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Младост моя! Моя или чужда?

Гледам те като пантофка стара.

Тъй човек от унес се пробужда

и откъсва лист от календара.

Нищо от богатството ти златно

мойта Муза не успя да вземе.

Отминавай, младост, безвъзвратно!

Ти ми беше непосилно бреме.

Ти в среднощ ми сресваше косите,

в огън моите стрели обжари.

С твойта сляпа щедрост ме пресити,

с чужди грехове ме претовари.

Аз ти връщам скиптъра – не мога 

само с хляб душата си да мамя!

Младост моя! Болка и тревога!

И парче от излиняло знаме!

125 години от рождението на

Марина Цветаева
1892 – 1941

Избрана лирика, изд. „Народна култура“
София, 1972 г.
Подбрал и превел Иван Николов

Младост
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Инсулиновата резистентност –
патологично състояние и/или
физиологичен отговор срещу
метаболитен стрес в някои тъкани
Д-р Людмил ЛАЗАРОВ

Инсулиновата резистентност е състояние,

при което клетките намаляват своята чувстви-

телност към действието на инсулина и това

води до увеличаване на производството му от

бета клетките на Лангерхансовите острови в

панкреаса. 

Обсъждат се различни механизми за обяс-

нение на патогенезата на инсулиновата резис-

тентност, като са възприети основно три:

- ектопично отлагане на липиди;

- стрес на ендоплазматичния ретикулум;

- промени при системно възпаление. 

Инсулиновата резистентност почти винаги

се счита за патологичен процес и е в основата

на захарния диабет тип 2. Регулирането на ин-

сулиновата чувствителност обаче е част от

нормалната метаболитна физиология. Днев-

ните, сезонните, свързаните с възрастта, бре-

менността и други колебания в приема на

хранителни вещества изискват хомеостатична

гъвкавост, включително и промени в чувстви-

телността към инсулин, за да се оптимизира

доставката на хранителни вещества между

различните тъкани. Например при краткот-

райно прехранване скелетната и сърдечната

мускулатура стават  преходно инсулинорезис-

тентни – физиологична адаптация, която бла-

гоприятства отклоняването на излишни хра-

нителни вещества към мастната тъкан за

съхранение.

Допуска се, че тази индуцирана инсули-

нова резистентност – особено при хронична

доставка на излишни количества хранителни

вещества – предпазва важни тъкани от храни-

телно-индуцирана дисфункция.

Концепция за инсулин индуцирания

метаболитен стрес 

и неговото значение за сърцето

Нормално има реципрочна връзка между

плазмените нива на свободните мастни кисе-

лини и глюкозните нива в кръвта. На гладно

кръвната глюкоза е ниска, а нивото на свобод-

ните мастни киселини е увеличено, поради

освобождаването им от мастната тъкан. След

нахранване нивата на кръвната захар и инсу-

лина се увеличават, докато свободните мастни

киселини намаляват, потискани от инсулина.

Миокардът, с неговите високи енергийни

нужди, се адаптира към постъпващите храни-

телни вещества чрез взаимодействие между

глюкозния и от свободни мастни киселини

(FFA) метаболизъм. Високите нива на FFA на

гладно намаляват всмукването и окислението

на глюкозата от миокарда, за да я запазят за

нуждите на мозъка. При слабо контролира-

За контакти:
Д-р Л. Лазаров
Катедра по фармакология и токсикология
Медицински университет - София
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ните пациенти със ЗДТ2 тази реципрочна

връзка се изгубва и кръвната глюкоза, и FFA

едновременно нарастват. Това поставя мио-

карда в повишен риск от хранително прето-

варване и миокардна глюколипотоксичност. В

тъканите, използващи инсулин независим

транспортер GLUT-2, се получава бързо из-

равняване на екстра- и интрацелуларното глю-

козно ниво, което прави бета-клетката особено

уязвима към глюколипотоксичност. От друга

страна, тъкани като сърце и скелетни мускули,

които използват инсулин зависим GLUT-4

транспортер за глюкоза, се предпазват от глю-

колипотоксичност чрез развитие на инсули-

нова резистентност.

Изследвания, базирани на пациенти със

ЗДТ2, направени наскоро в Канада, Великоб-

ритания и Швеция, след корекция на мно-

жество фактори, показват повишен риск от

смъртност при пациенти, лекувани с инсули-

нова терапия. Продължаващите анализи от DI-

GAMI 2, използващи обща кохорта на базата

на данни от епидемиологични база данни,

също показват повишен риск от смъртност,

повторен инфаркт или инсулт.

Интензивна промяна 

в начина на живот 

и кардиоваскуларни резултати

Водещият подход в преодоляването на ин-

сулиновата резистентност при лечението на

ЗДТ2 е насочен към интензивна промяна в на-

чина на живот, свързана с намаляването на

теглото. След редукция на приема на храни-

телни вещества следва да намалее метаболит-

ният стрес върху тъканите и да се подобрят

кардиоваскуларните резултати. Проведеното

„Look AHEAD“ (Action for Health in Diabetes)

проучване е целящо намаляване на телесното

тегло чрез намаляване на калорийния прием и

повишаване на физическата активност, срав-

нено със стандартната терапия на пациенти

със ЗДТ2. Резултатите показват, че промяната

в начина на живот не успява да намали смър-

тността от кардиоваскуларни инциденти. В

допълнение, данните за смъртността вследст-

вие на ранно постигане на гликемичен кон-

трол, в проучването „ACCORD“ показват

незначително намаление с 15%, в сравнение с

контролната група. Освен това интензивна ин-

тервенция върху начина на живот показва тен-

денции за намаление от 16% на миокарден

инфаркт (P = 0.11), 56% намаление на фатален

инфаркт на миокарда (P = 0.13) и 20% намале-

ние при сърдечна недостатъчност (P = 0.10).

Не се наблюдават тенденции за промяна на

честотата на хоспитализация за стенокардия

(P = 0.79) или инсулт (P = 0.78). 

В проучването „Look AHEAD“ при паци-

енти с кардиоваскуларни заболявания, при

които е приложена промяна в начина на живот,

в началото е установено влошаване на първо-

началните резултати. Тези данни показват, че

всяка интензивна намеса в гликемията или

поддържането на теглото при пациенти със

ЗДТ2, не показва подобрение при пациенти с

вече съществуващи кардиоваскуларни заболя-

вания.

Като цяло изводите, получени от „Look

AHEAD“ до голяма степен подкрепят нашето

предположение. Ясно е, че промяната в на-

чина на живот няма пагубен ефект върху

всички случаи на смърт, какъвто се наблюдава

при интензивна глюкозопонижаваща терапия

в проучването „ACCORD“. Важно е също така

да се отбележи, че при пациенти без кардио-

васкуларни заболявания интензивната про-

мяна в начина на живот в програмата „Look

AHEAD“ дава много ползи за здравето, вклю-

чително подобряване на контрола на глюко-

зата, намаляване на кръвното налягане и

цялостен контрол върху липидите, при това с

използването на по-малко медикаменти. Спо-

ред нашите изследвания при пациентите със

ЗДТ2, които са с наднормено тегло, затлъстя-

ване и липса на мотивация за промяна на жи-

вота се наблюдава най-често инсулиново

индуциран метаболитен стрес. Понижаването

на гликемията чрез понижаването на инсули-

новата резистентност и повишаването на при-

ема на хранителни вещества във вече храни-

телно натоварените тъкани водят до парадок-

салното им метаболитно увреждане, причи-

нено от инсулиново индуцирания метаболи-

тен стрес. Трябва да се отбележи, че при уме-

рено интензивна инсулинова терапия при па-

циенти с наднормено тегло и затлъстяване и 

с лошо контролиран ЗДТ2 се наблюдава дра-

матично нарастване на триглицеридите в 

миокарда (при двама от осем участници).
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Ключовото е, че преодоляването на инсулино-

вата резистентност не е едно и също с нама-

ляването или подобряването на инсулиновата

резистентност чрез намален хранителен внос.

Всъщност инсулиновата резистентност пред-

пазва от метаболитен стрес, причинен от пре-

комерен хранителен внос. Ако терапиите

водят до намалено хранително натоварване,

това ще намали и нуждата от протекцията на

инсулиновата резистентност.  

Има много пациенти, които се нуждаят от

инсулинозаместваща терапия, и други, при

които тя може да бъде вредна. За пациенти с

тежък дефицит в ендогенната секреция на ин-

сулин, инсулиновото заместване става необхо-

димо, тъй като е единствен ефективен подход

за понижаване на кръвната захар. Също така

за пациенти, които са с нормално тегло, вклю-

чително и за много пациенти с латентен авто-

имунен диабет при възрастни, които са в

състояние да постигнат здравословен енер-

гиен баланс, инсулиновата терапия вероятно е

по-безопасен вариант. Кратък курс на инсулин

може да бъде от полза, за да се постигне бързо

гликемичен контрол и подобряване на бета-

клетъчната функция при пациенти с новоот-

крит ЗДТ2. Въпреки това трябва да се внимава

с използването на много високи дози инсулин

при пациенти с наднормено тегло или затлъс-

тяване, ако те не са в състояние на променят

начина си на живот и да преодолеят положи-

телен енергиен баланс.

Други глюкозопонижаващи терапии

при трудни за контрол случаи 

на ЗДТ2 при пациенти 

с наднормено тегло и затлъстяване 

Изследванията показват, че намаляването

на хранителния прием от критичните тъкани

ще бъде полезно. Промяната в начина на

живот, свързана с повишаване на физическата

активност и намален калориен прием, се пре-

поръчва, но често тя не е достатъчна при па-

циенти с наднормено тегло и затлъстяване.

Бариатричната хирургия е един от най-ефек-

тивните методи за преодоляване на позитив-

ния енергиен баланс и подобряване на

гликемичния контрол. Използването на новите

глюкозопонижаващи агенти, които подобряват

негативния енергиен баланс, като GLP-1 ре-

цепторни агонисти и SGLT-2 инхибитори,

води до намаляване на метаболитния стрес. В

бъдеще са необходими данни за дългосроч-

ната им употреба и тяхната кардиоваскуларна

безопасност. 

Безопасността на инсулиновите сензитай-

зери при употреба при високорискови паци-

енти със ЗДТ2 трябва внимателно да бъде

преценена, в зависимост от техния механизъм

на действие и потенциалното им  взаимодей-

ствие с други лекарствени средства. Така на-

пример дори при пациенти с ниски резултати

в контрола на гликемията би било полезно

комбинирането на тиазолидиндиони (TZD) с

инсулин. Би могло да се обсъжда, че при лошо

контролирани пациенти TZD имат синергично

действие с инсулина, водещо до повишаване

на глюкозното всмукване в кардиомиоцитите

и увеличаване на инсулин индуцирания мета-

болитен стрес в сърцето (метаболитна кардио-

миопатия). Ясно е, че комбинацията от TZD и

инсулин трябва да се използва с повишено

внимание при пациенти с положителен енер-

гиен баланс. В допълнение метформин, макар

често споменаван като инсулинов сензитай-

зер, има основен глюкозопонижаващ ефект

чрез намаляване на хепаталната глюкозна про-

дукция. Неясно обаче е неочакваното увели-

чение на общата смъртност, когато метформин

се комбинира със сулфонилурейни лекар-

ствени препарати.

Перспектива и бъдещи насоки 

Концепцията за инсулин индуцирания ме-

таболитен стрес има нужда да бъде изследвана

в бъдеще при инсулинова терапия на пациенти

със ЗДТ2 с наднормено тегло и затлъстяване.

Вниманието трябва да бъде насочено към това

как инсулинът взаимодейства с други глюко-

зопонижаващи агенти. По-доброто разбиране

на този патофизиологичен процес може да

бъде полезно за клиницистите при консулти-

ране и мотивиране на пациентите със ЗДТ2 за

подобряване на начина им на живот.



ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА, бр. 3/2017 г. 6

Библиография

1. Chess DJ, Stanley WC. Role of diet and fuel overabundance in the development and progression of heart failure. Cardio-

vasc Res 2008; 79:269–278. 

2.  Currie CJ, Poole CD, Evans M, Peters JR, Morgan CL. Mortality and other important diabetes-related outcomes with in-

sulin vs other antihyperglycemic therapies in type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:668–677. 

3. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al, .; American Diabetes Association (ADA), ; European Association for the

Study of Diabetes (EASD). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement

of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes

Care 2012; 35:1364–1379. 

4. Kahn SE, Cooper ME, Del Prato S. Pathophysiology and treatment of type 2 diabetes: perspectives on the past, present,

and future. Lancet 2014; 383:1068–1083. 

5. Labbé SM, Grenier-Larouche T, Noll C, et al. Increased myocardial uptake of dietary fatty acids linked to cardiac dys-

function in glucose-intolerant humans. Diabetes 2012; 61:2701–2710. 

6. Mellbin LG, Malmberg K, Norhammar A, Wedel H, Rydén L; DIGAMI 2 Investigators. Prognostic implications of glu-

cose-lowering treatment in patients with acute myocardial infarction and diabetes: experiences from an extended follow-up

of the Diabetes Mellitus Insulin-Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) 2 Study. Diabetologia 2011;

54:1308–1317. 

7. Nolan CJ, Prentki M. The islet beta-cell: fuel responsive and vulnerable. Trends Endocrinol Metab 2008; 19:285–291. 

8. Prentki M, Corkey BE. Are the beta-cell signaling molecules malonyl-CoA and cystolic long-chain acyl-CoA implicated

in multiple tissue defects of obesity and NIDDM? Diabetes 1996; 45:273–283. 

9. Randle PJ, Garland PB, Hales CN, Newsholme EA. The glucose fatty-acid cycle. Its role in insulin sensitivity and the

metabolic disturbances of diabetes mellitus. Lancet 1963; 1:785–789. 

10. Riddle MC, Ambrosius WT, Brillon DJ, et al, .; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Investigators. Epi-

demiologic relationships between A1C and all-cause mortality during a median 3.4-year follow-up of glycemic treatment

in the ACCORD trial. Diabetes Care 2010; 33:983–990. 

11. Saleh N, Petursson P, Lagerqvist B, et al. Long-term mortality in patients with type 2 diabetes undergoing coronary an-

giography: the impact of glucose-lowering treatment. Diabetologia 2012; 55:2109–2117. 

12. Schenk S, Saberi M, Olefsky JM. Insulin sensitivity: modulation by nutrients and inflammation. J Clin Invest 2008;

118:2992–3002. 

13. Stanley WC, Recchia FA, Lopaschuk GD. Myocardial substrate metabolism in the normal and failing heart. Physiol

Rev 2005; 85:1093–1129. 

14. Tuomi T, Santoro N, Caprio S, Cai M, Weng J, Groop L. The many faces of diabetes: a disease with increasing hetero-

geneity. Lancet 2014; 383:1084–1094. 

15. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on compli-

cations in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352:854–865. 

16. Weng J, Li Y, Xu W, et al. Effect of intensive insulin therapy on beta-cell function and glycaemic control in patients

with newly diagnosed type 2 diabetes: a multicentre randomised parallel-group trial. Lancet 2008; 371:1753–1760. 

17. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, et al, .; Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle in-

tervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013; 369:145–154. 

18. Zib I, Jacob AN, Lingvay I, et al. Effect of pioglitazone therapy on myocardial and hepatic steatosis in insulin-treated

patients with type 2 diabetes. J Investig Med 2007; 55:230–236.



ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА, бр. 3/2017 г. 7

Възможности на хомеопатичната
терапия при рецидивиращи
инфекции на пикочните пътища
Д-р Райна ТОМОВА

Един от най-тревожните проблеми пред

съвременната медицинска практика е увели-

чаващата се антибиотична резистентност.

Проблемът се отнася до множество патоло-

гии, включително и до рецидивиращите ин-

фекции на пикочните пътища. Това налага

необходимостта от внимателно прецизиране

на показанията за антибиотична терапия и

прилагането на алтернативни лечебни сред-

ства и методи за запазване на постигнатия ре-

зултат след ерадикация на патогенните мик-

роорганизми.

През последните години хомеопатията се

налага като все по-търсен от пациентите ком-

плементарен метод за терапия и превенция на

рецидивиращите уроинфекции.

Мястото на хомеопатичната терапия в ост-

рата фаза на цистита е допълващо. Добавя-

нето на добре подбрани хомеопатични меди-

каменти към конвенционалната антибиотична

терапия води до по-бързо облекчаване на оп-

лакванията на пациента. 

Симптоматичните хомеопатични препа-

рати, които могат да влязат в съображение в

острата фаза на възпаление на пикочните пъ-

тища, са много. Представяме най-често изпол-

званите от тях. Подбира се този медикамент

или комбинация от медикаменти, чието опи-

сание е най-близко до усещанията на паци-

ента. 

Cantharis vesicatoria 9 СН предпочитаме

при цистити, протичащи с чести позиви за

уриниране. Микцията е съпроводена от па-

рене. Болки има преди, по време и след ури-

ниране.

Arsenicum album 9 СН се използва при ле-

чение на цистит с много силно усещане за па-

рене и нарушено общо състояние с

придружаваща отпадналост. Подобрение на

оплакванията настъпва от топли апликации в

долната част на корема.

Mercurius corrosivus 9 CH предписваме,

когато микцията е съпроводена от интензивна

болка и тенезми, като може да има и придру-

жаващи чревни тенезми. Прилага се системно

при хеморагични цистити.

Sarsaparilla 9 CH e подходящ избор при

цистити, възникващи на фона на нефроли-

тиаза. 

Formica rufa 5 СН избираме при  колиба-

цилозен цистит и микрокалкулоза.

Magnesia phosphorica 9 CH е хомеопати-

чен спазмолитик, подходящ при спастични

болки, които се подобряват от прегъване на

тялото на две и при натиск върху болезнената

област. 

Staphysagria 15 CH изписваме при абакте-

риална цисталгия от травматично естество –

след катетъризация или сексуален контакт.

За овладяване на острите оплаквания е

препоръчително 4-6 пъти дневно да се при-

емат по 5 гранули за смучене от съответния

За контакти: 
Д-р Р. Томова
специалист по вътрешни болести и по клинична хомеопатия
Хомеопатичен кабинет, София, тел. 0888 148 912
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медикамент или комбинация от медикаменти,

с разреждане на броя на приемите при подоб-

рение. При интензивни оплаквания в началото

приемите могат да бъдат и на всеки час.

Особен интерес представлява хомеопатич-

ната терапия при пациенти с упорито рециди-

виращи пикочни инфекции. Добре подбраната

индивидуализирана хомеопатична схема поз-

волява прекъсване на неприятния кръговрат от

повтарящи се остри фази и антибиотични кур-

сове, при тревожно растяща с времето анти-

биотична резистентност на причинителите.

Най-честият причинител на цистита е Esc-

herihia coli. Когато имаме случай на рециди-

виращи колибацилозни цистити, важен

елемент от противорецидивната терапия на

пациентите е хомеопатичният препарат Coli-

bacillinum 15 CH, който повишава специфич-

ната резистентност към Escherihia coli. Като

допълнение към тази специфична терапия из-

ползваме хомеопатични медикаменти с иму-

номодулиращо действие. Такъв е например

Echinacea angustifolia 5 CH. Една примерна

схема за приложение на двата медикамента е

редуването им по 5 гранули през ден за пър-

вите 1-2 месеца, след което – приемането им

по 10 гранули веднъж седмично за следващите

4-5 месеца. 

От гледна точка на хомеопатичния метод е

важно и изясняването на провокиращите ре-

цидивите фактори и намаляване на чувстви-

телността на пациента към тях с помощта на

хомеопатични средства. За целта най-често се

използват следните хомеопатични медика-

менти: 

Dulcamara 9 CH – за профилактика на цис-

тити, които възникват след излагане на влажен

студ (например след намокряне на краката).

Aconitum napellus 9 CH – за профилактика

на цистити, отключвани от излагане на сух

студ (например след излагане на студен

вятър).

Nux vomica 15 СН - когато рецидивира-

щите цистити са в контекста на непрестанно

работно натоварване и хроничен стрес, во-

дещи до спад в имунната защита. 

Гореизброените медикаменти предпис-

ваме, когато пациентът сподели за съответния

отключващ фактор - по 5 гранули за смучене

всекидневно (например при стрес и претовар-

ване) или в дози от по 10 гранули при нужда

(например 10 гранули Dulcamara 9 СН веднага

след излагане на влажен студ, без да се из-

чаква отключване на оплакванията). 

За постигането на траен успех в терапията

на всяко често рецидивиращо заболяване, от

гледна точка на хомеопатията, е от съществено

значение и изписването на т.нар. медикамент

за теренно лечение. Неговият подбор включва

оценка на коморбидността, наследствената об-

ремененост, обичайния ход на възпалителния

процес и други белези. 

В заключение бих казала, че хомеопатич-

ната терапия е чудесно допълнение към лече-

нието на всеки пациент с рецидивиращ

цистит. Тя е особено полезна при онези групи

пациенти, които представляват терапевтичен

проблем: пациенти с много чести рецидиви,

алергични пациенти, бременни и кърмещи

жени, полиморбидни пациенти, малки деца.

Предимствата произтичат от постигането на

терапевтичен ефект, без никаква опасност от

нежелани странични реакции, токсичност или

лекарствени взаимодействия. 
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Фетален алкохолен синдром 
и глутаматен транспортер ЕААТ2
Проф. Надка БОЯДЖИЕВА, Росица МЕТОДИЕВА

Фетален алкохолен синдром се диагности-

цира при потомството на майки, употребявали

алкохол по време на бременността. Проявява

се с видими промени на новороденото като за-

ешка уста, промени в крайниците и др., и с по-

късни изменения в паметови и поведенчески

функции на мозъка. Глутамат е невротрансми-

тер, който участва в развитието на мозъка и

патогенезата на различни вътреутробно при-

добити нарушения. Има данни за ролята на

глутамат при изменения в потомството под

влияние на употреба на алкохол от бременни

жени. Глутамат осигурява баланс във фун-

кциите на мозъка спрямо инхибиращата ами-

нокиселина ГАМК. Редица данни сочат, че

глутамат е вещество, което осигурява неврот-

рансмисия в съответни синапси и има собст-

вени рецептори (глутаматни рецептори). Като

аминокиселина глутамат участва в регулиране

на клетъчните функции, като неговата роля

продължава да се изяснява при различни па-

тологии. Изследванията върху мозък на фе-

туси и новородени плъхчета от майки, трети-

рани с различни фармакологични средства по

време на бременност, показват, че глутамат

има роля в механизмите на увреждане на

памет, поведение и др.

Фетален алкохолен синдром 

и водещи механизми в патогенезата

Преди повече от шест десетилетия изслед-

ователите поставят диагнозата „фетален алко-

холен синдром” на базата на някои промени

както в лицевата част на черепа, така и в по-

ведението, паметта на деца, родени от майки,

употребявали алкохол по време на бремен-

ността. На база на натрупания експеримента-

лен материал се обособиха и групата заболяв-

ания „фетални алкохолни болести”, към които

се отнася и феталният алкохолен синдром.

Наши проучвания доказват, че при потом-

ството на бременни животни се установяват

различни нарушения в мозъчни, имунни и ре-

продуктивни функции, които влизат в харак-

теристиката на феталния алкохолен синдром.

Ние за първи път демонстрирахме намаляване

на броя на бета-ендорфинови неврони в хипо-

таламус на мозък на новородени и развиващи

се плъхчета от бременни животни, получа-

вали алкохол в различни периоди на бремен-

ността. Ние също доказахме намалена имунна

активност на различни клетки, включително

на NK cells (естествени защитници на орга-

низма) при потомството на бременни жи-

вотни, третирани с алкохол. Съвременни фак-

ти сочат, че употребата на алкохол по време

на бременността оказва влияние върху раз-

лични невротрансмитери (допамин, серото-

нин, ГАМК и др.) на развиващия се фетус.

Наши публикувани резултати показват, че ал-

кохолът предизвиква апоптоза (програмирана

клетъчна смърт) на хипоталамични невро-

нални клетки. Ние също доказахме през по-

следните години, че алкохолът повлиява

микроглия на мозъка и увеличава секрецията

на провъзпалителни цитокини, чрез което

усилва риска от невровъзпаление в мозъка на

развиващия се фетус. Анализът на резулта-

тите в литературата показва риск от смърт на

неврони в различни области на мозъка под

влияние на алкохола в хода на развитие на фе-

За контакти:
Р. Методиева 
GSM 0884750591
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туса. Сред механизмите на промени на мозъка

се очертава и ролята на глутаматната невроме-

диация при фетален алкохолен синдром.

Фетален алкохолен синдром, 

глутамат и глутаматен 

транспортер ЕААТ2

Документирана е ролята на глутамат в ме-

ханизмите на клетъчна смърт при хипоксия на

мозък на неонатални плъхове. Глутаматен

транспортер ЕААТ2 е свързан с глия на мо-

зъка и участва в механизми на регулация на

глутаматната невротрансмисия. ЕААТ2

участва в изчистване на глутамат от синап-

сите, което намалява невротоксичността на

тази аминокиселина. В допълнение има дан-

ни, че ЕААТ2 медиира цистеиновия ъптейк за

невроналната синтеза на GSH. Наши проучва-

ния документират ефектите на алкохол върху

GSH в мозъка на плъхове. GSH намалява в

невроните на хипоталамуса под влиянието на

алкохол. Ние допускаме, че GSH намалява в

мозъка в периода на ембрионалното развитие

под влияние на алкохол, вземан от бременната

жена (експериментално животно). Намалената

концентрация на GSH в мозъка е риск за раз-

лични мозъчни заболявания. В тази насока до-

казателствата от колектив на Stephanie M.

Robert и сътр., (2015), че ЕААТ активира син-

тезата на GSH, подобрява функцията на нев-

роните при тумори на мозъка и след радиация,

имат важно значение за ролята на ЕААТ2 в ме-

ханизмите на алкохолна пренатална токсич-

ност. Глиалният глутаматен транспортер е

характеризиран в два вида ЕААТ1 и ЕААТ2 и

е установен върху синапсите на астроцитите.

Неговата роля е свързана с поддържане на

ниски концентрации на глутамат в синапсите.

Изследванията върху животни с редуцирана

експресия на ЕААТ2 преобладават в литера-

турата и почти няма данни за проучвания

върху хора. Оскъдни са съобщенията за фета-

лен алкохолен синдром и ЕААТ2 върху мозък

на хора. Дисфункция и редуцирана експресия

на ЕААТ е документирана при хронични и

остри невродегенеративни заболявания. При

животински модели на мозъчни заболявания

се потиска рискът от глутаматна токсичност,

когато се активира регулацията на ЕААТ2.

Взети заедно, публикуваните резултати дават

основание да допуснем, че при алкохолно въз-

действие върху развиващия се мозък е въз-

можна ролята на глутаматния транспортер

ЕААТ2 и неговото инхибиране. Връзката

между този транспортер и важния ендогенен

антиоксидант GSH е в подкрепа на това допус-

кане.

Фармакологични средства 

с влияние върху глутаматната 

невротоксичност

Малко са лекарствените средства, утвър-

дени като блокатори на глутаматната невро-

токсичност. Водещи сред тях са некомпе-

титивни антагонисти на рецепторите на глу-

тамат. Например мемантин е блокер на NMDI-

рецепторите и намира приложение за лечение

на заболяването на Алцхаймер. Съвременно

направление е редуциране на глутаматната

невротоксичност чрез увеличаване на глута-

матния реъптейк, което се постига с увелича-

ване на експресията на глиалния глутаматен

транспортер ЕААТ2. Нова идея е докладвана

през последните години за ролята на бета-лак-

тамни антибиотици в модулацията на ЕААТ2.

Опитът на колектива Pei Chun Lai и сътр.

(2011) с цефтриаксон показва индукция на

ЕААТ2 на неонатални плъхове с исхемичен

мозък вследствие на хипоксия. При неона-

тална епилепсия е документирана хипоксия на

мозъка. Доказателствата, че цефтриаксон е

силен модулатор на глутаматния транспорт в

мозъка на новородени плъхчета, дават основа-

ние да се извършват изследвания, включи-

телно при фетално алкохолно въздействие.

Под влияние на цефтриаксон се увеличава

експресията на глутаматния транспортер

ЕААТ2. В допълнение, с увеличената експре-

сия на ЕААТ2 се постига не само редуциране

на глутаматната токсичност, но има публику-

вани данни, че при модели на заболявания на

животни се постигат терапевтични ефекти

(модели на церебрална исхемия, на болка, на

невродегенеративни заболявания и др.). Ре-

дица автори се обединяват около становището,

че патологичното освобождаване на глутамат

от астроцитите има водеща роля в синхрони-

зиране на функциите на големи популации от
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неврони по време на гърчове. Повишеното ос-

вобождаване на глутамат в различни зони на

мозъка и по-значимо – в кората на фетуси под

влияние на алкохол, показва, че е намалена ак-

тивността на глутаматните транспортери. Тях-

ното намаляване в хода на развитие на

мозъчни структури е причина глутаматът да

се задържа по-дълго в синапсите и да оказва

токсично влияние върху невроните при фе-

тално алкохолно въздействие. В допълнение,

има факти за ролята на глутаматния транспор-

тер в патогенезата на често срещаното мо-

зъчно заболяване – епилепсия. Взети заедно,

тези публикувани резултати, заедно с фактите,

че глутамат предизвиква невронална клетъчна

смърт и повишени концентрации, водещи до

нарушения в неврогенезата, мозъчното разви-

тие, до нарушена синапсна пластичност и

други, показват значимостта на проучванията,

които са нови и съвременни. Те очертават на-

правление с възможности за блокиране на глу-

тамат чрез активиране на неговия транспортер

(ЕААТ).

Заключение

Литературният анализ показва съвременно

направление в изучаването на механизмите на

нарушения в мозъчното развитие, включи-

телно рисковете при епилепсия и фетален ал-

кохолен синдром чрез изследвания върху

глиалния глутаматен транспортер ЕААТ2.

Убедителни доказателства сочат, че когато се

активира регулацията на този транспортер, се

активира реъптейкът на глутамат от пресинап-

тичното пространство в пресинапс, съответно

се намаляват концентрацията на глутамат в си-

напсите и неговата токсичност върху невро-

ните. В подкрепа на развитието на посоченото

направление в неврофармакологията са пуб-

ликувани резултати от изследвания върху

ЕААТ2 и различни животински модели на за-

болявания. Глутаматният транспортер ЕААТ2

се свързва с регулацията на важния клетъчен

антиоксидант GSH. Алкохолът намалява кон-

центрацията на GSH в невроните на мозъка на

развиващия се фетус. Посоченото е един от

механизмите на програмирана клетъчна смърт

(апоптоза) в мозъка под влияние на алкохол. В

литературата се допуска инхибиране на актив-

ността на ЕААТ2 под влияние на алкохол в

мозък на фетуси, чийто резултат са увеличени

концентрации на глутамат в синапсите и уве-

личена невротоксичност. Посоченото е един

от механизмите за мозъчни нарушения при

фетален алкохолен синдром. По-горе посоче-

ните нови факти създават възможности за на-

правление и търсене на фармакологични

средства с цел намаляване на глутаматната

невротоксичност чрез моделиране актив-

ността на глутаматния транспортер ЕААТ2.

Посоченото има както теоретична, така и кли-

нична значимост. Известно е, че късните мо-

зъчни промени в памет, поведение, риск от

гърчове в потомството на майки, употребя-

вали по време на бременност алкохол, са рис-

кови за децата. Ранната профилактика с

фармакологични средства, които да потиснат

глутаматната невротоксичност чрез активи-

ране на глутаматния транспортер ЕААТ2 (по-

горе посочихме пример с цефтриаксон), са от

значение за клиничната медицина и педиатри-

ята. 

Статията се публикува във връзка с дого-
вор 31/2016 г., проект № 553/21.01.2016 г. на
тема: „Определяне на глутаматен транспор-
тер ЕААТ2 в мозък на плъхове с неонатална
епилепсия и плъхове с фетален алкохолен син-
дром“ от конкурса „ГРАНТ“ на МУ в София.
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За контакти: 
Доц. В. Боева-Бангьозова
Тел. 02/869-80-34

Саркоцистозата е протозойно паразитно за-

боляване на топлокръвни и пойкилотермични

животни, включително и хора. Тази паразито-

зооноза е малко позната сред хуманните ме-

дици и специалисти по здравни грижи у нас,

поради малкия учебен хорариум в медицин-

ските университети по медицинска паразито-

логия. По тази причина тя не се търси и не се

диагностицира, въпреки наличието й сред жи-

вотните. Нейната актуалност нарасна особено

в края на ХХ и през ХХI век във връзка с раз-

витието на международния туризъм, икономи-

ческите и търговските връзки, хранителните

вериги за бързо хранене и миграционната

вълна на хора от Азия и Африка към Европа.

Повтарящите се огнища на мускулна сарко-

цистоза сред туристите, които посещават ост-

рови в Малайзия, са фокусирали вниманието

на международната общност върху саркоцис-

тозата – заболяване, някога смятано за рядко

при хора. Това налага запознаването на на-

шата българска медицинска общност със съв-

ременните аспекти на саркоцистозата. 

Саркоцистозата е хранителна и водна зоо-

ноза, причинена от кокцидийни вътрекле-

тъчни протозои от рода Sarcocystis. Жизне-

Саркоцистоза при човека
Клиника, диагностика, лечение и
профилактика
Доц. Виолина Боева-БАНГЬОЗОВА, д-р Марин МУХТАРОВ1, д-р Добрин ПОПОВ2, д-р Красимира ЕНЕВА3

1 МБАЛ в Кърджали
2 Катедра по физиология при МУ в Пловдив
3 Катедра по инфекциозни болести, паразитология с тропическа медицина при МУ в Пловдив

ният цикъл на Sarcocystis spp. включва полово

размножаване в червата на месоядни или все-

ядни (крайни гостоприемници) и безполово

размножаване в тъканите на тревопасни жи-

вотни (междинни гостоприемници).

Клинични особености 

на саркоцистозата

Различават се две клинични форми на сар-

коцистозата: чревна и извънчревна (мус-

кулна).

Чревна форма
В инфективния стадий се установява сар-

коциста, съдържаща брадизоити. Следва по-

лов стадий на развитие на паразита в L. pro-

pria на червата, като ооцистите започват да се

отделят във фекалиите. Чревната форма про-

тича най-често безсимптомно. При клинична

изява следва инкубационен период – от 3-6 до

36 часа след консумация на заразено месо, се

появява коремна болка с гадене, повръщане,

метеоризъм, диария, диспнея и тахикардия.

Най-честото усложнение при тази форма е

развитието на некротичен ентерит.

Степента на клиничните прояви зависи от

интензивността на инфекцията или от вида на

саркоцистите. Известните видове, за които чо-

векът е потвърден като краен гостоприемник,

са S. hominis и S. suihominis. Заразяването с
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двата вида възниква при консумация на инва-

зирано говеждо и съответно свинско месо.

Саркоцистите, които се развиват в свинско

месо, се считат за по-вирулентни в сравнение

с тези от говеждото месо. Препатентните пе-

риоди за S. hominis и за S. suihominis са от 14

до 18 дни и от 11 до 13 дни съответно, като оо-

цистната секреция може да продължи най-

малко 1 месец. 

Bunyaratvej S. et al. (1982) съобщават за

шестима пациенти с остър ентерит на въз-

раст от 3 до 70 години, които са претърпели

тънкочревна разекция. Хистопатологично е

диагностициран сегментен еозинофилен

гастроентерит или сегментен некротичен ен-

терит и са установени полови форми на Sar-

cosporidia. Един от пациентите е починал

поради обширна некроза на чревната стена

и инсуфициенция на анастомозата, а остана-

лите са се възстановили. Според авторите

съществуващите данни за опаразитено със

саркоспоридии говеждо месо в търговската

мрежа на Тайланд и традициите за консума-

ция на подлютено сурово говеждо обясняват

наличието на паразити, подобни на Sarcocys-

tis hominis.

Чревна саркоцистоза при човека е устано-

вена в целия свят, с изключение на Африка и

Близкия изток. Съществува вероятност за раз-

пространение на инвазията и в тези райони,

във връзка с традициите за консумация на су-

рово или недопечено месо. Поради липсата на

повсеместно разработени рутинни методи за

изследване, чревната саркоцистоза при човека

се идентифицира по-често в Европа, в срав-

нение с други държави. От 1228 виетнамски

стажанти от районите Ханой - Хайфон, които

са  работили в Словакия през периода 1987 -

1989 г., 14 (1,1%) са били с положителна фе-

кална проба за саркоцистоза. В друго проуч-

ване от изследвани фекални проби на деца в

Полша и Германия положителни са били 10,4

% и съответно 7,3 %. Първият случай на

чревна саркоцистоза в Малайзия е съобщен

през 2014 г.

Според Polusen, C et al. (2014) чревната

форма на саркоцистоза при човека е описана

от различни автори като безсимптомна и само

при 10 % с клинична изява. При експеримен-

тално заразяване са установени ентерит и ео-

зинофилия.

Мускулна форма
В инфективния стадий се установява оо-

циста или свободна спороциста. Обикновено

протича безсимптомно и не е свързана с раз-

витие на възпалителна реакция. В някои слу-

чаи може да има локална мускулна болезне-

ност – миозит в отделен мускул, придружен с

фебрилитет, сърдечни оплаквания, бронхоспа-

зъм, подкожен оток и еозинофилия в кръвта.

Следва безполово размножаване на паразита -

интраваскуларно, шизонти (не се виждат) и

интрамускулно – саркоцисти.

В световната литература съществуват дан-

ни за около 200 случая на мускулна саркоцис-

тоза при човека. Повечето от тях са регистри-

рани в тропическите, субтропическите райони

и в Далечния изток. До 1979 г. случаите сред

хората са 40, а през 1998 г. се прибавят още 52

новоустановени. Beaver, P. C. (1979) съобщава

за 5 случая на мускулна саркоцистоза от био-

псичен материал от скелетната мускулатура на

пациенти от Сингапур, Мумбай, Уганда и от

сърце на дете от Коста Рика. 

Данни относно клиничното протичане на

мускулна саркоцистоза са събрани от три епи-

демични взрива в Малайзия. До 1992 г. са съ-

общени 13 случая на инвазивна мускулна

саркоцистоза, като първите два са през 1965 г.

и 1974 г. при англичани, завърнали се от Ма-

лайзия във Великобритания.

Първите описания на клиничните сим-

птоми при мускулната саркоцистоза в Малай-

зия са регистрирани след появата на първото

огнище през 1993 г. При 7 от 15 американски

военнослужещи се наблюдава остро проти-

чане с треска, миалгия,  преходна лимфоаде-

нопатия, подкожни нодули и бронхоспазъм.

От изследванията са установени еозинофилия,

ускорена СУЕ и високо ниво на мускулна

креатинкиназа. Мускулната биопсия при един

пациент е установила саркоцисти.

Повечето случаи на мускулна саркоцистоза

са съобщени при следващите две огнища на

остра симптоматична саркоцистоза сред ту-

ристи, пребивавали на два острова, разполо-

жени в близост до полуостровна Малайзия.

Единият е о. Тиоман, който се намира на 32 км

от източното, а другият е о. Пангкор - на 3,5

км, но от западното крайбрежие. 

Второто огнище е регистрирано в края на

лятото (юли - август 2011 г.), когато Междуна-
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родното дружество за наблюдение и контрол

на пътуващите съобщава за 32 лица с извън-

чревна саркоцистоза, които са се разболели

след завръщането си от о. Тиоман. Повечето

от тях са били от Германия, но е имало хора и

от други европейски страни, Северна Америка

и Азия. Клиничните им симптоми включват

треска и остри мускулни болки, а от лабора-

торните изследвания - периферна еозинофи-

лия и повишена серумна креатинкиназа. При

двама пациенти е осъществена мускулна био-

псия, която потвърждава диагнозата мускулна

саркоцистоза. През юли - август 2012 г. се по-

явява втора вълна, която включва 65 души от

различни националности, пътували до о. Тио-

ман. При един от пациентите, момче с онко-

логично заболяване, случайно се установяват

саркоцисти в назофарингеалната тъкан. Тази

втора група формира общо 100 случая с веро-

ятна мускулна саркоцистоза. Мускулната био-

псия е осъществена на 8 души, като при 6 е

доказан остър миозит, а интрамускулни цисти

са идентифициарни при двама. Seslak et al.

(2014) наблюдава 26 пациенти от Германия,

като установява, че инкубационният период е

2 седмици с двуфазно развитие. Третата вълна

на саркоцистоза е регистрирана през май 2014

г. при 6 германски пациенти, които са били с

треска, миалгия и главоболие. Анамнестич-

ните им данни и клиничните симптоми са

дали основание да се предположи саркоцис-

тоза. 

Третото огнище на саркоцистоза започва

почти по същото време - 17 - 19 януари 2012

г., на о. Пангкор. От 92 студенти и преподава-

тели 89 се оплакват от треска, миалгии, главо-

болие и кашлица, след като са пребивавали в

хотел на острова. 71 са били малайзийци и 21

чужденци от Китай, Непал, Корея, Индонезия,

Иран, Холандия и др. Най-честите симптоми

и тяхната честота са представени в таблицата.

Началото на симптомите при 82 пациенти е

между 1 и 26 дни след завръщането им от ост-

рова. За наблюдaваните в болница 58 (70,7 %)

пациенти симптомите са се появили между 

9-ия и 11-ия ден.

Симптоми Локализация и продължителност Брой пациенти със симптоми/
на миалгията общ брой пациенти (%)

Фебрилитет 84/89 (94,4%)
Рецидивираща треска 48/84 (57,1%)
Миалгия Всяка мускулна група 81/89 (91,0%)

Долни крайници 57/81 (70,3%)
Гръб 49/81 (60,5%)
Горни крайници 46/81 (42,0%)
Шия 34/81 (42,0%)
Лице/Челюст 5/81 (6,2%)

Продължителност < 1 седмица 21/81 (25,9%)
на миалгията

1 - 2 седмици 16/81 (19,7%)
4 - 8 седмици 22/81 (27,2%)
> 8 седмици 5/81  (6,2%)

Главоболие 77/89 (86,5%)
Кашлица 36/89 (40,4%)
Болки в ставите 36/89 (40,4%)
Гадене 25/89 (28,1%)
Повръщане 16/89 (18,0%)
Диария 16/89 (18,0%)
Обрив 4/89 (4,5%)

Таблица № 1

Честота на симптоми, продължителност и локализация на миалгията, 

съобщени от пациенти (п = 89) (по Italiano, C. M. et al., 2014)
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Най-важните данни, насочващи към диаг-

нозата остра мускулна саркоцистоза, са миал-

гия – със или без треска, >5% еозинофилия и

повишени нива на серумната креатинкиназа.

Спектърът на клиничните симптоми е широк

и варира между отделните форми от безсим-

птомна до хронична и продължителна форма,

която може да рецидивира. Еозинофилия

и повишена креатинкиназа се установяват

в по-късната фаза – четири седмици след

заразяването.

Филогенетичен анализ въз основа на

18 S рРНК дава основание да се предпо-

ложи, че вероятен източник на инвазията

са змии (Lau, Y. L. et al., 2014, 2013). След

проучване на последните огнища в Ма-

лайзия се счита, че източникът на зараза

за мускулна саркоцистоза са змии – край-

ни гостоприемници, които отделят споро-

цисти на S. nesbitti, които, след попадане

в храна и вода, заразяват междинните гос-

топриемници - маймуни и плъхове.

Диагностика на саркоцистозата

l Материал за изследване: свежи фе-

калии, биопсичен материал (мускулна

биопсия), кръвен серум и проби от запод-

озряно месо, вода, зеленчуци, почва и др.

l Методи за изследване

- за чревна саркоцистоза

Копрологични методи - модифициран

Като – дебела намазка; обогатителен (фор-

малин-етеров) и директна намазка. Чувст-

вителността на тези методи не е известна.

При животните чревната саркоцистоза

често се открива при аутопсия или чрез

лигавични остъргвания, вместо във фе-

кални проби.

Ооцистите на S. suihominis са от 12,3

µm до 14,6 µm х 18,5 µm до 20 µm. Спо-

роцистите на S. hominis са от 9.3 µm  - 14.7

µm, а тези на S. suihominis средно 10,5 µm -

13,5 µm. Във фекалиите на крайните госто-

приемници могат да се видят ооцисти и спо-

роцисти. Не се препоръчва оцветяване на

петно по Ziehl-Neelsen за откриване на сарко-

цистни ооцисти. По-точен е методът е real-

time PCR на фекални проби (Xiang, Z. et al.,

2009).

- за мускулна саркоцистоза

Анамнестични данни за пътуване до места

от дивата природа, екскурзия до екзотични

острови и тропически страни и особено в Ма-

лайзия. Дефинитивна диагноза на саркоцисто-

зата при човека се поставя чрез идентифи-

циране на саркоцисти в мускулите чрез мус-

кулна биопсия (Фиг. 1 и Фиг. 2).

Директната компресия на мускули/тъкани

между две предметни стъкла се счита за най-

бърз и най-лесен метод за микроскопско из-

следване. Техниката е била използвана

широко в Малайзия, но при ниска чувстви-

телност. За подобряване откриваемостта на

саркоцистите Y. H. Ng, et al. (2015) предлагат

при техниките за компресия на тъкани из-

ползването на модифицирано оцветяване с

метиленово синьо (без оцетна киселина).

Фиг. 1. Напречно сечение на саркоцист 

в скелетната мускулна биопсия, образец 

от човек. Оцв. с хематоксилин-еозин.

Увеличение х 340 (по Fayer, R, 2004)

Фиг. 2. Един саркоцист (стрелка) 

в мускулните влакна след биопсия 

на пациент, посетил о. Пангкор в Малайзия

(по Claire, M. I. et al., 2014)
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Други методи, прилагани за микроскопско

изследване, са хистология с хематоксилин-

еозин или оцветяване по Giemsa, пептичното

тъканно смилане и имунофлуоресценция.

Използват се и серологични методи за откри-

ване на антитела чрез ELISA, РИФ и др. Tho-

mas и Dissanaik (1978) изпитват РИФ в

Малайзия и установяват серопревалентност

сред хора 21% и съответно 19,7%, но серу-

мите показали и положителни реакции към

токсоплазмоза. Все още е във фаза на проуч-

ване възможността за прилагането на Wes-

tern blot. Електронната микроскопия обик-

новено се използва за разграничаване на

структурата на саркоцистите. За видова

идентификация при остра мускулна сарко-

цистоза (разработен само за тестване при

овце) се използва nested-PCR върху кръвни

проби, съдържащи циркулиращи мерозоити.

Чрез молекулярно-биологичните изследва-

ния се дава възможност за извършване на

епидемиологични проучвания за трансми-

сията и разпространението на мускулна сар-

коцистоза при човека.

Санитарно-паразитологичната диагностика

на проби от храна, вода и от околна среда е во-

деща за проучването на епидемиологичните

огнища. Shahar, S et al. (2016) провеждат са-

нитарно-паразитологично изследване на води

(от реки, езера, морски утайки и др.) в района

на о. Тиоман в течение на 7 месеца (април -

октомври 2015 г.). От изследваните 157 проби

в 19 са открити различни видове саркоцисти.

Чрез BLASTN и филогенетичен анализ те от-

криват, че тези видове са S. singaporensis, S.

nesbitti, Sarcocystis spp. и един неидентифици-

ран саркоцистен вид.

Диференциална диагноза

Прави се със заболяванията, протичащи с

ентерит,  еозинофилен гастроентерит и колит,

трихинелоза, полиартрити, еозинофилен фас-

цит, различни видове непаразитни миозити и

др. Самият паразит може да бъде сбъркан с P.

falciparum (гаметоцит) и по- рядко с T. gondii.

Лечение рядко се налага, защото заболя-

ването най-често протича безсимптомно.

При клинично изявена саркоцистоза основ-

ното лечение е симптоматично (противовъз-

палителни средства), а при необходимост и

хирургично. Според Arness, M. K et al.

(1999) Albendazole облекчава симптомите.

Понякога, въпреки лечението, симптомите

при мускулна саркоцистоза продължават

над 5 години. Прилага се един от следните

препарати: Co-trimoxazole, Furazolidin, 

Albendazole, Metronidazole, Pyramethamin.

Albendazole и Ivermectin се използват за по-

тискане на инфекцията. За миалгията -

орални кортикостероиди, напр. Predniso-

lone. За еозинофилния миозит – Metronida-

zole и Co-trimoxazole. При продължителни

симптоми на мускулна саркоцистоза също

може да се използва Co-trimoxazole.

Профилактика, надзор и контрол

Лична профилактика
За предотвратяване на чревната саркоцис-

тоза месото трябва да бъде добре сварено или

замразено, за да бъдат унищожени брадизои-

тите в саркоцистите. Ако има токсичен фак-

тор, свързан с поглъщането на саркоцисти,

като със S. Suihominis, готвенето може да пре-

ципитира този ефект. Не бива да се допуска

консумацията на сурово и недобре термично

обработено говеждо или свинско месо, осо-

бено ако не е осъществен ветеринарно-сани-

тарен контрол. 

За предпазване на хората от мускулна сар-

коцистоза трябва да се елиминира възмож-

ността за поглъщане на спороцисти. Кон-

тактите с вода и почва по време на работа и

при излети са потенциални рискови фактори.

Това налага измиване на ръцете преди ядене и

след всеки контакт с почва и животни. Когато

има съмнения, че водата е контаминирана, се

препоръчва да се пие преварена или бутили-

рана вода. Химическите дезинфектанти не

унищожават саркоцистните спороцисти. Съ-

що така не бива да се пие вода от неразрешени

и открити водоизточници. От полза е стара-

телното измиване на зеленчуците и плодовете

с чиста вода преди тяхната консумация. С из-

ползването на канализационни тоалетни и ща-

телно измиване на ръцете замърсяването може

да бъде намалено или елиминирано.

Обществена профилактика
Предпазване от замърсяване на пасища, фу-

ражи и постелно бельо с фекалии от кучета,
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котки и хора. Строга забрана за хранене на ку-

чата и котки със сурово месо от заклани или

умрели животни и техния достъп в оборите,

складовете за фураж и домовете. Sarcocystis

meischeriana в свинското месо загива при об-

работване на температура от 60°С за 20 мин,

70°С за 15 мин и 100°С за 5 мин или след за-

мразяване при -4°С за 48 часа и при -20°С за

24 часа. Храната може да бъде заразена на

много места по пътя на нейното приготвяне.

Когато има съмнение, че пресни продукти са

контаминирани със спороцисти от поливна

вода или от персонал, храните трябва да бъдат

старателно измивани с чиста вода и/или добре

сварени преди консумация. Болните животни

и хора следва да бъдат своевременно лекувани.

Въпреки че саркоцистозата не подлежи на

задължителна регистрация и съобщаване по

реда на Наредба №21/2005 г. на МЗ, наложи-

телно е да се повиши вниманието на всички

лекари към пациентите с гастроинтестинални

разстройства и мускулни болки, като не се

пропуска назначаването на паразитологични

изследвания, включително и за саркоцистоза.

Пациентите с мускулни болки задължително

трябва да бъдат разпитвани за пътувания до

екзотични дестинации и особено до Малай-

зия.

При съмнение за саркоцистоза е редно да

се уведомят РЗИ и ОДБХ за извършване на

епидемиологично и епизоотологично проуч-

ване, издирване на лицата, консумирали от за-

подозряното месо, и осъществяване на кли-

ничен преглед от ОПЛ и съответните специа-

листи, с назначаване на паразитологично из-

следване.
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Проучвания в последните години свързват

приема на висококалорийна диета (ВКД), де-

финирана като диета, съдържаща високи нива

на мазнини (50-60% тотални кcal) и добавени

захари, с появата на когнитивни нарушения.

Хипокампусът, мозъчна зона, свързана с кон-

трола на паметта и обучението, е особено

чувствителен към увреждащия ефект на ВКД.

Механизмите, по които приемането на ВКД

повлиява централната нервна система (ЦНС),

не са напълно изяснени, но изследвания в по-

следните години показват, че т.нар. мозъчно-

чревна ос има ключово значение. В този

аспект чревният микробиом (микроорганиз-

мите, населяващи гастроинтестиналния

тракт) има значително влияние върху мозъч-

ните функции. Още повече, чревната микро-

биота е повлияна в значителна степен от

диетичните фактори. Цел на настоящия обзор

е да опише ключовата роля на чревната мик-

рофлора като свързващо звено между консу-

мацията на ВКД и появата на невро-когни-

тивни нарушения. Патогенетичните меха-

низми, свързващи консумацията на ВКД, на-

рушенията на микрофлората и когнитивните

нарушения, включват промени в интегритета

на някои бариери (в гастроинтестиналния

тракт и хематоенцефалната бариера), появата

на невровъзпаление и нарушения в инсулино-

вата трансдукция. Въпреки че всеки от тези

компоненти ще бъде разгледан отделно, по-ве-

роятно е всички те да действат в синхрон по

отношение въздействието им върху мозъка и

неговите функции.

Взаимовръзка между ВКД, 

функциите на хипокампуса 

и чревната микробиота

Голям брой проучвания върху хора и жи-

вотни разкриват, че консумацията на ВКД

води до нарушения на свързаните с хипокам-

пуса процеси на обучение и памет. Поради

способността на ВКД да предизвиква затлъс-

тяване е трудно да се различи приносът на

различните диетични фактори, от една страна,

и затлъстяването, от друга, по отношение на

когнитивните процеси. Въпреки че затлъстя-

ването по принцип се свързва с редуцирани

хипокампални обеми и нарушена хипокам-

пална функция, изследвания показват, че ВКД

уврежда хипокампалната функция незави-

симо от затлъстяването. Така например нару-

шения в пространствената памет при гризачи

се установяват между три и девет дни от за-

почването на консумация на ВКД, независимо

от еднаквата телесна маса с животните, кон-

сумиращи нормална диета. Подобно на ВКД,

диетите с високо съдържание на фруктоза на-
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рушават хипокампалните функции при гри-

зачи, независимо от наличието или отсъст-

вието на затлъстяване. 

Като цяло може да се заключи, че диетич-

ните фактори, свързани с ВКД, имат свой-

ството да нарушават когнитивните функции

след много кратък период от време и този

ефект е независим от метаболитните им

ефекти. 

Въпреки прогреса в изясняване на невро-

биологичните механизми, които са в основата

на свързаните с ВКД когнитивни нарушения,

малко изследвания проучват ролята на чрев-

ния микробиом, който се състои от приблизи-

телно сто трилиона микроорганизми, които

обитават гастроинтестиналния тракт. Чрев-

ният микробиом започва все повече да се раз-

глежда като основен фактор за развитието на

когнитивните функции и бива повлияван зна-

чително от диетични фактори. Така например

консумацията на ВКД редуцира популацията

от щамове на вида Бактероидес, а увеличава

щамовете Фирмикутес при животински мо-

дели. Особено важно е, че тези промени са

свързани с нарушения в когнитивните фун-

кции. В едно от проучванията е наблюдавано,

че както високомастната, така и високовъгле-

хидратната диета увеличават нивата на мик-

робиологичния вид Клостридиум в гастро-

интестиналния тракт и това е съпроводено с

намалена когнитивна флексибилност. Съвре-

менни проучвания подкрепят функционалната

връзка между чревния микробиом и ВКД-ин-

дуцираните когнитивни нарушения. Така на-

пример в едно проучване се разкрива, че

фекалната трансплантация от гризачи, консу-

миращи ВКД, увеличава тревожността и сте-

реотипната активност в трансплантираните

животни. Освен това е установено, че щамът

Муцинофила увеличава инсулиновата чувст-

вителност и редуцира метаболитната ендоток-

синемия при гризачи, а също така води до

прояви на аутизъм при хора. Обратно, пови-

шеното присъствие в гастроинтестиналния

тракт на щама Билофила корелира позитивно

с развитието на възпалителните чревни забо-

лявания и допринася за когнитивни наруше-

ния чрез стимулиране на локалното възпале-

ние. 

Изследвания в последните години проучват

ролят на отделните съставки на ВКД по отно-

шение влиянието върху чревния микробиом.

Така например се установява, че високомаст-

ната диета редуцира щамовете Бифидобакте-

рия, за които има доказателство, че модулират

интестиналната бариерна функция. В други

проучвания се доказва, че консумацията на

храни, богати на захари, също променя чрев-

ния микробиом. Подобно на изследванията

при животните, съществуват данни, че консу-

мацията на захар повишава щамовете Ентеро-

бактериацее и това е съпроводено с появата на

невровъзпаление, когнитивни нарушения и

чернодробна енцефалопатия. Важно е да се

спомене, че приемът с храната на късове-

рижни мастни киселини (КВМК) има влияние

върху общия здравен статус на индивида и

тяхната намалена абсорбция вероятно е един

от механизмите, чрез които диетата повлиява

мозъчните функции и когнитивните процеси

посредством чревния микробиом.

Късоверижни мастни киселини

(КВМК) и ролята им 

в когнитивните процеси

КВМК – ацетат, пропионат и бутират, се

продуцират в гастроинтестиналния тракт чрез

микробиално медиирана ферментация от не-

разградени въглехидрати в зърнените храни,

зеленчуците и плодовете. Продукцията на

КВМК е значително редуцирана при хора в

дните непосредствено след промяна на дие-

тата – от въглехидратна растителна храна към

храна, съдържаща животински мазнини и

бедна на въглехидрати. По подобен начин из-

следвания при гризачи, консумиращи ВКД,

установяват, че те имат редуцирани нива на

КВМК, като ацетат, пропионат и изобутират,

в сравнение с контролни животни, хранени с

нормална диета. Когато се разгледат в кон-

текста на обсъжданите по-горе изследвания,

разкриващи, че краткотрайната консумация на

ВКД влияе на когнитивните функции, може да

се предположи, че КВМК са важен фактор за

свързаните с ВКД когнитивни нарушения. 

Макар че КВМК чрез порталната циркула-

ция се метаболизират в черния дроб, те се про-

дуцират също така и в дисталния колон и

заобикаляйки порталната циркулация, дости-

гат по-лесно до мозъка. Установява се, че в
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ЦНС КВМК имат невропротективен ефект.

Например изброените по-горе КВМК стиму-

лират клетъчната пролиферация и диферен-

циация на невроните в gyrus dentatus, повиша-

ват експресията на т.нар. мозъчен невротро-

фичен фактор (BDNF) и подобряват някои па-

раметри на паметта в експериментални

проучвания при животни. Невропротектив-

ните ефекти на натриевия бутират вероятно се

осъществяват посредством инхибиция на ен-

зима хистон-Д-ацетилаза (ХДАЦ), за който е

известно, че потиска транскрипцията на гена

за BDNF. Освен това е известно, че натри-

евият бутират има антиинфламаторни свой-

ства в гастроинтестиналния тракт и ЦНС,

посредством потискане продукцията на про-

инфламаторни цитокини като TNF-alfa. Взети

заедно, тези факти показват, че КВМК, проду-

цирани от чревните бактерии (чието ниво е ре-

дуцирано при консумация на ВКД), може да

повлияват мозъчните функции директно, чрез

инхибиране на ХДАЦ, или индиректно – чрез

редуциране на системното възпаление в чрев-

ната стена. Известно е също така, че бутиратът

стабилизира някои свързани с хипоксия вът-

реклетъчни фактори, които са с ключово зна-

чение за поддържане интегритета на чревната

бариера и предотвратява инфлукса на някои

увреждащи токсини към околните тъкани.

Чревната микробиота 

и нарушеният интегритет 

на невроваскуларните бариери

Проучвания в последните години разкри-

ват, че чревната микробиота има значителни

ефекти върху чревната пропускливост и ин-

тегритета на хемато-енцефалната бариера

(ХЕБ). И за двете е известно, че са повлияни

негативно от приема на ВКД и това има отно-

шение към когнитивните нарушения, свър-

зани с консумацията на ВКД. Проучванията,

които се разискват в настоящия обзор, подкре-

пят взаимовръзката между ВКД, чревната

микробиота, интегритета на невроваскулар-

ните бариери и хипокампалната функция.

Чревната бариера се състои от специфични

полупропускливи мукозни клетки, свързани с

т.нар. tight-junction протеини. Между много-

образните си функции тези бариери регулират

и проникването на нутриенти и вода и превен-

тират проникването на увреждащи субстан-

ции в екстралуминалните тъкани. Консума-

цията на ВКД нарушава чревната пропускли-

вост, което довежда до проникване на такива

субстанции извън клетъчния лумен и в крайна

сметка това допринася за развитието на мета-

болитни заболявания и когнитивна дисфун-

кция. Така например в изследвания при хора е

установена тясна взаимовръзка между затлъс-

тяването, чревната пропускливост и систем-

ното възпаление. При гризачи приемът на

ВКД увеличава нивата на някои протеини в

чревната мукоза, които са маркери за увредена

чревна функция. Установено е също така, че

гризачи, приемащи ВКД за период от 4 сед-

мици, имат трикратно увеличени нива на цир-

кулиращите ендотоксини (липополизахарис-

LPS). В същото проучване се доказва също, че

в резултат на лечение с антибиотици се нама-

лява свързаната със затлъстяването ендоток-

синемия. Това доказва връзката между ВКД,

чревния микробиом и интегритета на чрев-

ните бариери. 

Консумацията на ВКД е свързана и с ув-

реждания на ХЕБ, което вероятно също има

връзка с когнитивните нарушения при прием

на този вид диета. При изследвания с плъхове,

консумиращи ВКД за 90 дни, се установява

повишена  пропускливост на ХЕБ в хипокам-

пуса. Тези нарушения в ХЕБ са съпроводени

с нарушения в свързаните с хипокампуса фун-

кции като памет и обучение, което показва

взаимовръзката между ВКД, уврежданията на

ХЕБ и когнитивния дефицит. Установено е, че

степента на увреда на ХЕБ и нарушенията в

паметта зависят от възприемчивостта към за-

тлъстяване и продължителността на приема на

ВКД. Като заключение може да се обобщи, че

тези данни показват тясната връзка между

приема на ВКД, интегритета на ХЕБ и хипо-

кампалните нарушения.

ВКД и невровъзпаление

Изследвания при животни показват тясна

взаимовръзка между хроничния прием на

ВКД и повишените нива на някои невроин-

фламаторни маркери, които са свързани с на-

рушения в когнитивните функции. Нещо

повече, изследвания при хора установяват по-
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ложителна взаимовръзка между циркулиращи

инфламаторни фактори и появата на когнити-

вен упадък. Предполага се, че ВКД повлиява

невровъзпалението и когнитивните функции

чрез промяна в чревната микробиота. Това се

свързва с факта, че някои бактерии стимули-

рат вродения имунитет и увеличават проин-

фламаторните цитокини в мозъка. Предпола-

гаемият механизъм, чрез който ВКД влияе на

чревната микробиота и довежда до хипокам-

пални нарушения, включва повишени нива на

ендотоксини и съпътстващо повишени проин-

фламаторни цитокини. Установено е, че чрев-

ната микробиота директно стимулира продук-

цията на невроинфламаторни цитокини (IL-1

beta и TNF-alfa), за които е известно, че нару-

шават зависимите от хипокампуса функции

като запаметяване и обучение (в изследвания

при гризачи). 

В допълнение към повишаването на нивата

на ендотоксин продуциращи бактерии, ВКД

също повлиява невровъзпалението чрез реду-

циране нивата на т.нар. антиинфламаторни ко-

менсални бактерии. Установено е, че цекална

трансплантация от мишки, консумиращи

ВКД, върху животни с нормално тегло до-

вежда до поява на невровъзпаление и съпътст-

ващи когнитивни нарушения. По подобен

начин антиинфламаторните лактобацили са

редуцирани след консумация на ВКД, а при-

емът на Лактобацилус хелветикус предпазва

от паметови нарушения при животни. Пред-

полага се, че бактериите от фамилия Лактоба-

цилус потискат системното възпаление и чрез

подобряване на инсулиновата чувствителност.

Роля на инсулина в ефектите на ВКД

върху когнитивните процеси

Инсулинът се продуцира от панкреасните

бета клетки и се освобождава в системната

циркулация. Установено е, че инсулинът може

да премине ХЕБ и да се свърже с негови ре-

цептори върху някои неврони. Висока концен-

трация на такъв тип рецептори е установена в

хипокампуса. Установява се, че инсулинът

подобрява когнитивните функции. Установява

се също така, че свързаната с ВКД периферна

инсулинова резистентност е асоциирана с на-

рушени когнитивни функции при плъхове, а

също така и с развитие на болест на Алцхай-

мер при хора. 

Един от механизмите, чрез които инсули-

нът повлиява когнитивните функции, е чрез

въздействия върху невровъзпалението. Така

например интрацеребралното инжектиране на

инсулин потиска LPS-индуцираното увеличе-

ние на IL-1beta и подобрява пространствената

памет при незрели животни. По подобен

начин инсулинът притежава антиинфлама-

торни свойства в периферните тъкани, където

редуцира системното възпаление след прила-

гане на ендотоксин. Ако се приеме, че чрев-

ната микробиота повлиява когнитивните

функции частично чрез модулация на инфла-

маторните отговори, може да се заключи, че

инсулинът притежава протективни ефекти

върху предизвиканите от чревната микро-

биота когнитивни нарушения.

Съвременни изследвания показват директ-

ната връзка между чревната микробиота и

централната и периферната инсулинова чуст-

вителност. При хора трансферът на интрадуо-

денална микрофлора от здрави донори в

такива с нарушена инсулинова чувствител-

ност подобрява инсулиновата чувствителност

в реципиентите. При животни е установено,

че предизвиканото с антибиотици унищожа-

ване на чревната микробиота подобрява пери-

ферната инсулинова чувствителност, причине-

на от приема на  ВКД. Ефектът на чревната

микробиота въру периферната инсулинова

чувствителност се инициира на нивото на ин-

тестиналната мукоза, тъй като свързаната с

ВКД инсулинова резистентност се потиска

чрез блокиране преноса на интестинални бак-

терии към кръвта и тъканите, където те могат

да предизвикат инфламаторни реакции. Взети

заедно, тези факти показват, че коменсалните

бактерии могат да променят периферната ин-

сулинова чувствителност чрез механизми,

повлияващи инфламаторни сигнални пътища,

и чрез влияния върху преноса на бактерии от

гастроинтестиналния тракт към периферните

тъкани.

Дали консумацията на ВКД води до когни-

тивни нарушения чрез промяна на чревната

микробиота, което от своя страна променя ин-

сулиновата чувствителност е обект на бъдещи

проучвания. В едно скорошно проучване се

разкрива, че пробиотичното лечение нормали-
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зира дефицита в пространствената памет при

т.нар. стрептозотоцинов модел на диабет при

животни. Това показва, че чревната микро-

биота подобрява когнитивните функции, дъл-

жащи се на редуцирани нива на инсулин.

Взети заедно, тези данни сочат, че коменсал-

ните бактерии модулират инсулиновата чувст-

вителност по много механизми, и са свързани

с ВКД-индуцираните хипокампални наруше-

ния.

Заключение

Различни невробиологични механизми

свързат консумацията на ВКД с промени в

чревната микробиота, които, от своя страна,

вероятно допринасят за медиираните от ВКД

когнитивни нарушения. Такива са ефектите на

КВМК, промяна в интегритета на някои ба-

риери, невровъзпалението и инсулиновата ре-

цепторна резистентност (Фиг. 1). Консума-

цията на ВКД довежда до ендотоксинемия,

която се свързва с нарушение на паметта пос-

редством пренос на Грам-негативни бактерии

в циркулацията и чрез нарушаване пропуск-

ливостта на чревната бариера. Установено е,

че и чревната микробиота, и приемът на ВКД

нарушават целостта на ХЕБ. В тези области са

необходими бъдещи проучвания. Освен това

промените в чревната микробиота, свързани с

консумацията на ВКД, нарушават перифер-

ната инсулинова чувствителност, за която е

доказано, че е свързана с централна инсули-

нова резистентност и някои хипокампални на-

рушения. В допълнение, инсулинът потиска

периферните инфламаторни отговори към ен-

дотоксини и потиска увреждащите ефекти на

консумацията на ВКД при инсулин чувстви-

телните индивиди.

Фиг. 1. Механизми, свързващи консумацията на ВКД, чревната микробиота и

когнитивните нарушения.
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В този обзор описваме различни меха-

низми, чрез които ВКД повлиява чревната

микробиота и нарушава неврокогнитивните

функции. Бъдещи проучвания на взаимовръз-

ките на чревно-мозъчната ос с други системи

в организма вероятно ще улеснят разработва-

нето на терапии, повлияващи чревния микро-

биом (пробиотици, пребиотици, антибиотици,

трансфер на микробиота) с цел повлияване и

лечение на невробиологичните и когнитив-

ните нарушения, свързани с приема на ВКД,

и съпътстващите метаболитни заболявания.
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Съвременното лъчелечение (СЛЛ) през

XXI век се развива в няколко насоки. Техно-

логичният напредък в образната диагностика

заедно с въвеждането на високотехнологич-

ното лъчелечение оформиха новите направле-

ния радиомика и терагностика. Развитието

на радиобиологията, заедно с откритията на

молекулярната биология в онкологията създа-

доха нов клон на радиобиологичния подход в

лъчелечението, наречен радиогеномика.

Радиомика /терагностика/ 

в лъчелечението

Терагностиката на образите в ЛЛ цели да

визуализира 3-измерно тумора с функционал-

ната му фенотипна характеристика, да даде

информация за туморната микросреда,   както

и за нормалните тъкани около него  с пряко

влияние върху вида на лъчелечението. Дан-

ните са от СПЕКТ/СТ и позитронно еми-

сионна томография с компютър-томография –

ПЕТ/КТ. Подобна функция имат магнитно-ре-

зонансната томография /МРТ/ и МРТ спек-

троскопията. Радиомиката в областта на КТ и

МРТ изучава количествените и качествените

характеристики на образите, събрани през

целия онкологичен път на пациента. Тя екс-

трахира и анализира огромно количество мор-

фологични образи по време на диагностиката,

лечението и проследяването на пациента чрез

Подходи за индивидуализиране 
на съвременното лъчелечение
Проф. Татяна ХАДЖИЕВА

За контакти:
Проф. Т. Хаджиева
E-mail: onco@cityclinic.bg

КТ, МРТ и ПЕТ/КТ. Рационалността и пер-

спективността на метода се определят от ог-

ромния брой образи, получавани в хода на

стандартна диагностика, лечение и проследя-

ване. Важно е, че те изобразяват целия тумор,

а не само негова част (както при геномен ана-

лиз), както и туморната строма. При диагноза

и определяне на план за индивидуализирано

лечение, поради изобразяване на вътретумор-

ната хетерогенност, може да се насочи към

мястото на биопсията за диагноза и оценка на

лечението. Счита се, че е настъпило време, ко-

гато радиомиката  следва да излезе от сферата

на бутиковите изследвания и да премине в

транслационна технология. Известни друже-

ства като American College of Radiology,

RSNA, The Society of Nuclear Medicine and

Molecular Imaging, International Society of

Magnetic Resonance in Medicine и World Mo-

lecular Imaging Society продължават да включ-

ват в ръководствата си насоки за обработване

на количествени образи.

Върху голям ретроспективен КТ материал

върху недребноклетъчен карцином на белия

дроб /НДКБД/ са селектирани 635 радиомни

параметри, описващи туморни фенотипни

разлики /неправилна форма, инфилтрация, хе-

терогенност,  некрози и др.). Установено е, че

от тях 35 радиомни сигнатури имат прогнос-

тичен характер за далечни метастази, а 12 ра-

диомни сигнатури – за преживяемост.

Изследванията са върху пациенти, провели

дефинитивно ЛЛ, като едновременно лъчехи-

миолечение (ЛХЛ), индукционна химиотера-

пия (ХТ) и/или адювантна ХТ. Целта е да се

разработят модели – диагностични, предик-

тивни и прогностични, които да се използват
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при лечението на НДКБД. За съжаление все

още тези образни сигнатури не са валидирани. 

По-близко до практиката  е радиомиката в

областта на карцинома на простатата, бази-

рана върху данни от МРТ, МРТ с дифузия и

ПЕТ/КТ с С11 холин и 68Ga PSMA. Мултипа-

раметричните МРТ-изследвания на простат-

ната жлеза позволяват не само диференциране

на туморната тъкан в жлезата, но и характери-

зиране на отделните зони на хетерогенност на

тумора на базата на съвкупност от количест-

вени белези. Последните проуч-

вания показват, че класифика-

тори, базирани на радиомика,

могат да увеличат допълни-

телно точността и възпроизво-

димостта при планиране на ЛЛ

при пациенти с простатен кар-

цином. Транслиране на образ-

ите, получени с помощта на

МРТ, върху планиращите КТ

образи, би позволило по-пре-

цизно или локално очертаване

на мишенните обеми при раз-

личните режими на фракциони-

ране на ЛЛ. Крайната цел на

модела е възможност за облъч-

ване на области в простатата с

висока канцерицидна доза, до-

като в останалата част се пос-

тига намаляване на дозата до

43% /фиг. 1/.

В областта на ПЕТ/КТ ме-

тода големи надежди се възла-

гат на новия маркер PSMA,

белязан с 68Ga. Все още обаче

няма достатъчно данни за

чувствителност и специфич-

ност на метода. Установена е

обаче висока значимост на по-

зитивната предсказваща стой-

ност /Positive predictive value –

PPV/. Публикация на Bluemel et

al. от Германия върху 45 болни

изследва възможността на

ПЕТ/КТ да визуализира морфо-

логичен или да намери източ-

ника на биохимичен  рецидив

при повишен ПСА след проста-

тектомия. Установява се  на-

трупване в 24/45 от пациен-

тите. При 62,5% е намерен източникът на био-

химичния рецидив. Това променя вида на ле-

чението при 19/45 (42,2%), при които е

извършена радиохирургия /РХ/ на метастаз-

ите. При установяване на морфологичния ре-

цидив зоната  допълнително се свръхдозира

до 66 Gy /фиг. 2/.

Радиомни констелации чрез 18F fluoro-2-

deoxy-D-glucose (FDG) ПЕТ/КТ се търсят при

тумори на главата и шията. Все още проучва-

нията са  върху малък брой болни, но прила-

Фиг. 1. Радиомика при ЛЛ на простатен карцином.

Повишаване на дозата във високорискови области

при перкутанно лъчелечение и брахитерапия. 

По Shiradkar et al, с любезното разрешение 

на Radiation Oncology 2016.

Фиг. 2. Прилагане на визуализиране на локални

рецидиви в малкия таз /лимфна метастаза/ 

и простатно ложе при простатен карцином 

чрез 68Ga-PSMA-PET по Bluemel et al, 

с разрешение на EJNMMI Research (2016).
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гането на параметри като SUV, обемът на ме-

таболитно визуализиращия се тумор – MTV,

глюколизата в целия обем (TLG) могат да се

използват за анализ на ефекта от лъчехимио-

лечение като туморен контрол  (p=0.025) и

обща преживяемост (р=о.ооз).

Големи надежди се възлагат на функцио-

налните маркери за туморна хи-

поксия, един от големите

нерешени проблеми на ЛЛ.

Множество проучвания преди

30 години се опитаха да дока-

жат ефекта на радиосенсибили-

затора на хипоксичните клетки

мизонидазол в големите тумори

на главата и шията. За съжале-

ние и той, и подобни съедине-

ния се оказаха токсични и не

намериха приложение  в прак-

тиката. Тези познания преми-

наха в  опити за визуализация

на тумора и неговата хипоксия

чрез радиофармацевтици. 

F-MISO PET се оказа метод за

изобразяване на туморната хи-

поксия /фиг. 3/. Съществуват

центрове, специализирани вър-

ху подобни изследвания.

Проучването DAHANCA 5

показа, че добавянето на Нимо-

разол – сенсибилизатор на хи-

поксичните клетки, подобрява

преживяемостта на пациентите

с тумори на главата и шията.

Този метод е влязъл

в стандарта за лече-

ние на авансиралия

карцином на главата

и шията в Дания.

Проблемът е в иден-

тификацията на па-

циенти с тези тумо-

ри. Открит е т.нар.

генен хипоксичен

профил – сигнатура,

състояща се от 15

отговорни за хипок-

сията гени, опред-

елени в туморни би-

опсии. Този профил

е валидиран върху

кохорта от  514 независимо избрани паци-

енти, изследвани в предишни DAHANCA 5,

18, 24 проучвания /фиг. 4/. Така е установено,

че при болни, които нямат този генетичен

профил, прилагането на Ниморазол към ЛЛ

няма полза. В ход е проучване DAHANCA 30,

което цели да верифицира липсата на ефект

Фиг. 3. Класическа схема за включване на образните

морфологични и функционалните методи за 

планиране на т.нар. биологичен мишенен обем чрез

използване на образи от МРТ, дифузионната МРТ,

определяне на пролиферацията, PET CT miso 

за изобразяване на хипоксичните клетки. 

По JJ Ling et al. С любезното разрешение 

на I I J Rad On Biol Phys 2010.

Фиг. 4. Генен хипоксичен профил, създаден в Дания върху 

кохорта от пациенти със спиноцелуларен карцином с 

хипоксични клетки, въз основа на старо проучване DAHANCA 5.

С любезното разрешение на prof. Overgaard /лични контакти/.



на Ниморазол при пациенти с по-ниска сте-

пен на туморна хипоксия и да се изключи до-

бавянето на препарата, за да се намалят

страничните му ефекти. Паралелно с това в

ход е съвместно проучване DAHANCA и

EORTC от 2014 г., което цели да валидира 

15-генната хипоксична  сигнатура при

HPV/p16 негативни пациенти.

Радиогеномика в лъчелечението.

Молекулярни предиктивни маркери

Терминът радиогеномика се използва за

определяне на геномни сигнатури, имащи

отношение към лъчечувствителността на

туморите и нормалните тъкани. Тя предста-

влява цялостен геномен анализ за определяне

на генетичните причини в разликите в

лъчечувствителността на тумора и здравите

тъкани. За съжаление съществува огромно

количество база данни, но ние ще изберем

само някои онкологични нозологии, при които

има „светлина в тунела“.

Разширяването на терапевтичния интервал

е основно правило в доктрината на ЛЛ.

Откриването на радиогеномни констелации,

които могат да откроят индивидуалния по-

агресивен тумор, нуждаещ се от по-високи

канцерицидни дози, и по-лъчечувствителните

нормални тъкани, които не могат да понесат

тези дози, е дълготрайна мечта на радио-

биолозите и клиницистите лъчетерапевти.

Радиогеномни констелации относно

туморната лъчерезистентност/

лъчечувствителност

Като примери ще посочим множеството

изследвания в областта на карцинома на белия

дроб и простатата - най-социалнозначимите

онкологични заболявания при мъжа. 

От практиката на лъчетерапевтите е

известно, че НДБК проявява широк спектър

от терапевтични отговори на ЛЛ. При някои

пациенти се получава отличен ефект на ЛЛ, с

дълготраен локален туморен контрол /ЛТК/,

докато при други туморът рецидивира, дори

след високи дози. Проведени са широк

спектър проучвания на генетични и епиге-

нетични алтерации, включващи мутации в

последователността на ДНК, промени в ДНК

копията, промени в микроРНК (miRNA), в

протеиновата експресия, както и промени в

туморната микросреда /ангиогенеза/, разкри-

ващи потенциални детерминанти и сигнални

пътища за прогресия и туморогенеза на

белодробния карцином. Една от посоките на

проучванията показва, че туморната експресия

на ERCC1, важен фактор в репарационната

система на ДНК, е предиктор на преживяе-

моста при пациенти, лекувани с комбинация

платина и ЛЛ. Установена е повишена лъче-

чувствителност на НДБК, свързана с промяна

на мутантния EGFR, което  затруднява вза-

имодействието на DNA-dependent protein

kinase (DNA-PK) – ключов фактор при въз-

становяването на двойно верижните раз-

късвания, причинени от ЛЛ. Така клетъчните

линии от НДБК, носещи мутирал домейн на

ТК в EGFR, са няколко пъти по-лъче-

чувствителни в сравнение с туморите, носещи

дивия тип EGFR. Перспективите са в при-

лагане на ЛЛ, комбинирано с инхибитори на

VGF и EGF рецепторите, за повишаване

антитуморния ефект чрез добавяне на

erlotinib. За съжаление това е свързано с уве-

личаване на лъчевите реакции на хранопро-

вода, поради което се предвижда да се прилага

erlotinib като индукционна терапия, а не

заедно с ЛЛ.

При простатния карцином бе установено,

че тумори с идентичен Глисон скор /GS/ могат

да имат различна генетична хетерогенност в

една  простатна жлеза. Не е ясно дали фоку-

сите, които рецидивират, са свързани с радио-

резистентност, или притежават летален ме-

тастатичен клон.

Weber et al, въз основа на ИХХ изследвания

установяват, че HIF-1a, VEGF and OPN след

хирургия и HIF-1a and VEGF след ЛЛ са по-

добри предиктори на биохимичен рецидив от

класическите - GS, PSA и радиационната доза.

Milochevic провежда изследване на парциал-

ното налягане на кислорода, като поставя

трансректално в тумора електроди за неговото

измерване преди лечение. Проучването е

върху 247 болни. Той практически доказва

известната в радиобиологията зависимост

между тумори с висока степен на хипоксия и

ранни рецидиви на втората година. Това

изисква прилагане на по-високи от обичай-
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ните дози ЛЛ за постигане на туморен кон-

трол. Селекционирането на такива пациенти е

всъщност истинският проблем. За съжаление

проучване в Мичиганския университет,

използвайки PET-fluoroazomycin arabinoside

analogue (FAZA/ като маркер за хипоксия, не

показва, че натрупването на радиофарма-

цевтика FAZA има полза за прогнозата. Все

още няма категорични доказателства, че

използването на сенсиби-лизатори на хипок-

сичните клетки би имало полза за контрол на

простатния карцином. В същото направление

са и проучванията при плоскоклетъчните

тумори  на главата и шията.

Андроген потискащата терапия подобрява

оксигенацията на хипоксичните клетки, което

е един  от механизмите за обяснение защо хор-

моналната блокада се прилага преди ЛЛ до

постигане на ниски стойности на РSA до

0,01нг/мл. Следва да се установи дали още

след диагностична биопсия (а не ретроспек-

тивно след простатектомия) извършването на

генетичен анализ на ДНК, РНК месинджър,

микроРНК /miR/ с оценка на туморна хипок-

сия ще селектира болни за индивидуализи-

рано лечение.

Основни усилия са положени за намиране

на прогностични генно-експресионни MiR

сигнатури, разграничаващи нискорисковите

простатни карциноми, при които се прилага

брахитерапия, вместо перкутанно лъчелече-

ние. Обсъжда се също подход за разгранича-

ване на пациенти, които подлежат на активно

наблюдение от лечение. Върху материал от

413 простатектомии е селектирана 31 mRNA-

сигнатура, предсказваща, че туморът има

склонност към прогресиране /cell-cycle pro-

gression - CCP genes/. Установени са предик-

тивни стойности за биохимичен рецидив след

операция, както и  след ЛЛ. Въз основа на тези

проучвания е изработен комерсиално разпро-

страняван генно-експресионен тест ProlarisR

/Myriad/. 22 мРНК генна сигнатура също е ва-

лидирана в други проучвания върху материал

от 545 болни от клиниката Майо след проста-

тектомия, проследявани 16.9 години. На тази

база е създаден продуктът Decifer /GenomeDx/.

Прогностична сигнатура, базирана на 32-гена,

включваща гени от различни функционални

семейства за транскрипционни фактори, гени

на клетъчния цикъл, свързани с метаболит-

ните процеси и с неизвестна функция, фор-

мира индекс за непрекъснат риск, валидирана

върху 270 болни върху оперативен материал.

Авторите от Massachusetts General Hospital,

Harvard Medical School, Boston, имат претен-

ции да селекционират пациенти с висок риск

в 45% от нискорисковите групи. 

Всички проучвания имат своите недоста-

тъци, основно поради липса на мултиинститу-

ционални проучвания, както и поради факта,

че голямата част са направени върху мате-

риали не от биопсия, а след простатектомия.

Предиктивни биомаркери 

за лъчечувствителност 

на здравите тъкани около тумора – 

т.нар. органи под риск

Другата посока на научните дирения е

установяване на предиктивни биомаркери за

лъчечувствителност на здравите тъкани около

тумора – т.нар. органи под риск /ОПР-ОER/.

Основни модели са НДКБД, карцином на

простата, на гърдата, на главата и шията и др.

Новите възможности на високотехнологич-

ното ЛЛ по тип телесна радиохирургия при

ранния НДКБД, вместо операция, налагат

намиране на решение. Подобни техники си

пробиват път в рутинната практика при телес-

на радиохирургия на простатния карцином,

вместо оперативно лечение. Прилагането на

схеми като еднократно 24-30 Gy или 5 фрак-

ции х 7 Gy е напълно възможно в съвремената

радиохирургия. За да са поносими, се търсят

маркери за определяне на индивидуалната

лъчечувствителност на белия дроб, сърцето,

пикочния мехур, ректум и други органи под

риск за качество на живота на оздравели

пациенти. 

Голяма база данни е създадена за устано-

вяване на полиморфизъм на гени /основно

XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5/,

свързани с лъчевите реакции на здравите

тъкани по механизъм на възпрепятстване  на

ДНК репарацията от лъчево въздействие.

Осемнадесет гена са свързани с лъчере-

зистентността на белия дроб, но само три са

валидирани – MDM2, Livin α и TP54I3.Данни-

те за НДКБД показват, че полиморфизъм на

XRCC1 rs25487 (G > A) може да повлияе
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върху ЛЧ на нормалния бял дроб и спомага за

развитие на втората степен радиационен

пулмонит. Комбинация от съотношението  над

1 на TGF-β и средната доза в белия дроб над

20 Gy категоризира болните в три рискови

категории – без риск за пулмонит <5%; умерен

риск 50%; висок риск 66%.. При 164 болни с

НДБК са потърсени SNPs в TGF-β ген.

Установено е, че CT/CC генотиповете

rs1982073:T869C TGFβ1 алели имат нисък

риск за радиационен пулмонит, независимо от

дозиметричните ограничения за средна доза

на обема на белия дроб, получаваща 20 Gy. 

Всички тези изследвания са основно на

предклинично ниво върху експериментални

клетъчни линии in vitro с различни показа-

тели, от които най-надеждна е връзката между

EGFR и лъчечувствителност. Това обаче

следва да бъде потвърдено първоначално в

ретроспективни изследвания и, разбира се, в

проспективни проучвания. Като пример, у нас

също се трупат база данни, свързани с

лъчечувствителността на нормалните тъкани.

Е. Енчева и сътр. в дисертацията си за доктор

по медицина изследва полиморфизъм на гени,

свързани с лъчечувствителността на урогени-

талната и долните отдели на храносми-

лателната система при пациенти, провеждащи

ЛЛ в областта на малкия таз.

Създадена е огромна база данни в об-

ластта на радиомиката и радиогеномиката,

в помощ на лъчелечебната практика. Все

още обаче данните са върху експеримента-

лен материал и ретроспективни проучва-

ния при пациенти, провели лъчелечение

или друг вид онкологично лечение. В ход са

проспективни проучвания за определяне

мястото на радиомиката  при индивидуали-

зирано планиране на лъчелечението.

Очаква се завършването на проспективни

проучвания за валидиране на геномни сиг-

натури като биологични маркери при

оценка на лъчевия ефект върху тумори и

нормални тъкани. Крайната, макар и да-

лечна цел, е индивидуализиране на лъчеле-

чението чрез валидиране на критериите на

радиомиката и радиогеномиката. 

Сегашно състояние на проблема:

1. Радиомика

• Радиомно-базираните протоколи /на КТ,

МРТ и ПЕТ/КТ/ за лъчелечебно планиране

при простатен карцином засега са експери-

ментални и се препоръчват само в рамките на

клинични проучвания;

• NCCN, ESTRO, IAEA и Swedish National

Board of Health and Welfare препоръчват об-

съждане на FDG ПЕТ/КТ за подпомагане при

планиране на туморния обем при НДКБД и

при карцином на главата и шията;

• 68Ga-PSMA ПET/КT може да бъде диску-

тиран  като помощен метод при индивидуали-

зиране на лъчелечението при простатен

карцином.

2. Радиогеномика 

• Засега не съществуват валидирани радио-

геномни сигнатури, оценяващи фенотипeн

лъчев отговор на тумор и нормални тъкани;

• Съществуват комерсиални пакети, бази-

рани на мултигенни мРНК сигнатури за

оценка на риска от рецидив и метастази при

простатен карцином, прилагани в САЩ, които

не са навлезли в стандартната европейска

практика;

• Липсват доказателства за съчетание на

клинична интерпретация, терапевтични про-

гнози и предсказване на лъчевата чувствител-

ност на тумор или здрави тъкани около него.

Създават се въпросници, които да уеднаквят

показателите за фенотипна оценка.
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Въведение

Първото описание на невроендоваскулар-

ните техники датира от 1904 г., когато Daw-

barn описва отворения достъп до външната

каротидна артерия за емболизиране на тумори

на главата и шията с парафинови частици.

Действителната катетеризация на вътречереп-

ните съдове първоначално е описана от Lues-

senhop и Velasquez през 1964 г. Десетилетие

по-късно Сербиненко въвежда ендоваскулар-

ните невроинтервенции в новата ера, когато

публикува данни за лечението на повече от

300 пациенти с директни каротид кавернозни

фистули и церебрални аневризми, при които

имплантира малки откачащи се балони в анев-

ризми, за да ги изолират от основния кръво-

носен съд. Откачащите се балони се пре-

връщат в първото широко прието устройство,

специално предназначено за интракраниална

употреба.

Оттогава фокусът на ендоваскуларната те-

рапия се насочва към емболизация посредст-

вом платинени койлове. Откачащите се

койлове на Guglielmi (GDC) са разработени

през 1989 г. като основно устройство при ен-

доваскуларния подход към терапията на це-

ребрални аневризми. 

Съвременни устройства 
за ендоваскуларно третиране 
на мозъчните аневризми 
в българската интервенционална
неврорентгенология
Д-р Станимир СИРАКОВ

През последните две десетилетия ендовас-

куларното лечение на мозъчните аневризми

бързо се развива от прохождаща терапия до

първи метод на избор на лечение. Използват

се анатомично специфични устройства, които

позволяват минимално инвазивно лечение

дори на най-сложните цереброваскуларни

лезии. Наличните устройства се развиват от

появата на първите откачащи се балони, през

емболизационни койлове, към койлове с био-

активно покритие, през създаване на устрой-

ства, асистиращи койлирането. И в крайна

сметка – до създаване на “самостоятелни”

стентове и стентподобни устройства. Основ-

ната идея при лечението бързо се изменя от

техниките, които са насочени към запушване

на аневризмалния сак (ендосакуларна оклу-

зия), до техники, предназначени за постигане

на трайна физиологична реконструкция на

хранещия съд, от който произхожда аневриз-

мата. В тази статия преглеждаме наличните

устройства,  както и различните техники за

ендоваскуларно лечение в момента. 

За контакти:
Д-р Ст. Сираков
УБ „Св. Иван Рилски“, София
E-mail ssirakov@bsunivera.com
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През годините на усъвършенстване в нев-

роендоваскуларните технологии емболиза-

цията на церебралната аневризма посредством

койлинг сега е широко приета опция за лече-

ние и често се предпочита пред хирургичното

клипсиране.

Развитието на допълнителни устройства и

техники (например стент асистирано койли-

ране, балон асистирано койлиране) допълни-

телно развиват опциите за ендоваскуларни

стратегии, като ги нареждат в челните редици

на лечението на мозъчни аневрими.

Полето на ин-

тервенционнат а

неврорадиология

продължава да се

развива. В тази ста-

тия обобщаваме

някои от послед-

ните концепции и

устройства (най-

модерните от тях),

които понастоящем

са в ранен период и

след преминали

клинични проучва-

ния вече са изпол-

звани в България.

Въпреки че се раз-

работват нови стен-

тове, койлове и

балони с подобре-

ния, статията фоку-

сира върху нови

невроендоваску-

ларни технологии с

уникален дизайн.

Flow diverter

stents

Flow diverter стентовете (стентове, модели-

ращи кръвния ток) са въведени като “само-

стоятелно” устройство за лечение на

церебрални аневризми. Високият процент ме-

тална повърхност (30% - 50%) намалява про-

пускливостта, което води до способността за

нарушаване на ламинарния ток на кръвта,

циркулираща в аневризмалния сак, като цен-

трализира този ток в хранещия съд. Поради

това и наличието на епителизация по повър-

хността на стента се предизвиква тромбоза на

аневризмата, с функционално запазване на

хранещия съд. Flow diverter стентовете тран-

сформираха лечението на каротидната артерия

и гигантските аневризми, които традиционно

се лекуваха със сложни открити хирургически

клипсирания и байпасни техники, водещи до

доста висок риск от усложнения. Тези устрой-

ства позволиха третиране посредством ендо-

васкулаен подход на аневризми, които доскоро

се смятаха за невъзможни за терапия. 

Intrasaccular devices

WEB

Въведено през 2011 г., устройството Woven

EndoBridge – WEB, (Sequent Medical, Inc.), е

проектирано да имитира ефекта на интрала-

минарен flow diverter стент, но се поставя из-

цяло в аневризма и се провежда като само-

стоятелна терапия. Състои се от оплетена ни-

тинолова „кошница“, която придава на уст-



ройството глобуларна форма. Подобно на

стентовете за отклоняване на потока, струк-

турата на нитиноловата мрежа осигурява

между 35% и 45% покритие на шийката и

дава “стент-подобно” прилепване към вът-

решността на аневризма. Тя обхваща отвора

на аневризма и спира потока към шийката на

аневризмата. България е 5-ата страна в света,

в която се използва устройството, като  пър-

вата процедура проведохме в нашата клиника

през 2012 г.

Medina device

Новият вид койлове – Medina (Medtronic),

представляват нитинолово оплетен койл, със-

тоящ се от сърцевина от прост койл с наличие

на филаменти от нитинолова сплав по повър-

хността, разположени по оста на конструк-

цията. При имплантация на устройството то

се деформира, заемайки формата на аневриз-

малния сак, и запълва пространството му. Ди-

зайнът е предназначен за образуване на

по-широки кръ-

гове, които запъл-

ват дъното и

шийката на анев-

ризма, като създа-

ват стабилна струк-

тура и разпределят

силите, действащи

върху стената на

аневризмата. Меха-

низмът за емболи-

зиране на Медина е

проектиран така, че

да третира всяка

анатомична вариация на сакуларните анев-

ризми, на всяко място. 

Ранният клиничен опит с тази нова ембо-

лизираща система е окуражителен. При серия

от девет пациенти няма технически неуспехи.

Няма клинични усложнения с периодични или

постпродуктови клинични усложнения.

Bifurcation support devices

pCONus stent

Устройството

pCONus (phenox

GmbH) стент под-

обно устройство е

създадено за стент

асистираното кой-

лиране при бифур-

кационно раз-

положени анев-

ризми. Този стент

се имплантира с

дисталния си край

на нивото на анев-

ризмалната шийка,

където е разположена така наречената му ко-

рона. В областта на короната му се разполагат

4 рентгенопозитивни маркери, сред които има

допълнително метално покритие за протекция

по време на доставяне на емболизационните

койлове. Устройството pCONus се доставя

през 0.021- или 0.027-инчов микрокатетър и

се откача чрез електролитен механизъм. Това

е най-често използваното бифуркационно уст-

ройство в нашия опит. Имаме повече от 30

случая с отличен ангиографски резултат, без

перипроцедурни усложнения.
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Comaneci device

Допълнителните устройства, подпомагащи

койлирането, обикновено се използват при ле-

чението на церебрални аневризми с широки

шийки. Балон и стент асистираните койлира-

ния могат да доведат до тромбоемболични ус-

ложнения или необходимост от двойна

антиагрегантна терапия. Временният стент,

който не води до пълна оклузия на кръвния

ток, може да бъде полезен вариант в терапията

на тези аневризми. Comaneci устройството е

подобно на стент, но се поставя временно пред

шийката на аневризма, като предотвратява

проминирането на койлове извън аневризмал-

ния сак по време на койлирането. В края на

процедурата устройството се премахва, като

не налага добавянето на антиагрегантна тера-

пия за пациента.

Ендоваскуларното лечение на мозъчните

аневризми  продължава да демонстрира зна-

чителни иновации, използвайки нови дизайни

и концепции. Много от тези нови устройства

представляват радикални решения при често

срещаните предизвикателства в ендоваскулар-

ната терапия, включително доставяне на уст-

ройствата, тромбогенност, безопасност и

адекватна оклузия. В нашето отделние при ен-

доваскуларната терапия на мозъчни анев-

ризми се опитваме да бъдем актуални, като

използваме всяка иновация, предлагаща по-

нисък риск и по-висока ефективност.


