 

с жълто-оранжев цвят. Получава се от 

натурални екстракти на каротини, извле-

чени от моркови, царевица, палмово 

масло, червени чушки, спанак, касис, 

праскови, кайсии или като синтетичен 

бета-каротин, който се приготвя по из-

куствен начин, но по свойства прилича 

на естествените каротини. Естественият 

каротин е антиоксидант и източник на 

ретинол (витамин А). Тази добавка е ус-

тойчива на въздействието на слънчева 

светлина и висока температура. Е 160а 

придава на продуктите не само жълто-

оранжев цвят, но и някои негови оттенъ-

ци (бледожълто, лимонено, морковено). 

Естественият каротин се използва за оц-

ветяване на кондензирано мляко, извара, 

кремове, сирена, кисело мляко и други 

млечни продукти. Изкуственият оцвети-

тел намира приложение като хранителна 

добавка в производството на маргарин, 

майонеза, редица, сладкарски и хлебни 

изделия, също на някои видове безалко-

холни напитки. 

Цел 

Това проучване оценява промените в 

цвета на композитен материал за вре-

менни конструкции, предизвикани от 

някои от най-често използваните в хра-

нителната промишленост изкуствени и 

естествени багрила, за определен период 

от време. 

Материали и методи 

Избрани бяха пет от най-често изпол-

званите в хранителната промишленост 

оцветяващи агенти – E122 (Carmoisine), 

Е155 (dark brown), E163 (Anthocyanins), 

E120 (Carmine) и Е 160а (beta-Carotene). 

Общо 50 опитни образеца с формата на 

диск (7 мм в диаметър и 4 мм дебелина) 

бяха изработени в специални метални 

форми, според инструкциите за употреба 

на използвания материал за временни 

конструкции (Protemp Garant II, 3M 

ESPE). По 10 образеца бяха поставени в 

разтвор на всеки един от оцветителите. 

Всички използвани багрила са разтвори-

ми във вода. Специална дозировка няма, 

слага се колкото е необходимо за полу-

чаване на желания цвят. Промяната в 

цвета беше визуално отчетена (с помощ-

та на Vita Classical Shade Guide, VITA) 

от пет специалиста по протетична ден-

тална медицина, независимо един от 

друг. Оценка на цвета беше направена 

след 1, 3, 5 и 7 дни. 

Резултати  

Контролните опитни образци бяха с 

цвят А3 по разцветката Vita Classical 

Shade Guide, VITA (Фиг. 1). Никакви 

промени в цвета не бяха установени на 

първия ден при петте оцветителя 

(Фиг. 2). След 3 и 5 дни прогресиращи 

цветови промени бяха отчетени при об-

разците, потопени в разтвор на E122 

(Carmoisine) (Фиг. 3 и 4). След 7 дни 

най-силно оцветени бяха опитните об-

разци от разтворите на Carmoisine – чер-

вен цвят (Фиг. 5) и Е 155 (dark brown) – 

кафяв цвят (Фиг. 6). Естествените багри-

ла – E163 (Anthocyanins), E120 (Carmine) 

and Е 160а (beta-Carotene) отчетоха ми-

нимални цветови промени. 
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Фиг. 1. Контрола. Фиг. 2. Опитен образец – първи ден. 

  

Фиг. 3. Оцветител E122 – 3 ден. Фиг. 4. Оцветител E122 – 5 ден. 

  

Фиг. 5. Оцветител E122 – 7 ден. Фиг. 6. Оцветител E155 – 7 ден. 
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Обсъждане 

Оцветяването на композитните мате-

риали за временни конструкции е сло-

жен феномен, който може да се дължи на 

много фактори
5
. Като най-значими от 

тях според статистически данни са: ви-

дът на използвания за временно проте-

зиране композитен материал (начинът на 

полимеризация и големината на пълни-

телите)
6,7

, следван от природата на оцве-

тяващия агент, както и много други фак-

тори като времето на престой в устната 

кухина на съответната конструкция, 

оралната хигиена, финирането и полира-

нето на протезната конструкция и др. 

Имайки предвид химичния състав на из-

ползвания от нас материал за временно 

възстановяване – Protemp 2, можем да 

установим механизма на оцветяване. 

Оцветяването се дължи на непълната по-

лимеризация, оксидирането на полимер-

ната матрица или на нереагиралите мо-

номери
6
, сорбцията на вода и разтворе-

ния в нея оцветител
7
, полярността на по-

лучения полимер
8
.
 

Изводи 

На базата на проведените от нас изс-

ледвания може да направим заключение-

то, че изкуствените оцветители са по-

силни от багрилата с естествен произход 

и пропорционално с увеличаването на 

престоя на временната протезна конст-
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Въведение 

Хипоксично-исхемичната енцефало-

патия (ХИЕ) вследствие на перинатална 

асфиксия е основна причина за цереб-

рална парализа, епилепсия и ментална 

ретардация. Все още има неизяснени 

въпроси по отношение на патофизиоло-

гията на ХИЕ. Понастоящем се счита, че 

намалената перфузия и пониженото съ-

държание на кислород в кръвта са при-

чина за нарушена мозъчна авторегула-

ция и дифузна мозъчна увреда. В зави-

симост от тежестта на хипотензията и 

хипоперфузията и гестационната възраст 

се наблюдават различни промени в мо-

зъка (1, 2, 3). Най-често измененията се 

наблюдават в перивентрикуларното бяло 

мозъчно вещество като исхемичният па-

ренхим се представя под формата на пе-

ривентрикуларна левкоенцефаломала-

ция. Установяването и точното характе-

ризиране на тежестта, локализацията и 

разпространението на мозъчните проме-

ни е в пряка зависимост от избора на 

най-подходящ невроизобразителен ме-

тод (4, 5). Магнитнорезонансната томог-

рафия (МРТ) е метод на избор за изслед-

ване на главния мозък при деца с епи-

лепсия и анамнеза за перинатална хи-

поксия. 

Цел и задачи 

Целта на настоящото проучване е да 

се приложи протокол на изследване при 

деца с ХИЕ, съобразен с клиничните 

данни, да се разработи систематичен 

подход при описание на находките и да 

се потърси корелация между МРТ изме-

ненията и данните от електроенцефалог-

рафското (ЕЕГ) изследване. 

Материал и методи 

Проведена е МРТ на апарат 1.5Т GE 

Signa при 15 деца на възраст от 7 месеца 

до 10 години, при които има анамнеза за 

перинатална хипоксия. Всички пациенти 

имат диагностицирана епилепсия изоли-

рано или съчетана с ментална ретарда-

ция и церебрална парализа. Родителите 

са дали писмено информирано съгласие 

за провеждане на изслеването. При 

12 пациента е проведена седация или 

анестезия. Използвана е стандартна бо-

бина за глава. Полето на изследване е 

18-20 см с матрица 256x256 или 512x512, 

дебелина на срезовете 4 до 5 мм и разс-

тояние между тях 0.8-1 мм. Изследване-

то е проведено по специфичен протокол 

в съответствие с клиничните данни, T1 

спин ехо образите в аксиална и сагитал-

на равнина са със следните параметри – 

време на повторение (TR) 420-580 мсек, 

време до ехо (TE) 14-28 мсек. Коронарна 

FLAIR секвенция TR 10000 мсек, TE 

138-146 мсек, при двама пациента е про-

ведена и аксиална FLAIR. Аксиалните 

T2 образи са с параметри TR 3000-

3520 мсек, TE 104-106 мсек. Коронарна 
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3D SPGR секвенция с тънки срезове – 

1.5 мм е без разстояние между срезовете, 

TR 11-12 мсек, TE – 5-6 мсек. Всички 

образи са оценени за наличие на патоло-

гични промени в сигналната характерис-

тика, атрофия, кистична дегенерация на 

сивото и бялото мозъчно вещество – пе-

ривентрикуларно и субкортикално. При-

ложен е систематичен подход при опи-

санието. Описаните МР находки са съ-

поставени с ЕЕГ данните. 

Резултати и обсъждане 

По време на перинаталния период хи-

поксемията и исхемията са в резултат на 

асфиксия. Перинаталната асфиксия и це-

ребралната хипоперфузия са основни 

причини за нарушена мозъчна авторегу-

лация и развитие на ХИЕ. Според кон-

цепцията за „селективна ранимост” ня-

кои структури у новороденото са по-

чувствителни към хипоксия (6). Родени-

те в термин деца при продължителна и 

тежкостепенна хипоксия развиват си-

метрични лезии в базалните ганглии и 

таламусите. В нашата серия не наблюда-

вахме изолирани подобни изменения, 

което може да се обясни с малкия брой 

пациенти. При 3 пациенти установихме 

мултикистични промени както в базал-

ните ганглии така и в бялото мозъчно 

вещество двустранно симетрично. 

При недоносените деца най-често се 

установява перивентрикуларна левкома-

лация (6). Тя се демонстрира като хипе-

ринтесни на Т2 и FLAIR секвенциите 

двустранни симетрични перивентрику-

ларни зони. Латералните вентрикули 

често са дилатирани и са с неравни кон-

тури. Това са и най-честите находки – 

6 пациента са с перивентрикуларна лев-

комалация или перивентрикуларен хипе-

ринтензитет. 

МРТ находките при пациентите от 

проучването са разнообразни и включват 

енцефаломалация, перивентрикуларна 

левкомалация, поренцефални кисти, 

мултикистична енцефалопатия, улегирия 

и атрофия. При някои от пациентите се 

наблюдава комбинация на находките, 

което е в съотвествие с данните от про-

учванията на Shalak и Triulzi (7, 8). Ре-

зултатите са представени в Табл. 1. 

Табл. 1. Находки при магнитнорезонан-

сна томография при хипоксично – исхе-

мична енцефалопатия у деца с епилепсия 

МРТ находки Брой 

пациенти 
Поренцефални кисти 3 
Мултикистична 

енцефалопатия 
3 

Перивентрикуларна 

левкомалация 
4 

Перивентрикуларни зони на 

повишен сигнален интензитет 
2 

Улегирия 2 
Атрофия 5 

Прилагането на протокол на изслед-

ване според клиничните данни и резул-

татите от ЕЕГ изследването осигури 

изобразяване на изменения при всички 

пациенти. На фиг. 1 и фиг. 2 са предста-

вени МР измененията при част от паци-

ентите. 

Системният подход при описание на 

МР образите се изгражда върху оценката 

не само на обема паренхим като цяло 

(наличие или липса на атрофия и вент-

рикуломегалия) и на патологичните сиг-

нални промени. Детайлно са прегледани 

образите в различни равнини за устано-

вяване на кистична дегенерация на сиво-

то и бялото мозъчно вещество – пери-

вентрикуларно и субкортикално както и 

за установяване на малформации в кор-

тикалното равитие и нарушения в мие-

линизацията. 
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Фиг. 1А, 1Б, 1В. Перивентрикуларна левкомалация, 1А Коронарна Т2 секвенция, 1Б 

коронарна FLAIR секвенция, 1В мултикистична енцефалопатия, коронарна FLAIR сек-

венция. 

   

Фиг. 2А. мултикистична енцефалопатия, аксиална Т2 секвенция, 2Б, 2В поренцефална 

киста, комуницираща с вентрикул, 2Б коронарна Т2 секвенция, 2В сагитална Т2 сек-

венция. 

 

Основните трудности при диагности-

ката в невропедиатрията са свързани с 

промените при миелинизация на главния 

мозък. От раждането до шестия месец 

матурацията на миелина се оценява на 

Т1W секвенцията. От 6 месеца до 2 го-

дини Т2 образите са по-информативни, 

но при деца с нарушено и забавено нер-

вно-психическо равитие или съмнения за 

смутена миелинизация винаги се про-

веждат Т1 и Т2 секвенции в аксиална 

равнина. В нашето проучване при децата 

под две годишна възраст нарушена мие-

линизация сме установили при пациен-

тите с епилепсия и ментална ретардация. 

Системният подход при описанието е 

необходимо условие за установяване на 

всички МР находки и изключване на съ-

четанието им с малформации в развити-

ето на мозъка и изоставане в миелиниза-

цията. Корелацията с ЕЕГ данните спо-

могна за диференциране на епилетоген-

ните и неепилептогенните лезии, което е 

от значение при терапевтичния план и 

прогнозата за пациентите. 
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Изводи 

МРТ при деца с ХИЕ изисква систе-

мен подход при описание на образите 

получени чрез прилагането на протокол 

на изследване, съобразен с клиничната 

находка. Двата процеса на получаване на 

качествени образи и анализирането им в 

съчетание с ЕЕГ данните са необходимо 

условие за установяване на епилепто-

генните лезии. 
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