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Шинков, Александър Д.
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Wnt/Sclerostin и регулацията на костното формиране

Shinkov, Alexander D.
Medical University of Sofia, Clinical Centre of Endocrinology and Gerontology

Регулацията на костната обмяна е сложен
процес, в който участват клетките на кост-
та, костния мозък и разнообразни локални и
системни хуморални фактори. През последно-
то десетилетие се натрупаха много нови дан-
ни за взаимодействието между клетките в
костната тъкан. В настоящия миниобзор се
разглежда ключовата роля на остеоцита в уп-
равлението на минералната обмяна, костния
метаболизъм и преди всичко на костното фор-
миране. Представени са накратко пътят на
формиране и функционалните особености на
клетката. Основно внимание се отделя на скле-
ростина като специфичен белтък, експресиран
от остеоцитите, неговото биологично отна-
сяне и известна до момента функция в и извън
костта. Разгледан е Wnt-сигналния път и него-
вата роля за узряването, диференциацията и
съдбата на остеобласта, както и ролята на
склеростин в контрола на остеобластната по-
пулация и костното формиране. 

The regulation of bone metabolism is a
complex process that involves the cells in the
bone, the bone marrow and a variety of local and
systemic humoral factors. The past decade is
marked by the accumulation of a large amount of
new data about the interaction among the bone
cells. The current mini review addresses the key
role of the osteocyte in the control of mineral
and bone metabolism and most of all the bone
formation. The cell maturation and functional
aspects of the cell are described. Sclerostin is in
the focus of the review as an osteocyte-specific
protein with its currently known biological func-
tions in and outside the bone. The Wnt signal
pathway and its role in the osteoblast maturation,
differentiation and fate are discussed in detail as
is the role of sclerostin in the control of the
osteoblast population and bone formation.

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Wnt/Sclerostin and the Regulation of Bone Formation 

костна обмяна, остеобласт, остеоцит, скле-
ростин, Wnt-сигнален път

ККллююччооввии  ддууммии::

bone metabolism, osteoblast, osteocyte, sclerostin,
Wnt signal pathway

KKeeyy  wwoorrddss::
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В хода на костното формиране съдбата на
остеобластите може да поеме три пътя − апо-
птоза, трансформация в покривни клетки по
костната повърхност или “узряване” в остео-
цит. Противно на по-ранни схващания, узряване-
то на остеобласта в остеоцит не е пасивен
процес на остаряване и “заравяне” на клетката
с формиращия се костен матрикс. Точно обрат-
ното, бъдещият остеоцит играе много активна
роля във формирането на околната кост.

Интегрирането на остеоцита във форми-
ращия се матрикс започва с морфологични про-
мени − промяна на формата на клетката и обра-
зуване на дендритни израстъци към фронта на
минерализация и към ендосталната или периос-
талната повърхност (1). Намиращият се в остео-
ида остеоцит има две основни задачи − да регу-
лира минерализацията и да формира връзки с
околните остеоцити. Освен това, остеоцитите
експресират протеолитични ензими като тарта-
рат-резистентна кисела фосфатаза, катепсин К
и матриксни металопротеинази, т.е. имат спо-
собността да разграждат колагеновата мрежа на
остеоида и на зрялата кост. Този факт вероятно
има значение за формирането на периостеоцит-
ната лакуна и каналикулите, в които се разпрос-
тират дендритите. По време на лактация остео-
цитът добива подобна на остеокласта актив-
ност и осъществява така наречената остеоцит-
на или лакунарна костна резорбция. 

Функцията на остеоцитите дълго остава
неясна и се приема, че те са относително инер-
тни клетки. Изследванията през последните
две десетилетия показаха, че това въобще не е
така и остеоцитите играят ключова роля в ре-
гулацията на костното моделиране и ремодели-
ране, и в минералната обмяна (2). Остеоцитите
са най-многобройната популация костни клетки,
съставляващи 90-95% от общата клетъчна ма-
са на костта. Те се свързват в мрежа както по-
между си, така и с клетките по ендосталната и 

периосталната повърхност на костта (3). По
този начин остеоцитите осигуряват интегри-
тета и опосредстват пряка комуникация между
клетките в костната микросреда. Дендритите
на остеоцитите са разположени в тесни канали-
кули, изпълнени с течност, подобна по състав
на ставната течност. Функцията на течност-
та е пренос на йони и малки молекули (малкият
размер на каналикулите не позволява проникване
на големи молекули като например моноклонални
антитела). Течността освен това служи за пре-
даване на механичния стрес при натиск или огъ-
ване на костта. За това помагат вероятно и
разположените на определени интервали в кана-
ликулите влакна, които свързват дендритите и
каналикуларните стени. Така, дендритите слу-
жат като механосензори и хемоцептори. Непре-
къснатата дендритна мрежа в костта позволя-
ва сигналите да се предават от остеоцит на ос-
теоцит, както и от и към остеобласти, покрив-
ни клетки, остеокласти, ендотел и клетки на
костния мозък. 

Остеоцитите секретират разнообразни
неколагенови белтъци и паракринни фактори ка-
то остеокалцин, остеопротегерин, остеопон-
тин, дентинен матриксен протеин 1, неоргани-
чен пирофосфат и други. Остеоцитите са зна-
чим източник на RANKL, който активира остео-
кластното съзряване и функция, и на FGF23 − ос-
новен фосфатуричен фактор и регулатор на
синтеза на калцитриол в организма (4). Прицелен
орган на действие на FGF23 е бъбрекът, т.е. чрез
него остеоцитът се проявява като клетка и с ен-
докринна функция. С други думи, остеоцитът
допринася за регулацията на много елементи от
костния метаболизъм и обмяната на калция, неор-
ганичните фосфати и магнезия в организма.

Докато механизмът за активиране на осте-
окластното костно разграждане от доста вре-
ме изглежда ясен, регулацията на остеобластно-
то костно формиране започна да се разплита
едва в последното десетилетие с откриването
на гликопротеина склеростин.

Костната обмяна е сложен процес, регули-
ран от множество системни и локални факто-
ри. В резултат на това, през целия живот се
поддържа фино равновесие между костно из-
граждане, осъществявано от остеобластите, и
костно разграждане, осъществявано в остео-
кластите. Двата типа клетки се намират в не-
прекъснато взаимодействие, но същевременно
се намират под контрола на остеоцита − клет-
ката, която дирижира костната обмяна. 

ШШииннккоовв,,  ААллееккссааннддъърр  ДД..

Склеростин е секреторен гликопротеин, с
полипептидна верига от 213 АК, кодиран от ген,
наречен SOST (5). Генът е разположен в локус
17q12-q21. Склеростин се експресира предимно
от зрелите остеоцити, но и от някои тъкани
извън костта като миокард, бъбреци, черен
дроб, епидидим, каротиди, пилор (6). Белтъчна-
та молекула се подлага на гликозилиране в осте-
оцита и се транспортира по каналикулите око-

Какво представлява остеоцитът?

Какво представлява склеростин?
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С други думи, един от механизмите за модулира-
не на костния обмен от естрогените преминава
през остеоцитната продукция на склеростин. В
елегантен експеримент с приложение на тес-
тостерон и ароматазен инхибитор при мъже
Modder U. и сътр. демонстрират, че тестосте-
ронът има обратен на естрогените ефект −
увеличава склеростиновата продукция (14). Фак-
тът, че естроген-заместващото лечение повлия-
ва негативно костната резорбция поставя въп-
роса дали склеростин няма ефект и върху осте-
окластната активност. За момента резултати-
те от проучвания в тази насока са противо-
речиви. 

Потискането на остеобластното костно
формиране от глюкокортикоидите все още не
намира стройно обяснение. И макар данните за
влиянието на глюкокортикоидите върху експре-
сията на склеростин в остеоцитите да не са ед-
нопосочни, в едно наскоро публикувано проучва-
не Beier E. и сътр. демонстрират увеличена скле-
ростинова продукция и потискане на Wnt пътя
при прилагане на дексаметазон (15). 

Склеростиновата продукция нараства при
обездвижване и намалява при механично нато-
варване на костта. Т.е. склеростин е един от ме-
диаторите на адаптацията на костта към меха-
нични стимули. Нарастване на серумните нива
на склеростин се описва при болни с хронично
бъбречно заболяване, което може да се интер-
претира като елемент на метаболитната кост-
на болест при тези пациенти (16). 

ло дендритните израстъци на остеоцитите до
костната повърхност като гликопротеин с мо-
лекулна маса около 28 килонютона. 

Склеростин е описан за първи път във
връзка с изследване на пациенти със склеросте-
оза и болест на Van Buchem (7). Двете заболява-
ния се наблюдават рядко, предимно сред изолат-
ни групи. Общото между двете заболявания е
дефект в синтезата на склеростин - мутации в
кодиращия участък на SOST гена при склеросте-
озата или в регулаторния участък на гена при
болестта на Van Buchem. Общото при двете за-
болявания е изразена в различна степен генера-
лизирана хиперостоза. Изследванията на засег-
нати членове на фамилии с тези заболявания во-
дят до откриването на SOST и склеростин. Ус-
тановяването на липсата на SOST транскрипт
при страдащите от склеростеоза показва, че
вероятно склеростин е негативен регулатор на
костното формиране. Van Bezooijen и сътр. до-
пускат, че механизмът е сходен с инхибицията
на костните морфогенетични протеини от по-
добни на склеростин белтъци като ногин и грем-
лин (8). В елегантно изследване, обаче, автори-
те на същия материал демонстрират, че меха-
низмът, по който склеростин потиска костно-
то изграждане, е коренно различен. 

Няколко години по-късно става ясно, че
склеростин е инхибитор на каноничния път за
активиране на Wnt като се свързва с един мемб-
ранен рецептор - LRP5/6 (9).

Редица локални и системни фактори регули-
рат продукцията на склеростин. Остеоцитите
експресират рецептор тип 1 за PTH/PTHrP и
PTH, а в определени случаи, и PTHrP регулират
костния метаболизъм чрез повлияване на остео-
цитната активност (10). Редица изследвания от
последните години демонстрират, че интерми-
тентното или продължително приложение на
PTH потиска значимо секрецията на склеростин
и синтеза на SOST иРНК (11, 12). Този феномен се
наблюдава в условия на хиперпаратиреоидизъм,
но и при лечение с рекомбинантен PTH. Обрат-
ното - значимо нарастване на нивата на склерос-
тин се наблюдава при пациенти с хипопаратире-
оидизъм. 

Друг фактор в регулацията на склерости-
новата продукция са половите стероиди. Естро-
гените значимо намаляват продукцията на скле-
ростин. След менопаузата при жените склерос-
тиновите нива нарастват паралелно с маркери-
те на костно разграждане (13). Приложението
на естроген-заместващо лечение намалява нива-
та на склеростин и маркерите на костно раз-
граждане и увеличава тези на костно изграждане. 

Какво представлява Wnt?

Wnt сигналният път се активира от група
Wnt протеини (17). Те се свързват с екстрацелу-
ларните фрагменти на трансмембранен ком-
плекс, състоящ се от мембранен рецептор, на-
речен Frizzled протеин (Fzd) и протеин, подобен
на рецептора за липопротеините с ниска плът-
ност (LRP5/6). Активирането на рецепторния
комплекс предизвиква промени в цитоплазмени-
те части на рецепторите с краен резултат по-
тискане на фосфорилирането на β-катенин. β-ка-
тенин представлява вторичен посредник, кой-
то съществува в клетката в две състояния -
фосфорилирано и нефосфорилирано. При липса
на активиране на Wnt пътя β-катенин консти-
туционално се фосфорилира, което води до про-
теолитичното му елиминиране от цитоплазма-
та. Активирането на Wnt пътя потиска фосфо-
рилирането на β-катенин и води до нарастване
на концентрацията му в цитоплазмата и пренос
към ядрото. В резултат на това се включват 
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остеобласта, блокирането на Wnt пътя в остео-
цитите увеличава експресията на RANKL и нама-
лява тази на остеопротегерин, т.е. се трансли-
ра в привличане и активиране на остеокластни-
те предшественици и зрелите остеокласти. По
този начин остеоцитите едновременно дири-
жират формирането, преживяемостта и актив-
ността и на двата типа ефекторни костни
клетки. В наскоро публикувано проучване Koide
M. и сътр. демонстрират, че склеростиновата
продукция се потиска от фактори, секретирани
от активираните остеокласти, и по-конкретно
от LIF (левкемия-инхибиращ фактор) (21). По то-
зи начин, авторите намират липсващо звено в
спрягането на остеокласта и остеобласта -
процес, който е критичен за костното здраве.
Kumar R. и сътр. установяват друг интересен
факт (22). При мишки с делеция на гена за скле-
ростин нараства плазменото ниво на калцитри-
ол и обратната реабсорбция на калций в бъбреч-
ните тубули. Освен това авторите описват
автокринна стимулация на продукцията на FGF-
23 в остеоцита под въздействие на склерос-
тин. FGF-23 е негативен регулатор на 1-алфа ре-
дуктаза в бъбрека, което подсказва възможен
както индиректен, така и директен ефект на
склеростин върху активирането на витамин Д. 

специфични за клетката транскрипционни пъ-
тища. Wnt/β-катенин сигналният път участва в
регулацията на клетъчния цикъл, преживяване-
то и пролиферацията на клетките. 

Wnt сигналният път се експресира в мно-
жество класове клетки, включително в остео-
бластите и остеоцитите. Остеобластите
произхождат от плурипотентни мезенхимни
клетки-предшественици в костния мозък. Ин-
тегритетът на Wnt сигналния път е от ключо-
во значение за диференциацията, узряването и
преживяването на остеобластите. β-катенин
освен това участва в регулацията на купелува-
нето на остеобластите и остеокластните
предшественици чрез контрол на експресията
на остеопротегерин. Потискането на Wnt пътя
в мезенхимните клетки-предшественици насоч-
ва диференциацията към адипоцитен, а не осте-
областен фенотип (18). 

Дефектите в Wnt сигналните пътища с аб-
нормно натрупване на β-катенин се свързват с
канцерогенезата и различни костни диспластич-
ни заболявания (19). Мутации в LRP5/6 се асоци-
ират с конституционално ниска (инактивиращи
мутации) или висока (активиращи мутации) кост-
на маса. Функцията на Wnt пътя се регулира не
само от наличието на активиращи лиганди, но и
от инхибитори. Освен склеростин, такива са
секретираните Fzd-свързани протеини, Wnt-ин-
хибиторни фактори, Dikkopf протеини, които
се простират отвъд целта на настоящото
изложение.

SShhiinnkkoovv,,  AAlleexxaannddeerr  DD..

Склеростин и Wnt сигналния път отвъд
костната обмяна

През последните години се установи, че ос-
теокалцин се секретира и от други класове
клетки. Значението на този факт не е напълно
ясно, но редица проучвания сочат роля на остео-
калцин в атерогенезата и сърдечно-съдовото
увреждане при състояния като например хро-
нично бъбречно заболяване (6). Намалена скле-
ростинова продукция се описва при ставни забо-
лявания като остеоартрит и анкилозиращ спон-
дилит и увеличена − при ревматоиден артрит
(23). Вероятно усилването на Wnt сигналния път
в хондроцитите в първия случай и потискането
му във втория играе патогенетична роля в
специфичното ставно увреждане при тези
заболявания. 

Аберантното активиране на Wnt пътя мо-
же да бъде патологичен пролиферативен сти-
мул и да удължи живота на определен клас клет-
ки отвъд генетично предопределената му про-
дължителност. Намалена склеростинова сигна-
лизация и активиране на Wnt пътя се описва при
някои тумори като карцином на простатата.
Метастатичното ангажиране на костта, оба-
че, предизвиква увеличаване на серумните нива 

Свързването на склеростин с мембранните
рецептори LRP5/6 възпрепятства свързването
на Wnt протеините с тях и осъществяването
на интрацелуларните им ефекти. Според етапа
от развитие на клетката това води до различ-
ни резултати. При мезенхимните клетки-пред-
шественици ефектът е насочване на диферен-
циацията към адипоцитен фенотип. При зрели-
те остеобласти резултатът е намалена прежи-
вяемост, активиране на апоптотичните каска-
ди и намаляване на продукцията на остеобласт-
специфични белтъци. Намалява секрецията на
остеопротегерин и нараства тази на RANKL,
т.е. косвено се стимулира остеокластното уз-
ряване и активност. По този начин е възможно
склеростин да осъществява своеобразна отри-
цателна обратна връзка, контролираща остео-
бластната популация (20). 

Склеростин оказва и автокринно действие
върху остеоцита. Сходно на наблюдаваното в 

Механизъм на действие на склеростин
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на склеростин поради стимулиране на продук-
цията му от костните клетки. Сходен фено-
мен се наблюдава при пациенти с мултиплен
миелом, при които взаимодействието на мие-
ломните клетки с остеобластите и остеоци-
тите стимулира секрецията на склеростин.
Той е един от факторите, които допринасят
за остеокластната костна резорбция и прог-
ресията на тумора.

В заключение, системата Wnt път/склерос-

тин е важен елемент от регулацията на костна-
та обмяна. Както недостигът, така и излишъ-
кът на склеростин водят до патологичен кос-
тен фенотип. Същевременно, секрецията на
склеростин от други тъкани и наличието на
Wnt сигнален път в различни класове клетки оз-
начава, че значението на този протеин вероят-
но се простира далеч отвъд костната биология,
и опознаването му тепърва предстои. 
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Тютюнопушенето е една от най-широко
разпространените нездравословни привички и
представлява най-важната причина за заболевае-
мост и преждевременна смъртност от редица
хронични незаразни заболявания. По различни и
ненапълно изяснени механизми тютюнопушене-
то представлява рисков фактор за развитие на
сърдечно-съдови заболявания, злокачествени но-
вообразувания, но също и за инсулинова резис-
тентност и свързаните с нея метаболитни на-
рушения. 

Целта на настоящия обзор е да предостави
доказателства за връзката между тютюнопу-
шенето и развитието на инсулинова резистент-
ност при пушачи.
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Smoking is one of the most common
unhealthy habits and is the most important cause
of illness and premature death from a number of
chronic non-communicable diseases. By various
and incompletely clarified mechanisms it is a risk
factor for the development of cardiovascular dis-
eases or malignant neoplasms, but also for insulin
resistance and related metabolic disorders. 

The purpose of this review is to provide evi-
dence for the relationship between smoking and
development of insulin resistance in smokers. 

Резюме Abstract
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Smoking as a Risk Factor for Insulin Resistance

тютюнопушене, инсулинова резистентност,
сърдечно-съдов риск, метаболитни нарушения
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Тютюнопушенето е една от най-широко раз-
пространените нездравословни привички и пред-
ставлява най-важната причина за заболеваемост
и преждевременна смъртност от редица хронич-
ни незаразни заболявания. По последни данни на
Световната здравна организация (СЗО), употре-
бата на тютюн е водещата предотвратима при-
чина за смърт. Смята се, че около една трета от
възрастното население в света (приблизително
1,2 милиарда души) пуши (1), а тютюнопушенето
е един от основните рискови фактори за исхе-
мична болест на сърцето (ХИБС), инсулт и вне-
запна сърдечна смърт, както при активни, така и
при пасивни пушачи (2). През 2000 г. 1,69 милиона
жители в световен мащаб умират от ХИБС, при-
чинена от тютюнопушене (3). 

Тютюнопушенето е безкомпромисен “раз-
рушител” на човешкото здраве, оказващ пагуб-
ни последици върху всички системи на организ-
ма, включително ендокринната. Оказва се, че
представлява рисков фактор за развитие на ин-
сулинова резистентност и свързаните с нея ме-
таболитни заболявания. 

Връзката между тютюнопушенето и сър-
дечно-съдовите заболявания (ССЗ) е добре извест-
на, но подлежащите патофизиологични механиз-
ми са комплексни и не напълно изяснени. Проуч-
вания демонстрират, че при пушачите са налице
дислипидемия и ендотелна дисфункция, които
очевидно водят до повишен сърдечно-съдов
риск. Макар че промените в липидния метаболи-
зъм и ендотелната функция донякъде обясняват
връзката между тютюнопушенето и ХИБС, ня-
ма доказателства, че те се явяват независим
рисков фактор за ССЗ при пушачите (4). Устано-
вява се, обаче, че пушачите са инсулин резис-
тентни и хиперинсулинемични, в сравнение с не-
пушачите (5), което именно може да доведе до
установяваната дислипидемия (6) и ендотелна-
та дисфункция (7). Освен това, става ясно, че
само тези пушачи, при които се открива харак-
терната дислипидемия, свързана с инсулинова
резистентност и компенсаторна хиперинсули-
немия, са със значително по-лош сърдечно-съдов
рисков профил (8).

При пушачи се доказват високи инсулинови
концентрации и различна по степен инсулинова
резистентност. Така, в проучване сред 300 до-
броволци, при пушачите се установяват сигни-
фикантно по-високи нива на кръвна захар, инсу-
лин на гладно и HOMA-IR, като тези асоциации се 

запазват и след корекция по оказващите влия-
ние фактори − възраст, пол, индекс на телесна
маса (BMI) и консумация на алкохол (9). От друга
страна, отказването от тютюнопушенето
значително подобрява инсулиновата чувстви-
телност (10). Други автори пък доказват, че
тютюнът засилва степента на инсулинова ре-
зистентност при пациенти със захарен диабет
тип 2. И все пак, въпреки че в групата на пуша-
чите степента на инсулиновата резистент-
ност е по-висока в сравнение с тази при непуша-
чите, не всички пушачи са инсулин резистентни
(11). Вероятно пушенето се явява модулиращ
фактор, който оказва неблагоприятен метабо-
литен ефект, зависещ от предиспозицията на
самия индивид. 

Множество механизми се спрягат, за да бъ-
де обяснено въздействието на тютюневата
консумация върху въглехидратния метаболизъм
и инсулиновата секреция, но все още единно
становище по въпроса няма. 

Въведение

Тютюнопушене и инсулин

Механизми на развитие на инсулинова
резистентност при тютюнопушене

Първоначално се счита, че тютюневата
консумация индуцира увеличаване на свободни-
те мастни киселини (СМК) (12). Доказано е, че пу-
шачите имат по-високи плазмени концентрации
на триглицеридите и по-ниски на липопротеини-
те с висока плътност (HDL) в сравнение с непу-
шачите.

Shepherd и сътр. (13) предполагат, че причи-
на за наличната инсулинова резистентност мо-
же да бъде увреждане на инсулин-стимулирана-
та транслокация на GLUT4 в скелетната муску-
латура. Освен това, при пушене се освобожда-
ват свободни кислородни радикали (ROS), което
може да намали инсулиновата чувствителност
(14). Употребата на тютюневи изделия може да
стимулира синтезата на епинефрин и норепи-
нефрин, които са контраинсуларни хормони. 

Директен токсичен ефект върху панкреасни-
те клетки също се обсъжда (15). Имайки предвид
ключовата роля на стимулиращия ацилирането
протеин (ASP) и на комплемент 5а-рецептор по-
добния рецептор (C5L2) в глюкозния метаболи-
зъм, Li и сътр. допускат участие на ASP-C5L2 пътя
в развитието на инсулинова резистентност при
пушачи. Те предполагат, че: 1) Пушенето активи-
ра комплемента и предизвиква висока експресия
на ASP (ASP резистентност); 2) Високите нива на
ASP стимулират секрецията на инсулин (инсулино-
ва резистентност) и 3) Пушенето потиска акти-
вирането на C5L2. Стига се до нарушен клирънс
на глюкозата и триглицеридите (15, 16). 
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Още през 1920 г. цигарите са рекламирани
като средство за отслабване при жените, тъй
като никотинът намалява апетита и ускорява
обмяната. Телесните мазнини на умерени пуша-
чи са 1,5 пъти по-малко от количеството им при
въздържателите. При пушене в кръвта се от-
делят ендорфини и те потискат чувството за
глад. Съчетано с физически натоварвания, това
било отличен начин за отслабване. 

Oказва се, обаче, че при пушачите превали-
ра абдоминалното натрупване на мастна тъкан
(25). Така, при проучване сред 5833 участника,
Tuovinen и сътр. откриват асоциация между тю-
тюнопушенето и абдоминално затлъстяване
при жени с наднормено тегло и обезитет (26).
Авторите обясняват тази взаимовръзка между
ежедневното тютюнопушене и отлагането на
мастна тъкан в коремната област отчасти с
наслагване на нездравословни навици на живот,
тъй като при тези жени се открива и по-висока
алкохолна консумация. Друго обяснение може да
бъде повишената реактивност на хипоталамо-хи-
пофизо-надбъбречната ос при наднормено тегло
и обезитет, с “up”-регулация на кортизола в ади-
поцитите и “down”-регулация в черния дроб (27).

Счита се, че при една и съща степен на над-
нормено тегло лицата с по-голямо количество
висцерални мазнини са по-застрашени от сери-
озни заболявания. Андроидното затлъстяване е
свързано с хиперинсулинемия, нарушен глюкозен
толеранс, дислипидемия, хипертония както и със
злокачествени заболявания (28). У лицата с вис-
церално затлъстяване е доказано наличието на
β-3 адрено-рецептори в адипоцитите на омен-
тума като тези рецептори показват увеличена
чувствителност към липолитични стимули. За-
силената липолиза увеличава концентрацията
на СМК в порталната вена на гладно. При пос-
тъпването им в черния дроб те увеличават
продукцията на липопротеини с много ниска
плътност (VLDL) и усилват глюконеогенезата.
Това води до хиперлипопротеинемия, намален
глюкозен толеранс и хиперинсулинемия, респ. ин-
сулинова резистентност.

Редица автори наблюдават комбинираното
въздействие на тютюнопушенето и хиперинсу-
линемията върху плазмените нива на триглице-
ридите и липопротеините с висока плътност
(HDL) при пациенти с комбинирана дислипидемия.
Оказва се, че метаболитните разстройства,
свързани с инсулинова резистентност и компен-
саторна хиперинсулинемия и дислипидемия са
шест пъти по-чести при пушачи (29). Клинично-
то значение на тази асоциация се подчертава
от по-високата честота на ССЗ при пушещи с
характерната дислипидемия − високи нива на 

Jun N-терминалната киназа (JNK) и р38 про-
теин киназите (р38) принадлежат към семейст-
вото на стрес активирани протеин кинази. Ус-
тановено е, че JNK се активира от възпалител-
ни цитокини, свободни мастни киселини, цига-
рен дим и никотин (17). JNK потиска инсулинова-
та сигнализация като стимулира фосфорилира-
нето на инсулин рецепторния субстрат 1 (IRS1),
което води до неговото разграждане с послед-
ващо инхибиране и на протеин киназа В (PKB)
(18). Освен това е стимулирана и липолизата
(19), което води до редукция на тегло, но също
така повишава нивата на СМК и предизвиква ин-
сулинова резистентност в инсулин-чувстви-
телните тъкани. Понастоящем, обаче, няма до-
казателства в подкрепа на активирането на
р38-JNK пътя от никотин или тютюнопушене in
vivo. Така, молекулярните механизми, чрез които
никотинът индуцира инсулинова резистент-
ност остават недоизяснени.

По-нови данни сочат аденозинмонофосфат
активираната протеин-киназа 2 (AMPKα2) като
основен медиатор на никотин-индуцираната ин-
сулинова резистентост, независимо от редук-
цията на мастната тъкан (20). AMPK е трео-
нин/серин киназа, която играе важна роля в енер-
гийния метаболизъм. Инхибирането на AMPK
причинява инсулинова резистентост, докато
активирането й подобрява инсулиновата чувст-
вителност (21). Установява се, че никотинът
активира AMPK както в 3T3-L1-диференцирани-
те адипоцити, така и в съдовите гладкомускул-
ни клетки (22). 

През 2015 г. Wu и сътр. демонстрират, че
никотинът, чрез повишаване нивата на ROS, се-
лективно активира AMPKα2. Тя от своя страна
фосфорилира митоген-активираната протеин
киназа-1 (МКР1) и я разгражда. Редукцията на
МКР1 води до абнормно активиране на р38-JNK,
стимулира се фосфорилирането на IRS1, което
води до неговото разграждане с последващо ин-
хибиране и на PKB. В резултат на това никоти-
нът пречи на инсулиновото сигнализиране в бя-
лата мастна тъкан, повишава липолизата и ни-
вата на циркулиращите СМК с последваща изява
на инсулинова резистентост (20). 

ННяяггооллоовваа,,  ППрреессиияяннаа  ВВ..  ии  ссъъттрруудднниицции

Тютюнопушене, телесно тегло, разви-
тие на инсулинова резистентност и
компоненти на метаболитен синдром

От друга страна, 30% от пушачите са с
наднормено тегло или затлъстяване (23). Някол-
ко проучвания сочат връзка между теглото и
пушенето. Става ясно, че пушачите имат по-ни-
сък BMI в сравнение с непушачите (24).



EEnnddooccrriinnoollooggiiaa vvooll..  XXXXIIII  №№33  //22001177
121

високи серумни концентрации и на двете адхези-
онни молекули при пациентите пушачи в сравне-
ние с тези при непушачи. Това обогатява пред-
ставата за патогенетичните механизми на пре-
дизвиканата от тютюнопушенето съдова
увреда (37).

В наше проучване върху ролята на фактора
тютюнопушене върху процеса на развитие на
инсулинова резистентност и нивата на sVCAM-
1 и sICAM-1 (маркери на ендотелна дисфункция)
при жени със синдром на поликистозни яйчници
(PCOS) (38) намираме наличие на положителна
взаимовръзка между sVCAM-1 и фактор тютю-
нопушене при изследваните пациентки с PCOS
(r=0,469, P=0,009). При извършване на линеен рег-
ресионен анализ тютюнопушенето се оказва си-
лен предиктивен фактор − определя 22% от ва-
риациите в нивата на sVCAM-1 при пациентки-
те с PCOS (R=0,469, R2=0,220, F=7,917, Р=0,009)
(38). Като цяло, тютюнопушенето се асоциира
с възникване на системен оксидативен стрес
посредством активиране на инфламаторни
клетки и повишено отделяне на циркулиращи ин-
фламаторни медиатори като CRP, фибриноген,
IL-6, TNFα и адхезионни молекули (ICAM-1, VCAM-
1, P-selectin и E-selectin).

По-нови проучвания представят друг фак-
тор, имащ отношение към ендотелната дис-
функция, свързана с инсулиновата резистент-
ност и тютюнопушенето, а именно асиметри-
чият диметил-аргинин (ADMA). Произлизащият
от ендотела азотен окис (NO), който се синте-
зира от L-аргинина с помощта на NO-синтетаза
(еNOS), представлява важен регулатор на съдо-
вата хомеостаза. Освен че е силен вазодилата-
тор, NO играе ролята и на инхибитор за адхези-
ята на редица инфламаторни клетки към съдо-
вата стена. Той потиска процесите на агрега-
ция на тромбоцитите и на пролиферация на
гладкомускулните клетки (39). Инактивирането
и/или нарушената синтеза на NO се среща чес-
то при пациенти с налични рискови фактори за
ССЗ, вкл. тютюнопушене, и може да доведе до
развитие на ендотелна дисфункция, хиперто-
ния, тромбоза и атерогенеза. ADMA представ-
лява компетативен ендогенен инхибитор на
еNOS. Счита се, че повишените серумни нива на
ADMA инициират процеса на атеросклероза, во-
дят до поява на ендотелна дисфункция и ССЗ
(40). Повишени плазмени нива на ADMA са дока-
зани при пациенти с инсулинова резистентност
(41, 42), захарен диабет (43), хиперхолестероле-
мия (44), хипертриглицеридемия, хипертония
(45). Така например, в наше проучване на Колева
и сътр. (41) се изследват плазмените нива на
ADMA при жени с метаболитен синдром на въз-

триглицериди и ниски стойности на HDL холес-
терол.

Наличието на инсулинова резистентност
и централно затлъстяване са основен фактор
за възникване на метаболитен синдром и не слу-
чайно в новата дефиниция на заболяването зае-
мат определящо място (30). Синдромът се пре-
връща в основен рисков фактор за заболевае-
мост и смъртност от ССЗ и развитие на заха-
рен диабет в съвременното общество. Вдишва-
нето на дима на една до пет цигари дневно уве-
личава вероятността за развитието на мета-
болитен синдром 1,5 пъти, като рискът нараст-
ва с увеличаване на броя на изпушваните цигари. 
Има убедителни доказателства, че ендотелна-
та дисфункция също е компонент на метабо-
литния синдром и се наблюдава често при паци-
енти със захарен диабет тип 2. Естеството й,
обаче, се различава между пушачи и непушачи.
Така, при пушачи е редуциран ендотелно-зависи-
мия кръвоток след венозна оклузия (31), наруше-
на е и брадикинин-зависимата вазодилатация
(32), мононуклеарните клетки се свързват с по-
голям афинитет към ендотела (33), а плазмени-
те концентрации на клетъчните адхезионни мо-
лекули (КАМ) са по-високи при по-високи инсули-
нови концентрации (34). 

Съществуват проучвания, които подкре-
пят становището че тютюнопушенето се
свързва с по-високи нива на вътреклетъчна ад-
хезионна молекула-1 (sICAM-1) и васкуларно-кле-
тъчна адхезионна молекула-1 (sVCAM-1). Bermudez
и сътр. откриват, че нивата на КАМ при жени
пушачи са значително увеличени по дозозависим
начин в сравнение с тези при непушачи (35). В
проучване на Cavosuglu и сътр. при пациенти с
коронарна съдова болест показва сигнификант-
но по-високи концентрации на sVCAM-1 при паци-
ентите-пушачи в сравнение с тези при непуша-
чите (32,13±21,64 нг/мл, респ. 9,46±7,81 нг/мл,
Р<0,01, т.е. тютюнопушенето способства ин-
дуциране на атерогенен процес  (36). Подобни са
данните на Elserafy и сътр., които провеждат из-
следване при пациенти с понесен исхемичен мо-
зъчен инсулт и оценяват връзката между нива-
та на sICAM-1 и sVCAM-1 и конвенционалните
мозъчно-съдови рискови фактори − затлъстява-
не, артериална хипертония, захарен диабет тип
2, дислипидемия и тютюнопушене. Изследова-
телите установяват, че най-разпространеният
рисков фактор сред пациентите с доказана ате-
росклеротична болест (понесен исхемичен мозъ-
чен инсулт)  е артериалната хипертония (70%),
последвана от дислипидемията (63%), затлъстя-
ването (50%), тютюнопушенето (43%) и захар-
ният диабет тип 2 (43%). Регистрирани са по-
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Тютюневият дим съдържа над 7000 хими-
чески субстанции, от които поне 2000 са ток-
сични. Употребата на тютюн е водещата пре-
дотвратима причина за смърт. В заключение мо-
жем да кажем тютюнът е безкомпромисен “раз-
рушител” на човешкото здраве, оказващ пагуб-
ни последици върху всички системи на организ-
ма. Всяка осма секунда умира човек от заболява-
не, свързано с цигарения дим според СЗО. Прог-
нозите са, че в близките 50 години тютюнопу-
шенето ще причини смъртта на над 450 милио-
на души на планетата. Да загасим цигарата ...

Acknowledgements: Обзорният материал със соб-
ствени данни е част от клинично проучване,
включено в широкообхватен европейски проект
SmokeFreeBrain (2015).

Натрупват се все повече доказателства,
които показват, че тютюнопушенето е рисков
фактор за развитие на захарен диабет тип 2
(47). Предполага се, че пушенето е всъщност
рисков фактор за възникването на инсулинова
резистентност, предразполагаща към развитие
на диабет. To вероятно влошава глюкозния ме-
таболизъм, а някои данни сочат, че увеличава
риска от захарен диабет чрез независим от не-
лесното тегло механизъм (48).  Още проучване-
то UKPD ясно показва, че рискът от развитие
на захарен диабет тип 2 се увеличава с броя из-
пушени цигари. Кохортно проучване, включващо
275 190 мъже и 434 637 жени, доказва, че жени
които пушат повече от 40 цигари на ден имат
със 74% по-висок шанс за развитие на захарен
диабет, докато при мъжете той е с 45% по-
висок (49). 

Мета-анализ на 7 студии, включващи общо
162,001 участника, показва, че пасивното пуше-
не също увеличава риска от развитие на захарен
диабет тип 2 сред непушачите (50), макар и в
по-малка степен. 

Налице е и асоциация между тютюневата
консумация и късния дегенеративен синдром при
захарен диабет. Рискът от развитие на услож-
нения при диабетици пушачи е приблизително
14 пъти по-висок, отколкото при диабетици не-
пушачи (51). Изтъква се ролята на тютюна за 

по-високата честота както на албуминурия,
нефропатия (52) и хронично бъбречно заболява-
не (53), така и за ретинопатия (54), полиневропа-
тия (55) и макроангиопатия при пушещи пациен-
ти със захарен диабет тип 1 или тип 2. Така, пу-
шенето се явява независим рисков фактор не са-
мо за развитие на захарен диабет, но и утежня-
ващ фактор по отношение на неговите услож-
нения. 

Крайъгълното проучване в областта на за-
харния диабет UKPDS посочва тютюнопушене-
то като сигнификантен и независим рисков
фактор за ИБС при пациентите със захарен ди-
абет тип 2 (56). В проучването Nurses' Health
Study при жени със захарен диабет тип 2 е наме-
рено, че тютюнопушенето се асоциира по дозо-
зависим начин с повишена смъртност и ИБС. В
сравнение с участничките, които никога не са
пушили, пушещите от 1 до 14 цигари на ден
имат относителен риск от ИБС 1.66, а при пу-
шещите над 15 цигари дневно този риск нарас-
тва до 2.68 (57, 58). Един мета анализ региона
Азия-Тихи океан при мъже със захарен диабет по-
казва, че относителният риск за ИБС при пуша-
чи спрямо непушачи е  1.42. Авторите на проуч-
ването препоръчват в Азия, където процен-
тът на пушачите е много висок, както и про-
центът на диабетиците, да бъдат изградени
стратегии за спиране на тютюнопушенето, ко-
ито ще намалят развитието на ИБС и ССЗ при
лицата със захарен диабет (59).

раст 16-39 г., жени с PCOS на възраст 16-35 г. и
24 съответни по възраст клинично здрави же-
ни.  При жените с метаболитен синдром и с
PCOS се установяват съпоставими концентра-
ции на ADMA (0,91±0,32 μmol/l, респ. 0,82±0,37
μmol/l, P>0,05), които са сигнификантно по-висо-
ки в сравнение с тези при здравите контроли
(0,65±0,35 μmol/l, P<0,05). По-високите стойнос-
ти на ADMA при изследваните пременопаузални
жени с метаболитен синдром и PCOS (полово-
специфичен модел на инсулинова резистент-
ност) са индикатор за повишен сърдечно-съдов
риск при носителките на тези две заболявания в
сравнително млада възраст (41). Процентът на
пушачките в проследяваните групи жени с инсу-
линова резистентност се оказва висок.

Ендотелна дисфункция с повишена артери-
ална ригидност (или понижен комплайънс на ар-
терията) − белег на съдово ремоделиране, е опи-
сана при пушачи и може да се съпостави с наход-
ката при други две състояния, свързани с инсу-
линова резистентост − артериална хипертония
и захарен диабет тип 2 (46).

NNyyaaggoolloovvaa,,  PPrreessiiyyaannaa  VV..  eett  aall

Тютюнопушене и захарен диабет тип 2

Заключение
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Плейотропни ефекти на инкретиновите хормони и 
терапевтични възможности

Stanchev, Pavel E., Orbetzova, Maria M.
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Инкретиновият ефект при захарен диа-
бет тип 2 е нарушен − нивата на глюкагонопо-
добния пептид-1 (GLP-1) са понижени в комбина-
ция с намален отговор и към двата инкретина
- GLP-1 и глюкозозависимия инсулинотропен
пептид (GIP). Невъзможността за прилагане на
нативния GLP-1 като лечебно средство е свър-
зана с бързото му разграждане от ензима ди-
пептидил пептидаза-4 (DPP-4). Терапевтични-
те стратегии с GLP-1, които сега се прилагат
широко в практиката, са базирани на DPP-4 ре-
зистентни GLP-1 рецепторни агонисти (GLP-1
RА) и DPP-4-инхибитори. Плейотропните ефек-
ти на инкретиновите хормони се определят
от свързването им с рецептори в клетките на
централната и периферната нервни системи,
на стомашно-чревния тракт, сърцето, белите
дробове, бъбреците, мастната и мускулната
тъкан и съдовия ендотел. Натрупващите се
доказателства за екстрапанкреасно действие
на GLP-1 разширяват спектъра на приложение
на GLP-1-RА и DPP-4 инхибиторите с други ин-
дикации, извън лечение на хипергликемията при
захарен диабет. 

В настоящия обзор са застъпени сърдеч-
но-съдовото позициониране на инкретин-бази-
раната терапия с данни от клинични проучва-
ния, както и доказателства на многообразни-
те им плейотропни ефекти.

The insulin-like effect in type 2 diabetes mel-
litus is impaired − glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
levels are reduced in combination with a reduced
response to both incretins − GLP-1 and glucose-
dependent insulinotropic peptide (GIP). The
impossibility to administer native GLP-1 as a ther-
apeutic agent is associated with its rapid degrada-
tion by the enzyme dipeptidyl peptidase-4 (DPP-
4). The GLP-1 therapeutic strategies, which are
now widely applied in practice, are based on
DPP-4 resistant GLP-1 receptor agonists (GLP-1
RA) and DPP-4 inhibitors. The pleiotropic effects
of incretin hormones are determined by their
binding to receptors in the cells of the central
and peripheral nervous systems, the gastrointesti-
nal tract, the heart, the lungs, the kidneys, the adi-
pose and muscle tissues, and the vascular
endothelium. Accumulating evidence for the
extrapancreatic action of GLP-1 broadens the
spectrum of administration of GLP-1-RA and
DPP-4 inhibitors with other indications outside
the treatment of hyperglycaemia in diabetes
mellitus. 

This review presents the cardiovascular
positioning of the incretin-based therapy with
some data from clinical trials as well as evidence
for their multiple pleiotropic effects.

Резюме Abstract

ООббззоорр  //RReevviieeww

Pleiotropic Effects of the Incretin Hormones and Therapeutic Options
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Понастоящем разполагаме с редица данни
относно екстрапанкреасното действие на GLP-
1, отнасящо се най-вече до намаляване нивата на 

ССттааннччеевв,,  ППааввеелл  ЕЕ..  ии  ссъъттрруудднниицции

Комплексното взаимодействие с други
нутриенти, жлъчни киселини и микробиота
трябва да се взема впредвид при изясняване
на ендокринния механизъм на действие на ин-
кретините. 

Плейотропните ефекти на инкретинови-
те хормони се определят от свързването им с
рецептори в клетките на централната и пери-
ферната нервни системи, на стомашно-чревния
тракт, сърцето, белите дробове, бъбреците,
мастната и мускулната тъкан и съдовия ендо-
тел. Натрупващите се доказателства за екс-
трапанкреасно действие на GLP-1, например
върху функционирането на нервната (5, 6) и сър-
дечно-съдовата системи (7), разширява спектъ-
ра на приложение на GLP-1 RА и DPP-4 инхибито-
рите с други индикации, извън лечение само на
хипергликемията при захарен диабет. 

Като обобщение, това  десетилетие внася
ново разбиране за естеството на захарния диа-
бет и разполага с все повече възможности за по-
ефективно лечение на заболяването и неговите
усложнения, доказани в клинични проучвания.
Подобряването на познанията върху целокупно-
то действие на инкретиновите хормони спома-
га за разработването на нови клинични проучва-
ния, целящи адаптиране и подобряване на тера-
певтичните стратегии при захарен диабет тип
2. Анализите както на основните, така и на пле-
йотропните ефекти на инкретините дават ба-
за на осъвременяване на препоръките за лечение
на захарен диабет тип 2 на Американската Диа-
бетна Асоциация (АDА) и Европейската Асоциа-
ция за Изучаване на Диабета (ЕАSD) (8), като
подкрепят концепцията за прилагане на персона-
лизирана медицина, при която терапията е адап-
тирана към физиологичните особености на от-
делния пациент. 

Глюкагоноподобният пептид-1 (GLP-1) и
глюкозозависимият инсулинотропен пептид
(GIP) са инкретинови хормони, които се секре-
тират от интестиналния тракт по време на
хранене и допринасят за глюкозозависимата сек-
реция на инсулин (1-3). Инкретиновият ефект
определя 50-70% от постпрандиалния инсулинов
отговор, но при захарен диабет тип 2 е нарушен
− нивата на GLP-1 са понижени в комбинация с на-
мален отговор и към двата инкретина - GLP-1 и
GIP. Голямата преграда за прилагане на нативния
GLP-1 като лечебно средство при захарен диа-
бет е свързана с бързото му разграждане чрез
протеолиза от ензима дипептидил пептидаза-4
(DPP-4). Терапевтичните стратегии с GLP-1, ко-
ито сега широко се прилагат в практиката, са
базирани DPP-4 резистентни GLP-1 рецепторни
аногнисти (GLP-1 RА) и DPP-4-инхибитори. 

Разгадаването на начина на действие и фи-
зиологичната роля на инкретиновите хормони
непрекъснато расте, което се отразява на въз-
можността за фармакологично ре-позиционира-
не на инкретин-базираните терапии. Например,
догмата за директната ендокринна роля на ос-
вобождавания от червата GLP-1 върху стимула-
цията на глюкозо-зависимата инсулинова секре-
ция сега е оспорвана от нови оригинални данни.
Това касае и контрола на енергийния метаболи-
зъм от GLP-1, водещ до намален прием на храна
и редукция на телесно тегло, който понастоя-
щем се свързва с активиране на оста чревен
тракт-мозък-периферни тъкани (2, 4-6). Потен-
циалната степен, до която тази ос би могла да
бъде ефективно активирана от DPP-4 инхиби-
торите, може да окаже влияние върху подбора
на пациенти, които с по-голяма вероятност ще
отговорят на лечението. От друга страна, ме-
ханизмите, чрез които глюкозата и/или липиди-
те повишават инкретиновата секреция оста-
ват все още недостатъчно изяснени и като че
ли са свързани отчасти с разпознаването на
различни нутриенти от К-клетките (GIP-секре-
тиращи) и L-клетките (GLP-секретиращи) (3). 

глюкагоноподобен пептид-1, глюкозозависим
инсулинотропен пептид, инкретин-базирана
терапия, GLP-1 рецепторни агонисти, DPP-4-
инхибитори

ККллююччооввии  ддууммии::

glucagon-like peptide-1, glucose-dependent
insulinotropic peptide, incretin-based therapy, GLP-1
receptor agonists, DPP-4 inhibitors

KKeeyy  wwoorrddss::

Въведение

Протективни сърдечно-съдови ефекти
на инкретин-базираната терапия
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липидите на гладно и постпрандиално и физио-
логията на сърдечно-съдовата система, с което
се реализират кардиопротективни ефекти (9).
Молекулярните механизми, чрез които инкре-
тин-базираните терапии повлияват сърдечно-
съдовата функция, са все още не напълно изясне-
ни, въпреки че има натрупани многобройни дан-
ни от експериментални животински модели.
Има известни различия и в действията на GLP-1
RA и DPP-4 инхибиторите (9-11), така както пос-
ледните се различават по механизма на осъщест-
вяване на контрола върху  гликемията.

Доказано е наличието на GLP-1 рецептори
върху клетките на сърцето и съществува поло-
жителна асоциация между плазмените нива на
инкретините и сърдечната функция (10). Дирек-
тните ефекти на инкретините върху кардиоми-
оцитите вероятно се дължат на активиране на
редица кардиопротективни гени (Akt, GSK3β,
PPARβ-δ, Nrf-2, НО-1), увеличаване на цикличния
аденозин монофосфат и намаляване на каспаза-3
на ниво кардиомиоцит (11). Друг предполагаем
механизъм, по който инкретините осъществя-
ват кардиопротекция в условията на исхемия-
реперфузия синдром, е активиране на RISK пъте-
ката (реперфузионно увреждане на спасителни-
те каспази), която осигурява “up”-регулация на
антиапоптоични ензимни вериги. Потенциални
кардиопротективни маркери, усилени от GLP-1
агонистите, са Bcl-2 фамилни протеини (способ-
стващи анти-апоптозата) и хем оксиназа-1 (ан-
тиоксидантен ген, водещ до редукция на левока-
мерната фиброза и ремоделиране, както и до по-
добряване на функцията на лява камера след ин-
фаркт на миокарда) (12, 13). От своя страна
DPP-4 инхибиторите, най-вероятно въздейст-
ват чрез механизми, които не въвличат директ-
но GLP-1 рeцепторите по повърхността на кар-
диомиоцитите, а индиректно − чрез интегрира-
ния отговор на цялото тяло (14). 

Човешкото сърце обикновено използва маз-
нините като метаболитно гориво във физиоло-
гично състояние с нормална оксигенация. При ос-
тър исхемичен стрес за набавяне на енергия ме-
таболитните пътища “превключват” от окис-
ление на липиди към окисление на въглехидрати,
което въпреки че първоначално се явява позити-
вен адаптивен процес, впоследствие може да
доведе до инсулинова резистентност и загуба
на метаболитна гъвкавосут, вреждаща сърце-
то. Стимулирането на GLP-1 рецепторите спо-
мага за подобряване на чувствителността към
инсулин и пренасочва сърдечния метаболизъм в
полза на кардиопротекция (15). Предклинични
проучвания показват, че GLP-1 окзава “up”-регула-

ция на експресията на глюкозните транспор-
терни протеини (GLUT)-2 и -4, което на свой ред
подобрява инсулиновата чувствителност.
GLUT представлява семейство протеини, които
спомагат за улесняване на транспортирането
на глюкозата през плазмената мембрана. В мио-
цитите се открива, че GLUT-4 се разпределят
предимно между сарколемните и Т тубулните
мембрани. Ескпресията на GLUT-4 е значително
намалена при лицата със  захарен диабет тип 2.
GLP-медиираният GLUT-4 се прехвърля на повър-
хността на миоцитите, за да се увеличи усвоя-
ването на глюкозата. GLUT-2 са най-широко раз-
пространената изоформа в чернодробни клетки
и панкреасни β-клетки и при настъпила тяхна
“up”-регулация (напр. от GLP-1) водят до подоб-
рено периферно усвояване на глюкозата (16, 17). 
GLP-1 намалява концентрациите на пируват и
лактат както при състояния на нормална окси-
генация, така и при исхемични състояния на сър-
цето, което също предполага кардиозащитни
ефекти (18). 

Намерено е, че GLP-1 RА инхибират натруп-
ването на моноцити/макрофаги в артериална-
та стена; инхибират експресията на маркера на
нискореактивно възпаление - тумор некротичен
фактор-алфа (TNF-α); инхибират медиираната
от хипергликемията индукция на експресията на
инхибитора на плазминогенния активатор тип-1
(PAI-1), който е про-коагулант, и на адхезионни-
те молекули (VCAM-1 адхезионна молекула-1 на
съдовата клетка); стимулират съдовите релак-
санти (азотен оксид). Същите резултати са
постигнати с DPP-4 инхибитори (ситаглиптин),
чието приложение води до повлияване на възпа-
лителните цитокини − моноцитен хемоатрак-
татен протеин (МСР)-1, интерлевкин (IL)-6, IL-12,
IL-12 на ниво мастна тъкан и в системната цир-
кулация, респективно до подобрена инсулинова
чувствителност. Нетният резултат изглежда
е подобряване на ендотелната функция и стаби-
лизиране на атероматозните плаки, което би
могло да се транслира в директни протективни
ефекти на GLP-1 по отношение прогресията на
атеросклеротичния процес (19-21).

Проведени са различни проучвания при здра-
ви лица, за да се определи ефектът на бързо- и
бавно-действащи аналози на GLP-1 в ендотела.
Бързодействащите водят до увеличаване при-
тока на кръв по ендотел-зависим съдов механи-
зъм при лица без захарен диабет (22) и при диабе-
тици със стабилна ИБС (23). Освен това, хро-
ничното лечение с аналози на GLP-1 показва по-
добрение на ендотелната функция и вазокон-
стрикция при плъхове със стрептозотоцин ин-
дуциран захарен диабет (24). В допълнение, някои 
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проучвания показват, че описаното подобрение
на ендотелната дисфункция осигурява вазодила-
тация и подобрен кръвен поток до дистални об-
ласти, които са често срещани места за разви-
тие на свързаните със захарния диабет услож-
нения (25). Един от потенциалните механизми,
чрез които аналозите на GLP-1 повлияват съдо-
вете, се дължи на намаляване на токсичния
ефект на глюкозата върху ендотелните клет-
ки. Установено е, че GLP-1 намалява вредния
ефект на крайните продукти на напреднало гли-
киране (AGE) в ендотела (26). 

Повечето проучвания, предназначени да оп-
ределят ефекта на GLP-1 върху сърдечно-съдо-
вата функция, са фокусирани върху модели на
исхемия и реперфузия. Проучвания in vivo и in
vitro върху кардиомиоцити при мишки показват,
че след период на исхемия и последваща реперфу-
зия при мишките, третирани с GLP-1 аналози,
значително се намалява размерът на пост-исхе-
мичната инфарктна зона, подобрява се сърдеч-
ната контрактилност, както и систолната и
диастолната функции (27). 

При хора в малко рандомизирано проучване
на Nikolaidis и сътр. при пациенти, повечето не-
диабетици, които са претърпели коронарна ре-
васкуларизация след остър инфаркт на миокар-
да, и при които е приложена инфузия на GLP-1
аналози в продължение на 72 часа, настъпва по-
добрение на фракцията на изтласкване (от
29±2% до 39±2%) и на левокамерната миокардна
контрактилност, т.е. GLP-1 RA ограничават
размера на инфаркта и подобряват функцията
на лява камера. който ефект е независим от
промените в кръвното налягане и/или сърдечния
ритъм (28). В подобна постановка Sokos и сътр.
(29) включват 20 пациента с хронична сърдечна
недостатъчност, претърпели интервенция с
аортокоронарен байпас на инфузия с GLP-1 RA.
Наблюдавано е, че в групата на лечение с GLP-1
RA употребата на вазоактивни или инотропни
медикаменти е по-малка и по-рядко се наблюда-
ват аритмии (29). 

разнопосочните ефекти върху сърдечна често-
та, систолно артериално налягане и протекция
на сърдечно-съдови инциденти позволява под-
бор на определени таргетни субпопулации диа-
бетици. В тази връзка все повече клинични про-
учвания с DPP-4 инхибитори и GLP-1 RА доказват
сърдечно-съдова безопасност и дори благопри-
ятни сърдечно-съдови ефекти (7, 9, 30). 

DPP-4 инхибиторите са на разположение в
клиничната практика от 2006 г. Техният механи-
зъм на действие и профил на безопасност ги пра-
ви много подходящи за лечение на захарен диа-
бет тип 2 в уязвимата напреднала възраст, при
полиморбидни пациенти и такива с утежнен сър-
дечно-съдов статус. Много важни са данните
от ретроспективни мета-анализи относно сиг-
нификантно по-ниската честота на големи сър-
дечно-съдови събития при лечение с DPP-4 инхи-
битори в сравнение с други медикаменти (31).  

В проучването SAVOR (Saxagliptin Assessment
of Vascular Outcomes Recorded in Patients with
Diabetes Mellitus) (32) са включени 16 492 пациен-
та със захарен диабет тип 2 и анамнеза за сър-
дечно-съдови инциденти или повишен риск, кои-
то са рандомизирани в 2 групи: на лечение със
саксаглиптин или плацебо. Проследяването е
средно 2,1 г. Първичният проследяван показател
включва сърдечно-съдова смърт, инфаркт на мио-
карда и исхемичен инсулт. Събитиe, влизащо в
състава на първичния проследяван показател, е
настъпило при 613 пациента в групата на сак-
саглиптин и при 609 пациента в групата на пла-
цебо (съответно 7,3% и 7,2% − според 2-годиш-
на екстраполация по Kaplan-Meier относителен
риск (HR) за саксаглиптин 1,00; 95% доверите-
лен интервал [CI] 0,89 до 1,12. Обаче, за лечение
на сърдечна недостатъчност са хоспитализира-
ни повече пациенти от групата на саксаглип-
тин, отколкото от групата на плацебо (3,5%
срещу 2,8%; HR=1,27; 95% CI [1,07-1,51]; P=0,007).
Авторите правят извода, че саксаглиптин не
води до повишаване или намаляване честотата
на исхемичните инциденти, макар хоспитализа-
циите за лечение на сърдечна недостатъчност
да се увеличават (32).

Подобни са данните от проучването
EXAMINE (Examination of Cardiovascular Outcomes
with Alogliptin versus Standard of Care) (33), оценява-
що сърдечно-съдовите събития при лечение с
алоглиптин в сравнение с плацебо при пациенти
със захарен диабет тип 2, преживели наскоро ос-
тър коронарен синдром. Рандомизираните в про-
учването 5380 пациента са проследени за пери-
од средно 18 месеца. Първичният проследяван
показател и в това проучване включва смърт 

Позициониране на инкретин-базирана-
та терапия при пациенти със захарен
диабет с рисков сърдечно-съдов профил
- резултати от клинични проучвания

Горепосочените факти и данни от проучва-
ния при експериментални животни и хора пред-
полагат, че инкретин-базираните терапии имат
място в контрола на сърдечно-съдовите риско-
ви фактори и усложнения при захарен диабет, а 

SSttaanncchheevv,,  PPaavveell  EE..  eett  aall
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В заключение, проучването TECOS потвър-
ди липсата на както на инфериорност, така и
на супериорност на DPP-4 инхибиторите по от-
ношение на сърдечно-съдовите усложнения и да-
де отговор на въпроса, че повишеният брой
хоспитализации по повод сърдечна недоста-
тъчност не са класов ефект на тази група ан-
тидиабетни средства. 

Проучването ELIXA (Evaluation of Lixisenatide
in Acute Coronary Syndrome) (35) показа сърдечно-
съдовата безопасност на един от GLP-1 RA лик-
сизенатид при 6068 пациенти с остър корона-
рен синдром, проследени за период от 2,1 годи-
ни. Времето до първо събитие: сърдечно-съдо-
ва смърт, нефатален инфаркт на миокарда, не-
фатален инсулт или хоспитализация за неста-
билна ангина пекторис не се различава между
групите с плацебо и с ликсизенатид − HR=1,02,
95% CI [0,89-1,17]. Проучването изпълва крите-
риите за не по-лош ефект на този представи-
тел на GLP-1 рецепторните агонисти спрямо
други андидиабетни медикаменти (Р<0,001), но
не и критериите за превъзходство (Р=0,81). Ле-
чението с ликсизенатид не е свързано с по-ви-
сок процент на сериозни нежелани реакции −
тежка хипогликемия, панкреатит, панкреатич-
ни неоплазми или алергични реакции, спрямо пла-
цебо. (35). 

Първите данни за сигнификантно по-бла-
гоприятни (супериорни) сърдечно-съдови ефет-
ки на GLP-1 рецепторните агонисти предоста-
ви програмата проучвания LEADER (Liraglutide
Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovas-
cular Outcome Results − A Long Term Evaluation) (36).
Общо 9340 пациенти са рандомизирани като ос-
новните включващи критерии са ЗД тип 2 с
HbA1c �7,0%; пациенти нелекувани с антидиа-
бетни средства или лекувани с перорални сред-
ства и/или базален инсулин/предварително сме-
сен инсулин; възраст �50 години и установено
сърдечно-съдово или хронично бъбречно заболя-
ване; или възраст �60 години и налични сърдеч-
но-съдови рискови фактори. Средното просле-
дяване е 3,8 години. Първичният резултат,
включващ време до първо събитие: смърт от
сърдечно-съдово заболяване, нефатален ин-
фаркт на миокарда или нефатален инсулт, се
наблюдава при значително по-малко пациенти в
групата с лираглутид (608 от 4668 пациенти
[13,0%]), спрямо плацебо-групата (694 от 4672
[14,9%]) HR=0,87; 95% CI [0,78-0,97]; P<0,001 за
неинфериорност; P=0,01 за превъзходство). По-
малко пациенти са починали от сърдечно-съдо-
ви причини при лечение с лираглутид (219 пациен-
ти “ 4,7%) в сравнение с плацебо (278 пациенти −

от сърдечно-съдово заболяване, нефатален ин-
фаркт на миокарда или нефатален инсулт. Инци-
дент, влизащ в състава на първичния проследя-
ван показател, е настъпил при 305 пациента от
групата на алоглиптин (11,3%) и при 316 пациен-
та от групата на плацебо (11,8%) (относителен
риск 0,96; горна граница на едностранния CI 1,16;
P<0,001 за не-инфериорност). Но, и в това про-
учване хоспитализацииите по повод сърдечна
недостатъчност са повече в групата на ало-
глиптин (3,1%) спрямо групата на плацебо
(2,9%) (33).

Тези проучвания доведоха до редица диску-
сии относно сърдечно-съдовата безопасност на
една от новите и многообещаващи антидиа-
бетни терапии и с голям интерес в тази връзка
се очакваха резултатите от проучването
TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with
Sitagliptin) с друг представител на DPP-4 инхиби-
торите - ситаглиптин. TECOS (34) си поставя за
цел да оцени дългосрочната сърдечно-съдова бе-
зопасност на ситаглиптин, добавен към обичай-
но лечение, спрямо лечение без ситаглиптин при
14 671 пациенти със захарен диабет тип 2 с
предшестващо сърдечно-съдово заболяване,
наблюдавани средно 3 години. Общата смърт-
ност е подобна при двете групи − 7,5% (n=547)
за пациентите от групата със ситаглиптин и
7,3% (n=537) за плацебо-групата (HR=1,01; 95% CI
[0,90-1,14]). Делът на пациентите, при които е
настъпила смърт от сърдечно-съдово заболява-
не, е 5.2% (n=380) в групата със ситаглиптин,
спрямо 5.0% (n=366) в плацебо-групата (HR=1,03;
95% CI [0,89-1,19]). Освен, че не показа повишен
риск по отношение на първичната съставна
крайна точка, свързана със сърдечно-съдовите
заболявания, ситаглиптин постигна положите-
лен ефект по отношение на вторичната със-
тавна крайна точка (дефинирана като периода
от време до първото потвърдено събитие от
следните: смърт в резултат на сърдечно-съдо-
во заболяване, нефатален инфаркт на миокарда,
нефатален инсулт), като показа неинфериор-
ност в сравнение с обичайното лечение без си-
таглиптин (HR=0,99; 95% CI [0,89-1,11]; Р<0,001
за неинфериорност). При оценка на допълнител-
ните вторични крайни точки, хоспитализация
по повод на сърдечна недостатъчност се отче-
те при 3,1% (n=228) от пациентите, лекувани
със ситаглиптин, и също при 3,1% (n=229) от па-
циентите, лекувани с плацебо (HR=1,00; 95% CI
[0,83-1,20]), т.е. честотата на хоспитализации-
те по повод сърдечна недостатъчност не се
различава в двете лечебни групи (34).
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Инкретини − роля в централната 
нервна система и невропротекция

Нови данни в научната литература насоч-
ват към невропротективна роля на инкретини-
те. Предполага се, че GLP-1 служи като невро-
трансмитер, които протeктира срещу цито-
токсична клетъчна смърт и оксидативна увре-
да (38). Що касае възможен централен ефект на
GLP-1, все още се дебатира дали инкретиновите
хормони могат ефективно да преминават кръв-
но-мозъчната бариера и да достигат до центро-
вете, където има локализирани техни рецептори.

В ЦНС GIP показва експресия в хипокампа, а 

6,0%) (HR=0,78; 95% CI [0,66-0,93]; P=0,007).
Смъртността от всякаква причина е по-ниска в
групата с лираглутид (381 пациенти − 8,2%)
спрямо плацебо-групата (447 пациенти − 9,6%)
(HR=0,85; 95% CI [0,74-0,97]; P=0,02). Честотата
на нефатален миокарден инфаркт, нефатален
инсулт и хоспитализация за сърдечна недоста-
тъчност са несигнификантно по-ниски в група-
та с лираглутид в сравнение с групата с плаце-
бо. Най-честите нежелани реакции, водещи до
прекратяване на лираглутид са стомашно-чрев-
ните събития. Много важно е, че честотата на
изява на панкреатит е сигнификантно по-ниска
в групата с лираглутид, отколкото в плацебо-
групата. Лираглутид, в допълнение към стан-
дартното лечение и значимотo намаляване на
първичната крайна цел, води до редукция на мик-
роваскуларните крайни точки, в частност бъб-
речните събития. Основният принос към редук-
цията на бъбречните събитие има значимата
редукция на новопоявила се, персистираща мак-
роалбуминурия с 26% редукция на риска (36).

Налице са вече и данни за ефективност и
безопасност на редица нови GLP-1 рецепторни
агонисти със седмично приложение (дулаглу-
тид, семаглутид, албиглутид). През  2018 г.,
респ. 2019 г. се очакват резултатите от проуч-
ванията EXSCEL (Exenatide Study of Cardiovascular
Event Lowering Trial), сравняващо екзенатид, при-
лаган веднъж седмично, с плацебо и REWIND
(Researching Cardiovascular Events With a Weekly
Incretin in Diabetes), сравняващо дулаглутид и
плацебо (37).

Във фаза на клинично проучване са и орална
форма на семаглутид; DPP-4 инхибитор със сед-
мично приложение (омариглиптин); комбинирани
препарати на GLP-1 рецепторен агонист и дъл-
годействащ инсулинов аналог и пр.

експресия на GIP-рецептори се открива в някол-
ко области на мозъка, включително церебралния
кортекс, хипокампа и обонятелното ядро. Екзо-
генното приложение на GIP индуцира пролифе-
рация на хипокампални прогениторни клетки in
vivo при плъхове, както и при култивирани in
vitro хипокампални прогениторни клетки с чо-
вешки произход. Противоположно на това, ли-
шени от GIP рецептори плъхове (GIP r-/-) имат
редуциран брой нови пролифериращи клетки в
хипокампалния гирус дентатус. Генномодифици-
рани мишки, които свръхекспресират GIP  ре-
цептори, показват усилване на сензомоторна-
та координация и паметовото разпознаване в
сравнение с диви мишки. Тези данни показват,
че действието на GIP на ниво ЦНС може да иг-
рае роля в пролиферацията на нервни прогени-
торни клетки и, респективно, модифициране на
поведението (38, 39).

В допълнение се счита, че GLP-1 неврони в
n. caudatus и n. tractus solitarii могат да регулират
автономната нервна активност чрез тяхната
проекция към дорзомедиалните и паравентрику-
ларните хипоталамични ядра, вентролатерал-
ните периакведуктални, сиви и таламични пара-
вентрикуларни ядра (39). Ето защо, тези клетки
могат да бъдат важни таргети за регулиране
навиците на хранене, изпразване на стомашно-
то съдържимо, панкреасната ендокринна сис-
тема и когницията. 

Предклинични проучвания показват пови-
шена експресия на c-Fos в n. tractus solitarii, area
postrema и централното ядро на nuclei amygdalae
в отговор на глюкагоно-подобните пептиди, ко-
ито са централни регулатори на енергийния ме-
таболизъм. Специфичните хипоталамични ядра
(DMN, PVN, ARC и VMN) служат като контрол-
ни центрове за регулация на апетита. ARC се
намира извън кръвно-мозъчната бариера и е ос-
новен таргет за действието на периферните
хормони, които модулират апетита, какъвто е
GLP-1. ARC съдържа два отделни вида неврони:
анорексигенни − невропептидите POMC (pro-
opiomelanocortin, про-опиомеланокортин) и CART
(cocaine- and amphetamine-regulated transcript;
транскрипт, регулиран от кокаин и амфета-
мин) и орексигенни − невропептидите NPY (neu-
ropeptide Y, невропептид Y) и AgRP (agouti-related
protein; агути-свързан протеин). Съществуват
няколко NPY-рецептора (NPY-R); Активирането
на NPY-RY1- и RY5-рецепторите изглежда сти-
мулира апетита, докато активирането на
NPYRY2- и RY4-рецепторите потиска приема на
храна чрез пресинаптично инхибиране на осво-
бождаването на NPY. 

ССттааннччеевв,,  ППааввеелл  ЕЕ..  ии  ссъъттрруудднниицции
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Намерено е, че GLP-1 антагонизира орекси-
генните ефекти на NPY. Увеличаването на цен-
тралните нива на GLP-1 води до анорексигенен
ефект с намаление на апетита приблизително с
12% при последващо хранене (40-43). Също така,
CRH (corticotropin-releasing hormone; кортикотро-
пин освобождаващ хормон) и TSH (thyrotropin-
releasing hormone; тирeотропин освобождаващ
хормон) са анорексигенни пептиди, експресирани
в PVN на хипоталамуса. GLP-1 увеличава осво-
бождаването на кортикотропин в хипоталаму-
са, което допълнително допринася за потискане
на апетита (44). 

GLP аналозите могат директно да повлия-
ят и вкусовите рецептори. Човешки GLP-1 се
открива във вкусови клетки (тип 2 и тип 3) на
бозайници. Загубата на тегло, наблюдавана при
лечение на плъхове с GLP-1 RA, е свързана с нама-
ляване приема на храна и загуба на тегло. GLP-1
може да спомогне за модулиране на вкусовите
усещания, което допълнително да допринесе за
неговия анорексигенен ефект (45). 

В отговор на поетата храна и хранителни
вещества в проксималния стомашно-чревен
тракт, сигналите се пренасят от lamina propria
чрез вагалните аферентни неврони (парасимпа-
тикова система) към централната нервна сис-
тема. N. tractus solitarii получава предимно афе-
рентни сигнали чрез n. vagus. Проучванията по-
казват, че каудални неврони на n. tractus solitarii,
съдържащи GLP-1, се отправят към PVN на хипо-
таламуса (център на насищане), което води до
централно потискане на апетита и приема на
храна, и по този начин до регулиране на енергий-
ния внос. Генерират се също еферентни невро-
ни от централните ядра, насочващи се обратно
към стомашно-чревния тракт, което води до за-
бавяне на стомашното изпразване чрез механи-
зъм, наречен “ileal-break” (почивка на илеума).
Примамливо е да се спекулира, че описаният ме-
ханизъм може да представлява прандиален сиг-
нал за ситост. Предклинични изследвания показ-
ват, че продукцията на GLP-1 зависи от наличи-
ето на интактна автономна нервна система,
без чието нормално функциониране ще настъпи
увеличение на теглото (46, 47). 

Лептинът е количествен маркер и продукт
на гена ob в бяла мастна тъкан. Лептинов рецеп-
тор е открит върху мембраната на GLP-1 секре-
тиращите чревни L-клетки. Лептинът може да
стимулира секрецията на GLP-1 от фетални плъ-
ши и човешки L-клетки по дозозависим начин. До-
казано е в редица постановки, че лептинът ак-
тивира хипоталамичните пътища, водещи до
потискане приема на храна. Захарният диабет
тип 2  и затлъстяването са свързани с резис-

тентност към лептиновия рецептор, което во-
ди до намалена секреция на GLP-1 и активиране
на хипоталамуса в посока на повишен енергиен
внос. GLP-1 инхибира отговора към хранене (вку-
сова неприязън, насищане) посредством дейст-
вието си върху GLP-1 рецепторите (48, 49).

Специфичните фармакологични свойства
на отделните GLP-1 RA по отношение на апети-
та и на енергийния внос вероятно им позволя-
ват да окажат въздействие в различни региони
на мозъка, които не могат по друг физиологичен
начин да бъдат активирани по време на ежедне-
вието. Но, много важен остава въпросът дали
инкретините в терапевтични концентрации
могат да достигнат до посочените участъци
от мозъка и каква е тяхната роля в сравнение с
ролята на чревните GLP-1 и GIP продуциращи
клетки във физиологични условия (5, 6). 

Пациентите със захарен диабет тип 2 са
предразположени към развитие на невродегене-
ративни заболявания като болестта на Алцхай-
мер − тази асоциация дори е посочена като заха-
рен диабет тип 3. В мозъка на пациенти с бо-
лест на Алцхаймер се наблюдава десенсибилиза-
ция на инсулиновите рецептори и всички факто-
ри, които могат да окажат “up”-регулация на ин-
сулиновите рецептори (напр. GLP-1 RA или DPP-
4 инхибитори), теоретично биха имали потен-
циала да подобрят клиничния курс на неврологич-
ното заболяване (50-52). 

GLP-1 може да достигне до мозъка или чрез
локално производство, или чрез поемане от цир-
кулацията на интестинално произведения GLP-1.
Въпреки силната подкрепа от предклинични наб-
людения, нужни са целенасочени клинични проуч-
вания при хора за потвърждаване на възможно-
то невропротективно действие на инкретино-
вите хормони. Има известен скептицизъм по
отношение на възможността за оказване на
значими централни ефекти от GLP-1, произве-
ден в стомашно-чревния тракт, тъй като пос-
ледният има доста кратък полу-живот поради
много бързото му инактивиране от DPP-4. Усил-
ването на ефектите на инкретиновата систе-
ма демонстрира предимството да запазва нев-
ронните клетки (невропротекция), да повлиява
поведенческите реакции (подобрено заучаване,
познавателна функция, пространствена ориен-
тация) и да регулира приема на храна и енергия
(загуба на тегло). Дискутабилен остава въпро-
сът дали концентрацията на GLP-1 в кръвта, ко-
ято се достига при използване на GLP-1 RA и
DPP-4 инхибитори, или е налична след прилагане
на бариатрична хирургия, е достатъчна, за да
допринесе за превенция на невро-дегенеративни-
те заболявания. 
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Горепосочените данни добавят нови пер-
спективи към инкретин-базираната терапия
при пациентите със захарен диабет. Заложени
са вече клинични изпитвания, които изучяват
потенциалната невропротективна роля на ин-
кретините и възможността да забавят про-
гресията на болестта на Паркинсон и болест-
та на Алцхаймер (5, 6).

ната хомеостаза (58). Съответното влияние на
тези фактори върху инсулиновата секреция и
гликемичния контрол, както и върху намаление-
то и покачването на телесното тегло, се нуж-
дае от детайлно изучаване с оглед създаване на
нови терапевтични стратегии за лечение на за-
харен тип 2 и затлъстяване. Трябва, освен това,
да се идентифицират биомаркери, които да оп-
ределят пациентите с най-голям шанс за пости-
гане на положителен ефект и тези, които са
склонни към възвръщане на патологичното със-
тояние, за да се предотврати неуспехът от ба-
риатричната  хирургична интервенция при пос-
ледните (58, 59). 

Промяна в инкретиновата секреция
вследствие бариатрична  хирургия.

Интестинален тракт, въглехидрати и
мастна тъкан.

Съществуват много данни, които показ-
ват ефективността на бариатричната хирур-
гия в лечението на затлъстяването и захарния
диабет тип 2 (53). Благоприягните ефекти се
дължат, поне отчасти, на силно повишената
GLP-1 секреция непосредствено след хирургична-
та намеса (54). Какво води до това екстремно
усилване на секрецията на GLP-1 не е напълно
изяснено. Вероятна причина може да бъде дирек-
тен контакт на нутриентите с L-клетките в
илеума и колона или инкретиновата секреция да
е медиирана от интестиналния микробиот (55).
Изключването на горната част на гастроинте-
стиналния тракт, който секретира GIP и други
пептиди (55), също може да опосредства благо-
приятните терапевтични ефекти на хирургията.

В тази връзка, хипогликемичният риск, на-
блюдаван при някои пациенти след бариатрична
хирургия (53, 54), може да се отнесе в някаква
степен към инкретин-индуцираната инсулинова
секреция, което противоречи на догмата за глю-
козозависимото действие на инкретините. Ба-
риатричната хирургия може да доведе до пови-
шаване на β-клетъчната маса чрез антиапопто-
ичния ефект и пролифератвните ефекти на
GLP-1и GIP (56). Този ефект е дискутиран като
начин за обяснение на успехите на този хирурги-
чен подход при лечение на захарен диабет тип 2.
Наличието или липсата на благоприятен ефект
зависи от пластичността на панкреасните ос-
трови и вследствие на това се повдига въпро-
сът за прилагане на бариатрична хирургия и при
захарен диабет тип 1 (57). Въпреки че тази кон-
цепция все още се намира в ранен стадий на раз-
витие, тя трябва да се обмисли /обсъди в скоро
бъдеще. Поради тази причина големи клинични
проучвания трябва да бъдат заложени за разби-
ране на интимните механизми за контрола на
апетита и гликемията.

Едно е сигурно, бариатричната хирургия
предлага възможност да се разшифрира ролята
на инкретините и друти интестинални пепти-
ди в координация с интестиналния микробиотоп
и жлъчните киселини върху контрола на глюкоз-

Освен предпазването на GIP и GLP-1 от раз-
граждане чрез DPP-4 инхибитори и използване-
то на GLP-1 РА за активиране на рецепторите
им, една алтернативна терапевтична страте-
гия може да се базира на повишаване на секреция-
та на GLP-1 по друг механизъм. Така, жлъчните
киселини се очертават като важен индуктор на
GLP-1 секрецията (60), което може да доведе до
възможното им терапевтично приложение, по-
добно на DPP-4 инхибиторите. L-клетките екс-
пресират рецептора на жлъчните киселини
TRG5, както и други G-protein-свързани рецепто-
ри, които свързват различни липидни фракции и
активират GLP-1 секрецията. Тези наблюдения
показват, че взаимовръзката между липидната
абсорбция и продукцията на жлъчни киселини и
тяхната модификация от интестиналния  мик-
робиот може да модулира GLP-1 секрецията (60).

Приемът на мазнини е силен стимулатор на
GIP-секрецията  при хора и  плазмените нива на
са GIP повишени при някои обезни индивиди. Ана-
болният ефект на GIP в мастната тъкан включ-
ва стимулация на синтеза и реестерификацията
на мастни киселини; увеличаване на инсулиноза-
висимото включване на мастните киселини в
триглицериди; “up”-регулация на синтеза на ли-
попротеин липаза и редукция на глюкагон стиму-
лираната липолиза. GIP също може да има липоли-
тични ефекти. Въпреки че пациентите със заха-
рен диабет тип 2 са относително резистентни
на инсулинотропните ефекти на екзогенно вне-
сения GIP и няма директна връзка между затлъс-
тяването и GIP при хoрата, относителните
предимства на инхибирането спрямо активира-
нето на GIP-рецепторното сигнализиране след-
ва да бъдат обсъдени  с оглед  възможни бъде-
щи терапевтични приложения на GIP или на не-
гови аналози (61, 62).

Друг важен топик за дискусия е дали разли-
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През последните няколко години данните
за механизма на действие на инкретините и ко-
респондиращите клинични доказателства от
прилаганите инкретин-базирани терапии нараст-
ват с бързи темпове, което води до очертава-
не на нови възможности в лечението на захарен
диабет тип 2 и неговите съпътстващи заболя-
вания и усложнения. Обещаващите полета за из-
следване на плейотропните ефекти на инкрети-
ните се разширяват до мозъка, сърдечно-съдо-
вата система и липидния метаболизъм, както и
до приложение на аналози на други чревни пеп-
тиди освен GLP-1, като GIP и пептид YY. Ясна
възможност за бъдещето е научните и клинич-
ните общности да планират обширни предкли-
нични и клинични проучвания, които първо да да-
дат по-прецизна представа за физиологичния ме-
ханизъм на действие на инкретините и свърза-
ните с тях пептиди, и второ − да идентифици-
рат подгрупи пациенти, за които сегашните
стратегии и тези от близкото бъдеще биха би-
ли най-подходящи и ефективни. 

Заключение и перспективи

ката в изобилието/количеството на L-клетки-
те в проксималните отдели на червата в срав-
нение с дисталните отдели e свързана с функцио-
нални различия между тях, и в частност − дали
секрецията се контролира еднакво от различни
нутриенти. Например, транспортът на глюко-
зата в илеума и дуоденума може да се извършва
с различна скорост като интралуменната глю-
козна концентрация най-често е различна в дис-
талните и проксималните отдели на червата и
това оказва различен ефект върху деполяриза-
цията на мембраните. Също се предполага, че
произходът на глюкоза е различен в проксимал-
ните и дисталните отдели на червата. В прок-
сималните отдели се резорбират като че ли по-
вече прости въглехидрати, а в дисталните −
комплексни и бавно-резорбиращи се. Това може
да означава, че различните нутриентни сигнали
позволяват на организма да се адаптира различ-
но в зависимост от вида на въглехидратите, ко-
ито се абсорбират. Отново чревният микробио-
топ чрез приноса си към хидролизата на въгле-
хидратите може да повлиява нивото на GLP-1
секрецията (3, 63, 64). Направено е заключение,
че разпределението на инкретиновите клетки в
червата може да кореспондира с различния капа-
цитет на отговора към количеството и качест-
вото на нутриентите, които се намират в мо-
мента в различните отдели на гастроинтести-
налния тракт. 

Последното, например, е важна отправна
точка в контекста на ефектите на SGLT-1/2 ин-
хибиторите, които редуцират абсорбцията на
глюкозата в дуоденума и същевременно увели-
чават нейната концентрация в дисталните чер-
ва. Задава се въпросът дали по-нататъшното
усилване на GLP-1 секрецията може да бъде
свързано с антидиабетния ефект на SGLT-инхи-
биторите? Във всеки случай канаглифозин и да-
паглифозин (специфични SGLT-2 инхибитори, ко-
ито потискат 90% от глюкозната реабсорбция
в бъбрека) най-вероятно не са въвлечени в та-
къв процес. SGLT-2 не се открива в интестинал-
ния тракт, а само в бъбрека. Ето защо SGLT2-ин-
хибиторите най-вероятно нямат ефект върху
GLP-1 секрецията (65). 

ниторни кост-формиращи мезенхимални клетки.
Той също така предпазва диференцирането на
тези клетки в адипоцити. NPY се очертава ка-
то важен пептид в регулирането на костното
ремоделиране. Централната NPY свръхекспре-
сия намалява остеобластната активност, дока-
то от друга страна, специфична делеция на
NYPR1 рецептора усилва образуването на кост-
на маса. Доказано е, че GLP-1 антагонизира ефек-
тите на NYP, което предполага, че този инкре-
тин или неговите аналози могат да спомогнат
за увеличаване на костната маса (трабекуларна
и кортикална). Посочените ефекти изглежда са
зависими предимно от NPY RY1 рецептора, с ре-
гулаторен принос и на RY2 и RY4, както и на леп-
тиновата система (66, 67). 

Представител на DPP-4 инхибиторите
(алоглиптин) е показал, че влияе положително
върху макрофаг-медиирания възпалителен отго-
вор и ремоделирането на тъканите, което мо-
же да има ползи по отношение потискане на съ-
довото възпаление и подобряване зарастване-
то на рани (68). 

Натрупват се все повече доказателства,
че чрез усилване ефектите наа инкретиновата
система може да бъде подобрена здравината на
костите. Намерено е, че GLP-1 промотира кле-
тъчна пролиферация и цитопротекция на проге-

Ефекти на инкретините и инкретин-
базираната терапия върху скелета и
заздравяването на рани 
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Независимо от значителното подобряване
на диагностиката и лечението на остеопороза-
та, тя остава социално-значимо заболяване със
значителна смъртност след фрактури. Вторич-
на остеопороза се установява при 50-60% от
мъжете, 60% от пременопаузалните жени и
30% от постменопаузалните жени. Във всички
възрасти стомашно-чревните заболявания съ-
що се увеличават и остеопорозата е често тях-
но усложнение. Системното възпаление, мал-
нутриция на калций и витамин D, вторичен хипо-
гонадизъм и медикаментозно индуцирана кост-
на загуба са чести причини за костни метабо-
литни промени. Тънкочревните заболявания, със-
тояние след гастректомия, панкреасна недоста-
тъчност, възпалителни заболявания на дебело-
то черво, болест на Крон и улцерозен колит во-
дят до малабсорбция и малдигестия. Прилагане-
то на някои медикаменти за лечение на тези за-
болявания води до значими костни-метаболитни
промени. В терапията на високостепенното
затлъстяване и захарен диабет тип 2 все по-ши-
роко приложение намира бариатричната хирур-
гия. Тя също повлиява значително костната за-
губа. Остеопорозата може да бъде самостоя-
телен сигнал за гастроентерологични заболява-
ния при асимптомни пациенти. Честотата й в
различни популации с възпалителни заболявания
на червата е от 13% до 50%. Пациентите с 
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Отделение по Клинична Дензитометрия и Костни метаболитни заболявания,
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Стомашно-чревни заболявания и кост

Temelkova, Natalia L., Popivanov, Plamen R.
Department of Clinical densitometry and Bone metabolic diseases, 
“Aleksandrovska” University Hospital, Sofia

Regardless of the significant improvement
in the diagnosis and treatment of osteoporosis, it
remains a socially significant disease with consid-
erable mortality after fractures. Secondary osteo-
porosis is found in 50-60% of men, 60% of pre-
menopausal women and 30% of post-
menopausal women. In all ages, gastrointestinal
diseases also increase and osteoporosis is often
found as their complication. Systemic inflamma-
tion, malnutrition of calcium and vitamin D, sec-
ondary hypogonadism, and drug-induced bone
loss are common causes of bone metabolic
changes. Intestinal diseases, post-gastrectomy
state, pancreatic insufficiency, inflammatory
colon diseases, Crohn's disease and ulcerative
colitis lead to malabsorption and maldigestion.
The use of certain medications for the treatment
of these diseases is associated with significant
bone metabolic changes. Bariatric surgery is
becoming increasingly widespread in the therapy
of high-grade obesity and type 2 diabetes melli-
tus. It also contributes significantly to bone loss.
Osteoporosis can be an independent signal for
gastroenterological diseases in asymptomatic
patients. Its incidence varies from 13% to 50% in
different populations with inflammatory intestinal
diseases. Patients with intestinal diseases have
impaired calcium and vitamin D absorption, 
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Остеопорозата е най-честото костно-ме-
таболитно заболяване, което се очаква да засег-
не над 200 милиона хора по света (1). Честота-
та му се увеличава прогресивно въпреки пови-
шаване на знанията ни и възможностите за ле-
чение. Сериозни причини за това са  увеличена-
та продължителност на живота на хората, за-
седналият начин на живот, тютнопушенето,
употребата на кафе и множество медикаменти.
Докато за постменопаузалната и сенилната ос-
теопороза имаме определена възраст на разви-
тие на заболяването и предоминиране на засяга-
нето при жените, то при вторичната остеопо-
роза засегнати могат да бъдат хора на различна
възраст и от двата пола. Тя е при 50-60% от мъ-
жете, 60% от пременопаузалните  и 30% от
постменопаузалните  жени (2).

Честотата на стомашно-чревните заболя-
вания също прогресивно нараства и те стават
сериозна причина за развитие  на вторична ос-
теопороза.

Причини, които могат да доведат до по-
влияване на костния метаболизъм са  гастре-
ктомията, панкреасната недостатъчност, въз-
палителните заболявания на червата, болест на
Крон, улцерозен колит, цьолиакия, бариатрична-
та хирургия  и медикаментите, използвани за ле-
чение на посочените състояния. В различните
популации с възпалителни стомашно-чревни за-
болявания честотата на остеопорозата варира
от 13 до 50% в зависимост от изследваната по-
пулация продължителността на заболяване-
то,възрастта и други фактори (3,4). 

Механизмите, които повлияват костната
минерална плътност и фрактурния риск, са ня-
колко. Основни са малдигестията, малабсорбция-

та на витамин D, калций, витамин К и други нут-
риенти, възпалителните цитокини при заболя-
вания на дебелото черво, индуциран от заболя-
ването хипогонадизъм, вторичен хиперпарати-
реоидизъм, метаболитна ацидоза, повишени ни-
ва на OPG и RANK лиганда, лечение с кортикосте-
роиди и инхибитори на протонната помпа (5, 6).

Малдигестията и малабсорбцията се на-
блюдават при много тънкочревни заболявания,
панкреасна недостатъчност и стомашно-чрев-
на хирургия. Засяга се усвояването на протеини,
калций, фосфор, витамин D и витамин К. Основ-
но недостигът на витамин D и калций водят до
вторичен хиперпаратиреоидизъм с увеличаване
на костната загуба. При изразено ниски нива  на
витамин D се наблюдава остеомалация, при коя-
то е нарушена минерализацията на матрикса.
Лошо усвояване на витамините се наблюдава и
при пероралното им приложение при такива па-
циенти, което налага понякога значително пови-
шаване на препоръчваните дози.

При проследяване на пациенти с възпали-
телни чревни заболявания  е установен тежък
дефицит на витамин D при 11% от тях и уме-
рен − при 50%. Търсена е връзка на нивата на ви-
тамин D и активността на възпалителния про-
цес и е намерена такава при болестта на Крон,
но не и при улцерозния колит (7).

Директен ефект върху костния търновер
при възпалителните чревни заболявания  имат
TNF-α, IL-6 и IL-1, които са значимо повишени (8).
TNF-α и IL-1 стимулират остеокластогенезата и
костната резорбция (9).  IL-6  има водеща роля в
костната резорбция като стимулира диферен-
циацията на остеокластните  прекурсори (10).
Промените в алкално-киселинното равновесие 

which alters their bone health and increases the
relative fracture risk up to 1.4.  After gastrectomy,
32-42% of the patients have low bone density,
those with Crohn's disease in 22-55% have
osteopenia and in 3-6% osteoporosis. 

The diet regimen and the control of the
activity of inflammatory gastrointestinal diseases
are key in the therapy combined with appropri-
ate anti-osteoporosis treatment.

чревни заболявания имат нарушена калциева и
витамин D абсорбция, която влошава костното
здраве и повишава релативния фрактурен риск
до 1,4. След гастректомия ниска костна плът-
ност имат 32-42% от пациентите, тези с бо-
лест на Крон в 22-55% имат остеопения и 3-6% -
остеопороза. 

Хранителният режим и контролът на ак-
тивността на възпалителните стомашно-чрев-
ни заболявания са ключови в терапията, съчета-
ни с подходящото антиостеопорозно лечение.

кост, стомашно-чревни заболявания, остеопо-
роза, бариатрична хирургия

ККллююччооввии  ддууммии::

bone, gastrointestinal diseases, osteoporosis, бари-
атрична хирургия, bariatric surgery
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пол, възраст и други  заболявания могат да доп-
ринесат за повишаване на този риск". Заключе-
нието е, че ИПП трябва да се дават само кога-
то са точно индицирани, така че ползата от
терапията да надхвърля риска от нея (14). 

Друга интересна област в последните годи-
ни става бариатричната хирургия, която  увели-
чава значимо приложението си в клиничната
практика. Различна по обем резекция на стомаха
или пълното му отстраняване и създаване на
нови връзки между червата, променят пасажа и
абсорбционната повърхност на стомашно-чрев-
ния тракт и се повлиява метаболизмът на мно-
го хранителни вещества, а от там безспорно и
на костната обмяна. Чрез различни хормонални
механизми се повлияват чувството за ситост и
глад, подобрява се глюкозният метаболизъм, по-
вишава се изгарянето на мазнините и се подоб-
рява кардио-метаболитният статус. Значител-
но висок е процентът на постигната ремисия -
на захарен диабет 77-86%, хиперлипидемия - 70%,
хипертония - 62-79%, обструктивна сънна апнея
- 84-86% и намалена  среднасмъртност - 30%  до
15 г. след  бариатричната хирургия (15-17) 

Препоръките на AACE/TOS/ASMBS от 2008
г. и актуализирани 2013 г.  изискват  да се прие-
мат  мултивитамини с тиамин, желязо и цинк - 1
или 2 таблетки в зависимост от типа на опера-
цията; калциев цитрат  1200 до 2000 мг дневно
и 400-800 Е витамин D; фолиева киселина - 400
мг.; желязо 40-65 мг/ден;  витамин К - 300 мг/ден
и витамин В12 над 350 мг/ден през устата (18).
При всички пациенти,  на които ще се прилага
бариатрична хирургия, трябва да бъде измерена
костната плътност с DXA. При по-младите тя
става база за проследяване, а при мъже над 50 г. 

не са много подробно изследвани, но е известно,
че повлияват  костната загуба. Хидроксиапати-
тът в скелета играе буферна роля при ексцесив-
но киселинно натоварване (11). 

При пациенти с Болест на Крон изследва-
нията в последните години установяват  пови-
шени  нива на  OPG  и RANKL  със съотношение
OPG/RANKL  значително по-ниско от контроли-
те (12).

Винаги, освен от костната минерална
плътност, се интересуваме от фрактурния
риск, който има решаваща роля при оценката на
необходимостта от лечение. При пациентите
със стомашно-чревни заболявания  този риск е
увеличен в различна степен според нивото на за-
сягане на патологичния процес (Табл. 1) (13).

Рискът от остеопороза, свързан с корти-
костероидното лечение, вкл. и в гастроентеро-
логията  е  доказан отдавна и познат на всички. 
Особено внимание в научната литература в
последните години е отделено на влиянието на
инхибиторите на протонната помпа (ИПП) вър-
ху фрактурите. Съществуват  ръководства на
гастроентерологични  асоциации на тази тема.
Например, през 2013 г. Канадската асоциация на
гастроентеролозите дава следното становище
по отношение на  фрактурите на бедрената
шийка и терапията с инхибитори на протонна-
та помпа: Множество научни изследвания посоч-
ват, че терапията с ИПП е свързана с малко по-
вишаване на риска от фрактури на бедрената
шийка, предмишницата или прешлените, свърза-
ни с остеопороза. Този риск е по-висок при паци-
енти, които получават множество дневни дози
от ИПП и терапията е над година. Допълнител-
ните рискови фактори за остеопороза като 

Стомашно-чревно заболяване        Ниска костна плътност Фрактурен риск

Цьолиакия 40% повишен риск спрямо 1,4 х нормалния
контролите

След гастректомия 32-42% 55%

Болест на Крон Остеопения: 22-55%            40-60% спрямо контрола
Остеопороза: 3-6% 1,3-1,4 х този при улцерозен

колит
По-голям при възрастни с въз-
палителни заболявания на дебе-
лото черво

Улцерозен колит Остеопения: 32-67%             Рискът при мъже е малко по-
Остеопороза: 4-50% висок от този при жените

Чернодробна трансплантация /    46% (17% през първата година)       36,7%
първична билиарна цироза

Таблица 1. Костна плътност  и фрактурен риск при гастроентерологични заболявания (по 13).
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и жени в менопауза − диагностика за остеопоро-
за.  Съвсем логично,  ако се наложи терапия за ос-
теопороза, след достигане на нормални нива на
витамин D и достатъчен минерален внос, сред-
ство на избор са инжекционните бифосфонати
или деносумаб (18). 

Диагнозата, прогнозата, контролът върху
лечението и проследяването при болните с кост-
ни метаболитни заболявания, вторични спрямо
гастоентерологичните нарушения, се извърш-
ват според класическите препоръки: измерване
на костната плътност, маркерите на костната
резорбция, метаболитите, ензимите, витами-
ните и  хормоните.

Профилактиката и лечението при болните
също се провеждат по общите правила: калций, 

витамин D, деносумаб, бифосфонати, движение.
Ако не се лекува насочено основното  гастроен-
терологично заболяване, ефективността е не-
достатъчна. 

Стомашно-чревните нарушения и тяхната
терапия са сериозна причина за вторична осте-
опороза и повишен фрактурен риск. Следвайки
древния принцип на Хипократ − първо да не вре-
дим, отново трябва да напомним, че всяко меди-
каментозно лечение трябва да бъде обосновано,
комплексно и да отчита всички особености на
индивидуалния пациент.  Увеличаващата се чес-
тота на стомашно-чревните заболявания и ос-
теопорозата, както и продължителността на
терапията им, изискват комплексна оценка, ясна
мисъл и познания в необятната интерна.
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Висцералната мастна тъкан (МТ) е важен източник на фактори на нискореактивно възпаление
при пациенти с инсулинова резистентност (ИР) не само поради секрецията на различни цитокини
от самите адипоцити, но и поради инфилтрацията с проинфламаторни макрофаги. Макрофагите
от МТ са отговорни за продукцията на почти цялото количество тумор некротичен фактор алфа
(TNF-α) и значителна част от интерлевкин-6 (IL-6).

Цел на проучването: Да се извърши междугрупов сравнителен анализ по отношение на серум-
ните нива на адипоцитокините TNF-α и IL-6 при жени със синдром на поликистозни яйчници (PCOS) с
наднормено телесно тегло/затлъстяване и съпоставими по индекс на телесна маса (ИТМ) клинично
здрави жени без метаболитни отклонения (metabolically healthy obese, MHO). 

Материали и методи: В проучването са включени 34 жени с установен PCOS с наднормено те-
лесно тегло/затлъстяване и 20 съпоставими по ИТМ метаболитно здрави жени (MHO). При всички
участнички са извършени следните клинични измервания и лабораторни изследвания −  ръст, тегло,
обиколка на талия, обиколка на ханш, нива на кръвна захар (КЗ) и имунореактивен инсулин (ИРИ) на 
0-ва, 60-та и 120-та минута след перорален прием на 75 г глюкоза, серумни концентрации на общ холес-
терол (ОХ), HDL-холестерол, триглицериди (ТГ), TNF-α и IL-6, стойности на систолно (САН) и диастол-
но артериално налягане (ДАН). Изчислени са индекс на телесна маса (ИТМ) = тегло (кг)/(ръст (м))2, съ-
отношение талия/ханш (Т/Х) и индекс на инсулинова резистентност (HOMA-IR) = (КЗ 0'(ммол/л) x ИРИ
0'(μIU/ml)/22,5).

Резултати: При двете групи жени се регистрират съпоставими стойности на изследваните
антропометрични показатели. Средната възраст е сигнификантно по-ниска при жените с PCOS.  Не
се откриват значими разлики по отношение на КЗ 0', 60' и 120', липидните показатели, САН и ДАН.
Стойностите на ИРИ 0', 60', 120' и HOMA-IR са сигнификантно по-високи при жените с PCOS. Оцен-
ката на специфичните хормонални параметри показва сходни нива на IL-6, но значимо по-високи нива
на TNF-α в PCOS-групата в сравнение с MHO-групата. Не се установяват сигнификантни корелации
между специфичните хормонални показатели и другите изследвани параметри в PCOS-групата.

Заключение: По-високите нива на TNF-α при сигнификантно по-младите жени с PCOS с наднор-
мено телесно тегло/затлъстяване в сравнение със сходните им по ИТМ и антропометрични пара-
метри жени без метаболитни отклонения предполагат определена роля на този адипоцитокин като
специфичен биомаркер за PCOS в нашето проучване. Най-вероятно теглото при изследваните от
нас жени е определящо за нивата на Il-6 в циркулацията.
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Интерлевкин-6 (IL-6) представлява биоло-
гично активна субстанция от групата на цито-
кините, чиято секреция от висцералната маст-
на тъкан (МТ) е от 2 до 3 пъти по-висока в срав-
нение с тази от подкожната МТ. Противоречи-
ви са данните относно IL-6 в развитието на ин-
сулиновата резистентност (ИР). Като цяло се
счита, че експресията на IL-6 в MT и концентра-
цията на циркулиращия IL-6 са в позитивна взаи-
мовръзка с наличието на наднормено тегло и
затлъстяване, предиабет и съществуваща ИР.
Както експресията, така и серумните нива на IL-
6  намаляват с редуциране на телесното тегло.
Освен това плазмените нива на IL-6 служат ка-
то предиктор на развитието на захарен диабет
тип 2 (ЗДт2) и ССЗ. Доказано е, че парентерал-
ното приложение на IL-6 води до хиперлипиде-
мия, хипергликемия и развитие на ИР както при
опитни животни, така и при хора. IL-6 супресира
инсулиновото действие в периферните тъкани
(1). Предполага се, че персистиращите високи
нива на IL-6 при състояния на хронично възпале-
ние (затлъстяване и ЗДт2) могат да предизви-
кат нарушения в инсулиновата чувствител-
ност, докато наблюдаваните периодично пови-
шени нива се характеризират с наличие на нор-
мална въглехидратна хомеостаза (2, 3).

Съвременните научно-изследователски
данни показват, че степента на експресия на ту-
мор некротичен фактор алфа (TNF-α) от МТ при
човека корелира положително с параметрите
индекс на телесна маса (ИТМ), процент телесни
мазнини и хиперинсулинемия. Установено е, че
редуцирането на телесното тегло води до на-
маляване нивата на TNF-α (4). Натрупани са дока-
зателства за ролята на този цитокин в регула-
цията на количеството МТ. Така, той потиска
превръщането на младите незрели мастни
клетки в зрели, води до нарушения в инсулиново-
то действие − пострецепторен дефект с пос-
ледваща ИР (5). Според някои автори ИР се про-
меня паралелно с промяната в нивата на TNF-α,
но други не откриват взаимовръзка между по-
следния и инсулиновата чувствителност, пора-
ди което са необходими допълнителни целенасо-
чени проучвания (6).

Редица автори описват повишени серумни
нива на инфламаторните маркери  TNF-α и IL-6
при пациентки със синдром на поликистозни яйч-
ници (PCOS), който представлява модел на мета-
болитен синдром (МС) при жени в репродуктив-
на възраст. Това показва наличие на хронично
нискостепенно възпаление − рисков фактор за 

развитие на ендотелна дисфункция и сърдечно-
съдови заболявания (ССЗ) (7). 

Целта на настоящото проучване е да се
сравнят серумните нива на адипоцитокините
TNF-α и IL-6 при жени с PCOS с наднормено телес-
но тегло/затлъстяване и съпоставими по ин-
декс на телесна маса (ИТМ) и клинично здрави
жени без метаболитни нарушения, т.нар. мета-
болитно здрави обезни (metabolically healthy
obese, MHO).

Въведение

Материали и методи

Настоящото проучване представлява
проспективно, сравнително, тип случай-контро-
ла проучване при българска популация от 34 же-
ни с наднормено телесно тегло/затлъстяване и
доказан PCOS и 20 метаболитно здрави жени с
наднормено телесно тегло/затлъстяване (meta-
bolically healthy obese, MHO). Проучването е про-
ведено в Клиника по Ендокринология и болести
на обмяната при УМБАЛ “Св. Георги” − Пловдив.
Одобрено е от Комисията по Медицинска Етика
при МУ, Пловдив и включените в проучването
жени са декларирали писмено съгласие за участие.

При всички участнички в проучването са
извършени следните клинични измервания и ла-
бораторни изследвания: тегло, ръст, обиколка
на талия, обиколка на ханш, оГТТ с венозно измер-
ване на кръвна захар (КЗ) и имунореактивен ин-
сулин (ИРИ) на 0-ва, 60-та и 120-та минута след
перорален прием на 75 г глюкоза, серумни нива на
общ холестерол (ОХ), HDL-холестерол (HDL-хол),
ТГ, TNF-α и IL-6; измерване на систолно (САН) и
диастолно артериално налягане (ДАН). Изчисле-
ни са следните индекси и съотношения: индекс
на телесна маса (ИТМ) = тегло (кг)/ръст (м)2, съ-
отношение талия/ханш (Т/Х) и индекс на инсули-
нова резистентност HOMA-IR = (КЗ 0'(ммол/л) x
ИРИ 0'(μIU/ml)/22,5).

Обиколката на талията е измервана след екс-
пириум по средата между долния ръб на ребрата
и илиачните гребени. Обиколката на ханша е оп-
ределяна на нивото на големите трохантери.

Диагнозата PCOS е поставяна съгласно Ро-
тердамските критерии (Rotterdam ESHRE/ASRM-
Sponsored 2003), при които 2 от следните три
характеристики трябва да са налице: 

1. Олиго- и/или ановулация; 
2. Клинична и/или биохимична хиперандроге-

ния; 
3. Установени на ултразвуково изследване

поликистозни яйчници (наличието на 12 фолику-
ли с диаметър 2-9 mm и/или обем >10 cm3).
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Резултати

Статистическият анализ на резултатите
е извършен с помощта на SPSS, версия 21,0, за
Windows. Проведен е сравнителен анализ на кли-
нични, антропометрични и биохимични показа-
тели при изследваните групи жени. Резултати-
те са представени като средна аритметична ±
стандартно отклонение (SD). За всички сравне-
ния е избрано ниво на значимост Р<0,05. Сравни-
телният анализ между стойностите на САН и
ДАН, както и тези от серумните нива на TNF-α
е извършено с помощта на теста на Mann-
Whitney поради тяхното неправилно разпределе-
ние, установено чрез теста Kolmogorov-Smirnov.
Използван е коефициент на Pearson (r) за търсе-
не на сигнификантни корелационни зависимости
между изследваните показатели.

Клиничните и антропометричните показа-
тели при изследваните групи жени са предста-
вени в Табл. 1. Отчита се  значима разлика във
възрастта между двете изследвани групи − па-
циентките с PCOS са значимо по-млади от MHO
жените, което е очаквано предвид спецификата
на синдрома. От страна на основните телесни
и антропометрични параметри групите са сход-
ни, което е и цел на проучването − стойности-
те на ръст, телесно тегло, ИТМ, обиколка на
талия, обиколка на ханш и Т/Х не се различават.
Регистрират се съпоставими стойности на КЗ
0', 60' и 120' (Фиг. 1) като стойностите на ИРИ
0', 60', 120' (Фиг. 2) и HOMA-IR (Фиг. 3) са сигни-
фикантно по-високи при жените с PCOS. Не се
откриват значими разлики по отношение на ли-
пидните показатели, САН и ДАН (Табл. 2). 

Оценката на специфичните хормонални па-
раметри показва сходни нива на IL-6, но значимо
по-високи на TNF-α при жените с PCOS в сравне-
ние с тези при MHO (Табл. 2). Не се установяват
сигнификантни корелации между специфичните
хормонални показатели и останалите изследва-
ни параметри в PCOS-групата.

Обсъждане

DDaanniieellaa  KKoolleevvaa  eett  aall

За метаболитно здрави жени с наднорме-
но телесно тегло/затлъстяване (MHO) са при-
емани клинично здрави жени с ИТМ=25,0-39,9
кг/м2 без налични други компоненти, характер-
ни за МС (8).

Проведени са и редица хормонални изслед-
вания: лутеинизиращ хормон (ЛХ), фоликулости-
мулиращ хормон (ФСХ), естрадиол (Е2), общ тес-
тостерон (Т), андростендион, дехидроепианд-
ростерон-сулфат (ДХЕА-С), пролактин (ПРЛ), ти-
реостимулиращ хормон (ТСХ), свободен Т4 (ФТ4),
серумен кортизол в 8 ч. и 23 ч. с цел както пре-
цизно диагностициране на PCOS, така и изключ-
ване на налична друга ендокринна патология:
синдром на Cushing, вродена надбъбречно корова
хиперплазия с късно начало (КНКХ), пролактином,
хипопитуитаризъм, хипо-/хипертиреоидизъм,
хипогонадизъм, андрогенсекретиращи тумори,
захарен диабет; бременност и пр.

Венозна кръв за лабораторните изследва-
ния е вземана при стандартни условия − сутрин
рано, след 12-часов период на нощно гладуване,
във фоликуларна фаза на менструалния цикъл (2-
ри-5-ти ден след спонтанно получен МЦ) или до 7-
ми ден след индуцирано с гестаген отпадно кър-
вене. Венозните проби за определяне на КЗ и
ИРИ, липидните показатели, стандартните хор-
мони и адипоцитокините TNF-α и IL-6 са насочва-
ни към Централна Клинична Лаборатория  при
УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив. 

Нивата на инсулина са определяни, използ-
вайки комерсиален кит за количествено опреде-
ляне на имунореактивен инсулин на базата на
микрочастичен имуноензимен анализ (MEIA) с по-
мощта на AxSYM system (ABBOTT, USA) със след-
ните характеристики: sensitivity, �0,8 mIU/ml;
inter assay variation, СV%<2,9; intra assay variation,
СV%<5,3. Нива на кръвната захар се измерваха с
помощта на стандартен GOD-POD метод. Се-
румните концентрации на ОХ се определяха с по-
мощта на ChOD, PAP; на ТГ − чрез GPO, PAP и те-
зи на HDL-хол − чрез MgSO4-декстран SO4 преци-
питация, Schneiders Analysers; Netherlands test;
Delta Kone Autoanalyser. 

Серумните нива на TNF-α са измервани с по-
мощта на имуноензимен Human ELISA метод със
солидна фаза, използвайки комерсиален кит на
фирма DRG, Germany. Основни характеристики:
sensitivity − 3,0 pg/ml; intra assay variation −
СV%<10,0; inter assay variation − СV%<5,2. Серум-
ните концентрации на IL-6 са определяни с по-
мощта на имуноензимен Human ELISA метод със
солидна фаза, използвайки комерсиален кит на
фирма DRG, Germany. Основни характеристики:
sensitivity − 2,0 pg/ml; intra assay variation −
СV%<4,2; inter assay variation − СV% < 7,7.

Нашите резултати показват сходни серум-
ни нива на IL-6 при носителките на PCOS и мета-
болитно здравите жени с наднормено телесно
тегло/затлъстяване (MHO). Не се установяват
корелации между IL-6 и изследваните показатели
в групата на жените с PCOS.

Mohlig и сътр. (9) изследват нивата на IL-6
и CRP (маркери на хронично нискостепенно въз-
паление и предиктори на ЗДт2) при 57 жени с ди-
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агностициран PCOS и 20 съпоставими по въз-
раст здрави жени. В допълнение, изследователи-
те извършват анализ на влиянието на C-174G IL-
6 генен полиморфизъм върху нивата на IL-6 и ан-
дрогените, както и върху степента на затлъс-
тяването. Не се регистрират сигнификантно
повишени нива на CRP и IL-6 както при слабите
PCOS, така и при тези със затлъстяване в срав-
нение с контролите - резултати, подкрепящи на-
шите данни. При PCOS антропометричните по-
казатели (ИТМ, Т/Х, количество МТ, определено
чрез DЕХА) и параметрите на ИР показват сиг-
нификантни зависимости с нивата на IL-6 и CRP.
Показателите на хиперандрогенно състояние не
корелират с изследваните инфламаторни марке-
ри. С помощта на мултивариационен линеарен
регресионен анализ се установява, че ИТМ (т.е.
телесното тегло), а не HOMA (т.е. ИР) пред-
ставлява доминантен фактор, обясняващ 18% и
24% от вариациите в нивата на IL-6, съотв. на
CRP при жените с PCOS (9). Този факт се пот-
върждава и от друго проучване, проведено при 

жени в пременопаузална възраст (10). В проучва-
нето на Mohlig и сътр. не се намира връзка на C-
генотипа с нивата на IL-6 и стойностите на
ИТМ. Хетерогенният GC генотип, обаче, се
свързва с по-ниски нива на андростендион (9).
Предполага се, че C-174G полиморфизмът на
промотора на гена за IL-6 би могъл да модифици-
ра активността му в определени in vitro условия
(11). В някои проучвания C-174G полиморфизмът
се свързва с по-високи нива IL-6, по-изразена ИР,
по-високи степени на затлъстяване и хиперан-
дрогения (12, 13). В цитираното проучване на
Mohlig и сътр. като допълнение се извършва и
оценка на 6-месечно лечение с метформинов пре-
парат върху изследваните антропометрични и
метаболитни показатели при 9 обезни жени с
PCOS. Установено е, че приложената терапия
води до значимо намаляване на телесното тег-
ло, на количеството измерена МТ и на серумни-
те нива на общия тестостерон, но не повлиява
нивата на IL-6 и CRP (9). 

Нашите данни, касаещи IL-6 при PCOS, се 

Параметри Групи жени 

PCOS (n=34) MHO (n=20)

Възраст (години) 25,94±5,60 35,70±9,35 ***

Ръст (м) 1,67±0,05 1,65±0,06 NS

Тегло (кг) 88,03±8,01 92,94±14,17 NS

ИТМ (кг/м2) 31,74±2,90 34,32±4,03 NS

Обиколка на талия (см) 98,15±8,15 99,35±8,03 NS

Обиколка на ханш (см) 113,15±7,27 114,80±9,81 NS

Т/Х 0,87±0,07 0,87±0,06 NS

Параметри Групи жени 

PCOS (n=34) MHO (n=20)

ОХ (ммол/л) 4,56±0,82 4,72±0,59 NS

HDL-ХОЛ (ммол/л) 1,17±0,25 1,25±0,26 NS

ТГ (ммол/л) 1,21±0,56 0,99±0,38 NS

САН (mm/Hg) 118,64±11,13     119,50±9,85 Δ NS

ДАН (mm/Hg) 75,30±10,45 75,50±7,42 Δ NS

IL-6 (пг/мл) 1,20±0,93 1,66±0,94 NS

TNF-αα (пг/мл) 8,77±6,17 5,48±4,38 Δ *

Таблица 1.

Възраст и антропометрични показа-
тели при изследваните групи жени

Таблица 2.

Показатели на липидна обмяна,
САН и ДАН, IL-6 и TNF-α при изслед-
ваните групи жени

NS − липса на статистически значи-
ма разлика, Р>0,05
*** − наличие на статистически зна-
чима разлика, P<0,001

Δ Mann-Whitney U-test
NS − липса на статистически значи-
ма разлика, Р>0,05
* − наличие на статистически значи-
ма разлика, P<0,05
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Стойности на КЗ 0', 60',
120' при изследваните 
групи жени

P>0,05

ФФииггуурраа  11..

* − статистически значима
разлика, P<0,05
** − статистически значи-
ма разлика, P<0,01
*** − статистически значи-
ма разлика, P<0,001

Стойности на  ИРИ 0', 60', 120' при изследваните групи жениФФииггуурраа  22..
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Стойности на HOMA-IR при 
изследваните групи жени

** − статистически значима
разлика, P<0,01

ФФииггуурраа  33..

потвърждават и от изследване, проведено от
Villuendas и сътр. при 85 жени с доказана хипер-
андрогения и 25 клинично здрави жени (14), но са
в противовес на резултатите от друго научно
съобщение (15). 

Lin и сътр. предполагат, че IL-6 би могъл да
бъде ранен маркер за хронично нискостепенно
възпаление при PCOS (16). Това откритие, описа-
но и от други автори (17, 18), прокарва идеята
за връзката между PCOS и повишения сърдечно-
съдов риск. Достига се до извода, че стратегии-
те, повлияващи хроничното нискореактивно ин-
фламаторно състояние, могат да се окажат по-
лезни за справяне с PCOS и свързаните с него об-
менно-атерогенни нарушения (19). 

Подобно на IL-6, TNF-α също изпълнява роля-
та на проинфламаторен цитокин, характеризи-
ращ се с широк спектър от ефекти, а именно:
продиабетогенен, проатерогенен, цитотокси-
чен и цитостатичен (спрямо канцерогенните
клетки). Една от основните функции на TNF-α е
тази, насочена върху метаболитните процеси в
мастната тъкан. Счита се, че TNF-α инхибира
както експресията (mRNA), така и серумните
нива на липопротеинлипазата. Освен това, той
постиска експресията и на 2 други основни регу-
латора на диференциацията на адипоцитите:
транскрипционния фактор CCAAt, който стиму-
лира свързването на алфа-протеините (CEBP-α),
и ядрения рецептор − PPARγ-2. Вследствие на то-
ва настъпват промени в нивата на редица про-
теини, а именно: липопротеинлипазата,  синте-
тазата на МК, ацетил-coA карбоксилазата, гли-

церол-3-фосфат дехидрогеназата, GLUT-4 и др.
IL-6 и TNF-α се намират в тясна връзка един с
друг, като взаимно повлияват своите секреции
(20). 

Концентрациите на TNF-α се намират зна-
чимо по-високи при младите жени с PCOS в срав-
нение с тези при съпоставимите по ИТМ и те-
лесни пропорции MHO. Не се установяват коре-
лации между TNF-α и изследваните показатели в
групата на жените с PCOS.

В противоречие на нашите резултати са
тези на Soares и сътр., които не откриват съ-
ществена разлика в нивата на TNF-α между жени
с PCOS и съпоставими по ИТМ контроли (21).

Някои изследователи смятат, че TNF-α
представлява цитокин преди всичко с паракрин-
но действие, като концентрациите му in situ, на
ниво мастна тъкан, са много по-високи в сравне-
ние с тези, измерени в циркулацията (22). 

В проучване на Tarkun и сътр. вземат учас-
тие 32 жени с PCOS и 25 съответстващи по
възраст и тегло здрави контроли. Целта е из-
вършване на сравнителен анализ по отношение
концентрациите на TNF-α и IL-6 при изследвани-
те групи жени и оценка на ролята на тези цито-
кини в патогенезата на ИР. Резултатите показ-
ват по-високи концентрации на TNF-α и IL-6 при
жените с PCOS в сравнение с контролите. Ре-
гистрира се значима правопропорционална зави-
симост между нивата на TNF-α и стойностите
на ИТМ, обиколката на талията, ТГ, ИРИ 0' и
HOMA-IR (Р<0,001). Концетрациите на IL-6 коре-
лират положително с КЗ 0' и степента на ИР 
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Заключение

(Р<0,05). Авторите достигат до извода, че TNF-
α и IL-6 имат вероятна патогенетична роля в
развитието на ИР при жени с PCOS (23). 

Извършено е друго проучване на Vgontzas и
сътр., включващо 42 жени с PCOS и затлъстява-
не, 17 съпоставими по ИТМ метаболитно здра-
ви жени и 15 контроли с нормален ИТМ. При
всички участнички се провежда 8-часова нощна
полисомнография (във връзка със синдром на об-
структивна сънна апнея), изследване на сутреш-
ни плазмени цитокинови концентрации и изчис-
ляване на индекси на ИР. Регистрират се по-ви-
соки плазмени концентрации на IL-6 при жените
с PCOS в сравнение с тези при контролите със
затлъстяване и контролите с нормален ИТМ
(4,75±0,5, респ. 3,65±0,4, респ. 1,84±0,3 пг/мл,
P<0,01). Нивата на TNF-α се установяват по-ви-
соки при PCOS и контролите със затлъстяване
в сравнение с тези при здравите лица с норма-
лен ИТМ, но разликата не достига статистичес-
ка значимост (4,05±0,3, респ. 3,79±0,2, респ.
3,14±0,2 пг/мл, P=0,103). IL-6 и TNF-α корелират
положително с ИТМ (P<0,01) при метаболитно
здравите жени със затлъстяване, но не и при
тези с PCOS. Освен това, в групата на PCOS се
установява по-силна корелационна зависимост
между нивата на IL-6 и TNF-α и индексите на ИР
(HOMA-IR и QUICKI-индекс) отколкото при конт-
ролите със затлъстяване. Авторите достигат
до заключението, че нивата на IL-6 са повишени
при жени с PCOS, независимо от факторите −
наличие на затлъстяване и обструктивна сънна
апнея и могат да обяснат патогенетичната
връзка с процеса на ИР (24).

Barcellos и сътр. извършват проучване с ос-
новна  цел − оценка на влиянието на PCOS и зат-
лъстяването върху нивата на проинфламатор-
ните маркери TNF-α, IL-6 и CRP при млади жени
без налични сърдечно-съдови рискови фактори
каквито са ЗДт2, дислипидемия, артериална хи-
пертония. Изследвани са 25 жени с PCOS и 23 съ-
ответстващи по ИТМ жени с нормален менст-
руален цикъл и без сърдечно-съдови рискови фак-
тори. Не се установява разлика в нивата на TNF-
α, IL-6 и CRP между жените с PCOS и контроли-
те (2,1 респ. 1,9 пг/мл, Р=0,397, 3,8 респ. 5,7 пг/мл,
Р=0,805 и 0,9 респ. 0,5 нг/мл, Р=0,361). Нивата на
TNF-α се намират съпоставими между жените
със затлъстяване и тези с нормално телесно
тегло (2,1 респ. 1,9 пг/мл, Р=0,444). Концентраци-
ите на IL-6 и CRP се откриват значимо по-високи
при жените с наднормено телесно тегло/зат-
лъстяване в сравнение с тези при жените с нор-
мален ИТМ (8,7 респ. 2,0, Р<0,001 и 1,4 респ. 0,2
нг/мл, Р<0,001). Изводът е, че затлъстяването,

а не наличието на PCOS повлиява нивата на цир-
кулиращите маркери на хронично нискостепен-
но възпаление при млади жени без основни сър-
дечно съдови рискови фактори (25). 

Различията между отделните проучвания
върху нивата на адипоцитокините IL-6 и TNF-α
при жени с PCOS, в т.ч. и нашето, могат да бъ-
дат обяснени с хетерогенността и на групите
с PCOS, и на техните клинични контроли, като
основните фактори телесно тегло, респ. коли-
чество мастна тъкан, инсулинова чувствител-
ност, хиперандрогения са изразени в различна
степен и могат по комплексен механизъм да ин-
дуцират нискореактивно възпаление и да повли-
яят продукцията на адипоцитокините. Освен
това, лимитиращ фактор на нашето и другите
цитирани клинични проучвания е измерването
на циркулиращите нива на тези адипоцитокини,
които само до известна степен отразяват ло-
калната им продукция от клетките на мастна-
та тъкан. Значение има и предилекционното от-
лагане на мастна тъкан − висцерално и/или пери-
ферно, което трябва да бъде оценявано според
съответни визуализиращи методи. 

В нашето проучване макар, че не се откри-
ва корелация на IL-6 с изследваните клинико-био-
химични параметри, вкл. теглото и антропо-
метричните показатели, като същевременно
разликата между двете изследвани групи жени е
наличие на инсулинова резистентност и хипер-
андрогения при тези с PCOS, най-вероятно тег-
лото при изследваните от нас жени е определя-
що за нивата на адипоцитокина в циркулацията.
От друга страна, сигнификантно по-високите
нива на TNF-α при жените с PCOS с наднормено
телесно тегло/затлъстяване, които са и сигни-
фикантно по-млади в сравнение със съпостави-
мите по ИТМ метаболитно здрави обезни жени,
предполагат по-изразена специфична роля на то-
зи адипоцитокин като биомаркер за PCOS.
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Visceral adipose tissue (AT) is considered to be a major source of low-grade inflammatory factors in patients
with insulin resistance (IR) not only due to the production of different cytokines by the adipocytes themselves but
also by the infiltration of proinflammatory macrophages. It is known that macrophages from AT are responsible
for the secretion of almost all of the total amount of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and a significant propor-
tion of interleukin-6 (IL-6).

Aim of the study: to perform an intergroup comparison of serum levels of the adipocytokines TNF-α and IL-
6 between overweight/obese women with polycystic ovary syndrome (PCOS) and body mass index (BMI)-
matched clinically healthy women without metabolic disorders (metabolically healthy obese, MHO). 

Materials and methods: The present study included 34 overweight/obese women with established PCOS
and 20 metabolically healthy obese women (MHO). The following measurements and laboratory tests were con-
ducted in all the participants: weight, height, waist and hip circumferences, levels of glucose (GLU) and insulin (IRI)
measured 0, 60 and 120 minutes after oral 75 g glucose administration, serum levels of total cholesterol (TC), HDL-
cholesterol, triglycerides (TG), TNF-α and IL-6, values of systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP). Body
mass index (BMI) = weight(kg)/height(m)2, waist-to-hip ratio (WHR) and homeostasis model assessment insulin
resistance index (HOMA-IR) = (GLU 0' (mmol/l) x IRI 0' (μIU/ml)/22,5) were calculated.

Results: Comparable values of the investigated anthropometric parameters were established in the two
groups of women. The mean values of age were significantly lower in the women with PCOS. No significant dif-
ferences in the levels of GLU 0', 60' and 120', lipid parameters and values of SPB and DBP were found. The val-
ues of IRI 0', 60', 120' and HOMA-IR were significantly higher in the women with PCOS. The evaluation of the spe-
cific hormonal parameters showed comparable levels of IL-6 but significantly higher serum TNF-α concentrations
in the PCOS group compared to those in the MHO group. No correlations between the specific hormonal param-
eters and the other investigated parameters were determined in the PCOS group. 

Conclusion: In our study the higher levels of TNF-α in the significantly younger overweight/obese women
with polycystic ovary syndrome (PCOS) compared to those in the BMI- and other anthropometric parameters-
matched healthy women without metabolic disorders suggest a specific role of this adipocytokine as a biomarker
of PCOS. The weight of our studied women is most likely the main predictor of the measured circulating levels of
IL-6.

KKeeyy  wwoorrddss:: insulin resistance, polycystic ovary syndrome, metabolically healthy women, tumor necrosis factor-α,
interleukin-6
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Interleukin-6 (IL-6) is a biologically active sub-
stance which belongs to the group of cytokines and
whose secretion from the visceral adipose tissue (AT)
is 2 to 3 times higher than that of the subcutaneous
AT. Data concerning IL-6 role in the development of
insulin resistance (IR) is very controversial. Generally, it
is believed that the amount of IL-6 expression in AT
and the circulating IL-6 concentrations are in a positive
correlation with the presence of obesity, prediabetes
and the grade of IR. Both expression and serum IL-6
levels decrease in parallel with body weight reduction.
Moreover, it is suggested that plasma levels of IL-6
might be predictive for the development of type 2 dia-
betes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease
(CVD). Parenteral administration of IL-6 has been
shown to cause a state of hyperlipidemia, hyper-
glycemia and IR in both experimental animals and
humans. Furthermore, it has been proved that IL-6
might reduce insulin action in peripheral tissues (1). А
number of investigators have found that persistent
higher levels of IL-6 in chronic inflammatory conditions
like obesity and T2DM might cause disturbances in
insulin sensitivity. In contrast to that − periodically ele-
vated IL-6 levels have been characterized by the pres-
ence of normal carbohydrate homeostasis (2, 3).

Recent scientific data has shown that the amount
of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) expression of
human adipose tissue might influence the values of
BMI, percentage of body fat mass and insulin sensitiv-
ity. It has been confirmed that reduction of body
weight might reduce TNF-α levels (4). A great deal of
evidence has been gained concerning the role of this
cytokine in the accumulation of AT, in particular
inhibiting the transformation of young immature fat
cells into mature and in insulin action causing a post-
receptor defect with subsequent development of IR
(5). Some authors have found that insulin sensitivity
changes in parallel with the change of TNF-α levels,
but others have not detected such a relationship.
Consequently - we think that more studies are needed
in order to clarify this specific correlation (6).

A number of investigators have found increased
serum levels of inflammatory markers (TNF-α and IL-6)
in women with PCOS − a typical model of metabolic
syndrome (MS) in women at reproductive age. This
indicates the presence of a chronic low-grade inflam-
matory process − a risk factor for the development of
endothelial dysfunction (ED) and cardiovascular dis-
ease (CVD) (7). 

The aim of the present study was to compare the
serum levels of the adipocytokines TNF-α and IL-6
between overweight/obese women with polycystic
ovary syndrome (PCOS) and body mass index (BMI)-
matched clinically healthy women without metabolic 

disorders or so called metabolically healthy obese
(MHO). 

Introduction

Materials and methods

We carried out a prospective, comparative, case-
control study among a Bulgarian population of 34
overweight/obese women with PCOS and 20 meta-
bolically healthy women with overweight/obesity
(metabolically healthy obese, MHO). It was conducted
in the Clinic of Endocrinology and metabolic diseases
at “Sv. Georgy” University Hospital, Plovdiv. In all the
participants the following measurements and laborato-
ry tests were performed: weight, height, waist and hip
circumferences, oral glucose tolerance test (OGTT)
with blood samples for glucose (GLU) and insulin (IRI)
measurements obtained 0, 60 and 120 minutes after
oral 75 g glucose administration, serum levels of total
cholesterol (TC), HDL-cholesterol (HDL-C), triglyc-
erides (TG), TNF-α and IL-6, values of systolic (SBP)
and diastolic blood pressure (DBP). Body mass index
(BMI) = weight (kg)/height(m)?, waist-hip-ratio (WHR)
and homeostasis model assessment insulin resistance
index (HOMA-IR) = (GLU 0' (mmol/l) x IRI 0'
(μIU/ml)/22,5) were calculated. 

Waist circumference was determined using a
standard method − after the act of expiration measur-
ing the area between the bottom edges of the ribs and
the iliac crests. The measurement of hip circumference
was performed at the level of the greater trochanters.

The diagnosis of PCOS was made according to
the Rotterdam criteria (Rotterdam ESHRE/ASRM-
Sponsored 2003), when two of the following three fea-
tures were present: oligo- and/or anovulation, clinical
and/or biochemical signs of hyperandrogenism, and
polycystic ovaries on ultrasound examination (the
presence of �12 follicles measuring 2-9 mm in diam-
eter and/or ovarian volume >10 cm3).

Metabolically healthy overweight/obese women
were defined as individuals with BMI ranging from
25,0 to 39,9 kg/m2 and lacking the aforementioned
components of MS (8).

A comprehensive set of hormonal tests was done
in all the participants − luteinizing hormone (LH), folli-
cle-stimulating hormone (FSH), estradiol (E2), total
testosterone (T), androstenedione, dehydroepiandros-
terone sulphate (DHEA-S), prolactin (PRL), TSH, free
T4, serum cortisol at 8 h and 22 h for diagnostic pur-
poses and in order to exclude pregnancy and/or other
endocrine pathology: Cushing's syndrome, inherited
adrenal hyperplasia, prolactinoma, hypo-/hyperthy-
roidism, hypopituitarism,  hypogonadism etc.

Venous blood for laboratory tests was taken
under standard conditions − early in the morning, after 
an overnight 12-hour fast period, during the follicular
phase of the menstrual cycle (2nd to 5th day after a
spontaneously obtained menstrual cycle) or 7 days 
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after gestagen-induced bleeding. Venous blood sam-
ples for determination of GLU and IRI, lipid parame-
ters, standard hormonal parameters and adipocy-
tokines TNF-α and IL-6 were taken to the Central Clinic
Laboratory, Sv. Georgy University Hospital.

Insulin levels were determined using a commer-
cial kit for quantitative determination of immunoreac-
tive insulin on the basis of microparticular immunoen-
zyme analysis (MEIA) on an AxSYM system (ABBOTT,
USA) with the following characteristics: sensitivity
�0,8 mIU/ml; inter-assay variation, СV%<2,9; intra-
assay variation СV%<5,3. Serum glucose levels were
tested by a standard GOD-POD method. Serum con-
centrations of TC were determined by ChOD, PAP;
those of TG − by GPO, PAPand those of HDL-C - by
MgSO4-dextran SO4 precipitation, Schneiders
Analysers; Netherlands test; Delta Kone Autoanalyser.
Serum TNF-α levels were measured by a solid phase
immunoassay Human ELISA method using a commer-
cial kit from DRG, Germany with the following fea-
tures: sensitivity − 3,0 pg / ml; intra-assay variation −
CV%<10,0; inter-assay variation − CV%<5,2. Serum
concentrations of IL-6 were determined using a solid
phase immunoassay Human ELISA method using a
commercial kit from DRG, Germany with the following
characteristics: sensitivity − 2,0 pg / ml; intra-assay vari-
ation − CV%<4,2; inter-assay variation − CV%<7,7. 

The statistical analysis was performed by SPSS
version 21.0 for Windows. A comparative analysis of
clinical, anthropometric and biochemical parameters
was performed among the studied groups of women.
The results are presented as mean±SD. Statistical sig-
nificance was taken at the level of P<0,05.
Comparative analysis concerning the values of SBP
and DBP as well as the serum levels of TNF-α was per-
formed using the Mann-Whitney test because of their
non-normal distribution determined by the
Kolmogorov-Smirnov test. The Pearson correlation
coefficient (r) for assessing correlations among the
investigated parameters was used.

significant differences in lipid parameters, SBP and
DBP (Table 2). The evaluation of the specific hormon-
al parameters showed similar levels of IL-6 but signifi-
cantly higher TNF-α in the women with PCOS com-
pared to those in the MHO (Table 2). There were no
significant correlations between the specific hormonal
parameters and the other studied parameters in the
PCOS group.

Results

Our results showed comparable serum levels of
IL-6 in the PCOS women and the metabolically healthy
overweight/obese women (MHO). No correlations
between IL-6 and the evaluated parameters were
found in the PCOS group.

Mohlig et al. (9) investigated the levels of IL-6 and
CRP (markers of chronic low-grade inflammation and
predictors of T2DM) in 57 women with diagnosed
PCOS and 20 age-matched clinically healthy women.
In addition, the researchers performed an analysis of
the effect of C-174G IL-6 gene polymorphism on IL-6
and androgen levels, as well as on the extent of obesi-
ty. No significantly elevated levels of CRP and IL-6 in
both lean and obese PCOS compared to the controls
were determined − data supporting our results.
Anthropometric parameters (BMI, WHR, body fat
mass measured by DEXA) and IR parameters showed
a positive correlation with IL-6 and CRP levels in the
PCOS group. The parameters of hyperandrogenia
showed no correlations with the investigated inflam-
matory markers. Using a multivariate linear regression
analysis, the authors found that BMI but not HOMA-IR
(IR) was a dominant factor explaining 18% and 24% of
the variations in the levels of IL-6 and CRP, respective-
ly, in the women with PCOS (9). This fact was also con-
firmed by another study conducted in premenopausal
women (10). In addition, Mohlig et al. found no rela-
tionship between the presence of C-genotype and the
values of IL-6 and BMI. However, the heterogeneous
GC genotype was associated with lower levels of
androstenedione. Actually, the C-174G promoter gene
polymorphism of the IL-6 gene was believed to modi-
fy its activity in certain in vitro conditions (11). In some
studies, the C-174G polymorphism was associated
with higher levels of IL-6, more pronounced IR and
higher rates of obesity, and hyperandrogenia (12, 13).
In the aforementioned study, Matthias Mohlig et al.
evaluated the influence of 6-month metformin treat-
ment on the anthropometric and metabolic parame-
ters in 9 obese women with PCOS. It was concluded
that the applied therapy might lead to a significant
reduction of body weight, body fat mass and serum
levels of total testosterone but could not affect IL-6
and CRP levels (9).

Our data concerning the concentrations of IL-6 in
PCOS women was confirmed by a study conducted by 

The clinical and anthropometric parameters in
the studied groups of women are presented in Table 1.
A significant difference in age between the two groups
of women was found − the PCOS patients were signif-
icantly younger than the MHO women, which was
expected having in mind the specificity of the syn-
drome. As far as anthropometric parameters were con-
cerned - the groups showed similarity of the values
which was actually a target of the study. No differ-
ences in the values of height, body weight, BMI, waist
circumference, hip circumference and WHR were
determined. Comparable levels of GLU 0', 60' and
120' (Fig. 1) were recorded, but significantly higher val-
ues of IRI 0', 60', 120' (Fig. 2) and HOMA-IR (Fig. 3)
were established in the PCOS women. We found no 

Discussion
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Villuendas et al. in 85 women with hyperandrogenia
and 25 clinically healthy women (14), but differed
from the results of another scientific report (15).

Lin et al. suggested that IL-6 might be an early
marker for chronic low-rade inflammation in PCOS
women (16). This finding, described by other authors
(17, 18), carried out the idea of an existing relationship
between the presence of PCOS and an increased car-
diovascular risk. It could be concluded that the strate-
gies influencing the condition of chronic low-grade
inflammation might be extremely useful in managing
PCOS and its accompanying metabolic and athero-
genic disorders (19).

Similar to IL-6, TNF-α also acts as a proinflamma-
tory cytokine characterized by a broad spectrum of
effects, namely: prediabetogenic, proaterogenic, cyto-
toxic and cytostatic (relative to carcinogenic cells).
One of the main functions of TNF-α is that focused on
the metabolic processes in the adipose tissue. TNF-α is
considered to inhibit both expression (mRNA) and
serum lipoprotein lipase levels. In addition, it decreas-
es the expression of two other major regulators of
adipocyte differentiation: the CCAAt transcription fac-
tor that stimulates alpha-protein binding (CEBP-α) and
the nuclear receptor − PPARγ-2. As a consequence -
changes in the levels of certain proteins, namely 

lipoprotein lipase, fatty acids synthetase, acetyl-coA
carboxylase, glycerol-3-phosphate dehydrogenase,
GLUT-4, might occur. It is confirmed that IL-6 and TNF-
α are in a close association with each other, mutually
affecting their secretions (20). 

In our study the concentrations of TNF-α were
found to be significantly higher in the younger women
with PCOS compared to those in the BMI-matched
MHO women. No correlations between TNF-α and
the investigated parameters were determined in the
PCOS group.

Contrary to our results are those of Soares et al.
who do not present a significant difference between
the levels of TNF-α in the PCOS women and the BMI
comparable controls (21).

Some researchers believe that TNF-α is a
cytokine primarily with paracrine activity, and its in situ
concentrations at the adipose tissue level are much
higher than those measured in the circulation (22).

In a study by Tarkun et al. 32 women with PCOS
and 25 age-matched healthy controls were included.
The aim was to perform a comparative analysis of TNF-
α and IL-6 concentrations in the examined groups of
women and to evaluate the role of these cytokines in
the pathogenesis of IR. The results showed higher con-
centrations of TNF-α and IL-6 in women with PCOS

Parameters Groups of women 

PCOS (n=34) MHO (n=20)

Age (years) 25,94±5,60 35,70±9,35 ***

Height (m) 1,67±0,05 1,65±0,06 NS

Weight (kg) 88,03±8,01 92,94±14,17 NS

BMI (kg/m2) 31,74±2,90 34,32±4,03 NS

Waist circumference (cm) 98,15±8,15 99,35±8,03 NS

Hip circumference (cm) 113,15±7,27 114,80±9,81 NS

W/H 0,87±0,07 0,87±0,06 NS

Parameters Groups of women

PCOS (n=34) MHO (n=20)

TC (mmol/l) 4,56±0,82 4,72±0,59 NS

HDL-C (mmol/l) 1,17±0,25 1,25±0,26 NS

TG (mmol/l) 1,21±0,56 0,99±0,38 NS

SBP (mm/Hg)  118,64±11,13     119,50±9,85 Δ NS

DBP (mm/Hg) 75,30±10,45 75,50±7,42 Δ NS

IL-6 (pg/ml) 1,20±0,93 1,66±0,94 NS

TNF-αα (pg/ml) 8,77±6,17 5,48±4,38 Δ *

Table 1.

Age and anthropometric parameters in
the studied groups of women

Table 2.

Lipid parameters, SBP, DBP, IL-6 and
TNF-α in the studied groups of women

NS −  no significant difference, Р>0,05
*** − significant difference, P<0,001

Δ − Mann-Whitney U-test

NS −  no significant difference,

Р>0,05

* − significant difference, P<0,05
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Values of GLU 0', 60', 120' in
the studied groups of women

P>0,05

FFiigguurree  11..

* − significant difference, P<0,05
** − significant difference,
P<0,01
*** − significant difference,
P<0,001

Values of IRI 0', 60', 120' in the studied groups of womenFFiigguurree  22..
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compared to those in the controls. A significant positive relationship
between TNF-α levels and BMI, waist circumference, TG, IRI 0 ' and
HOMA-IR (P <0,001) was recorded. Concentrations of IL-6 correlated
positively with GLU 0' and the degree of IR (Р<0,05). The authors con-
cluded that TNF-α and IL-6 might have a possible pathogenetic role in
the development of IR in women with PCOS (23).

Vgontzas et al. conducted a study comprising of 42 women with
PCOS and obesity, 17 comparable to BMI metabolically healthy women
and 15 controls with normal BMI. In all the participants the following
tests and calculations were made: an 8-hour nocturnal polysomnogra-
phy (in conjunction with obstructive sleep apnea syndrome), morning
plasma concentrations of certain cytokines, and indices of IR. Higher
plasma concentrations of IL-6 were detected in the women with PCOS
compared to those in the obese controls and the normalweight controls
(4,75±0,5 vs. 3,65±0,4 and 1,84±0,3 pg/ml, respectively, P<0,01). The
levels of TNF-α were found to be higher in the PCOS women and the
obese controls than in the healthy subjects with normal BMI, but the dif-
ference did not reach a statistical significance (4,05±0,3 vs. 3,79±0, 2
and 3,14±0,2 pg/ml, respectively, P = 0,103). IL-6 and TNF-α showed a
positive correlation with BMI (P<0,01) in the metabolically healthy
obese women but not in those with PCOS. In addition, the correlation
between IL-6 and TNF-α levels and the IR indices (HOMA-IR and QUIC-
KI index) was found to be stronger in the PCOS group than in the obese
controls. The authors concluded that IL-6 levels were elevated in the
women with PCOS, regardless of the factors − obesity and obstructive
sleep apnea, and might explain the pathogenetic relationship with the
process of IR (24).

Barcellos et al. carried out a study with the primary objective of
assessing the impact of PCOS and obesity on the levels of the proinflam-
matory markers TNF-α, IL-6 and CRP in young women without cardio-

vascular risk factors such as T2DM,
dyslipidemia and arterial hypertension.
The study included 25 women with
PCOS and 23 BMI-matched women
with normal menstrual cycle and with-
out cardiovascular risk factors. No dif-
ference in the levels of TNF-α, IL-6 and
CRP between the PCOS and the con-
trols was established (2,1 vs. 1,9
pg/ml, P = 0,397, 3,8 vs. 5,7 pg/ml, P
= 0,805 and 0,9 vs. 0,5 ng/ml, P =
0,361). TNF-α levels were comparable
between the women with obesity and
those with normal body weight (2,1
vs. 1,9 pg/ml, P = 0,444). The concen-
trations of IL-6 and CRP were found to
be significantly higher in the over-
weight/obese women compared to
those in the women with normal BMI
(8,7 vs. 2,0, P <0,001 and 1,4 vs. 0,2
ng/ml, P<0,001). The conclusion was
that the obesity itself but not the pres-
ence of PCOS affected the levels of
circulatory low-grade inflammatory
markers in the young women without
essential cardiovascular risk factors
(25).

The different data of the existing
studies (including ours) concerning
the levels of the adipocytokines IL-6
and TNF-α in women with PCOS
could be explained by the heterogene-
ity of both the PCOS groups and the
controls. Basic anthropometric param-
eters (including body fat mass), insulin
sensitivity, hyperandrogenia are
expressed to varying degrees and may
induce a low reactive inflammatory
process and affect the production of
adipocytokines by a complex mecha-
nism. Furthermore, a limiting factor of
our study and the other cited clinical
trials is the measurement of circulating
levels of these adipocytokines, which
only to some extent may reflect their
local production from the adipose tis-
sue cells. 

Values of HOMA-IR in the studied groups of women

** − significant difference, P<0,01
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hyperandrogenia in those with PCOS. We think that
weight as a clinical feature was most likely indicative
for the circulating levels of the adipocytokines. On the
other hand, the significantly higher levels of TNF-α in
the overweight/obese PCOS women, who are signifi-
cantly younger than the BMI-matched metabolically
healthy adult women, suggested a specific role of this
adipocytokine as a biomarker for PCOS.

The type of adipose tissue deposition (visceral or
peripheral) evaluated by specific v isualization meth-
ods might be also of great importance for the results. 

In our study no correlation between IL-6 and the
other clinical and biochemical parameters was found.
The difference between the two studied group of
women was the presence of insulin resistance and
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В съвременните препоръки за диагностика и лечение на възлестите образувания на щитовид-
ната жлеза се препоръчва описанието на ултразвуковото изследване да се фокусира върху риска от
малигненост на огнищните формации. Становищата на изследователите относно рисковите ехо-
графски критерии не са еднозначни. Това определя необходимостта проблемът да бъде проучен във
всеки отделен център.

Цел: Да се проучи взаимовръзката между ултразвуковите и цитоморфологичните характерис-
тики на тиреоидните възли и да се изготви прогностичен модел за риска от малигненост въз осно-
ва на ехографски критерии. 

Пациенти и методи: В проучването са включени общо 270 пациента (мъже − 21 / жени − 249)
на средна възраст 48,89±0,77 г. (размах 20-83 г.) с възли на щитовидната жлеза насочени за провеж-
дане на тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) в периода 2012 г.-2014 г. При всички пациенти е про-
ведена ехография на шийна област и ТАБ. Биопсирани са общо 329 възли. Въз основа на данните от
биопсията част от пациентите са насочени за хирургично лечение. 

Резултати: Хистологични данни за карцином на щитовидната жлеза се установяват при 28 па-
циента. Не се отчита разликa в обема на доброкачествените и злокачествените нодозни формации
(2,69±0,33 мл, спрямо 1,25±0,47 мл, Р>0,05). Анализът установява повишена честота на малигнените
възли в зоната на истмуса (22,7%) спрямо формациите разположени в десен и ляв лоб (7,8%, съот-
ветно 7,1%) (Р=0,046). Еднофакторният анализ на ехографските характеристики потвърждава прог-
ностична значимост за повишен риск от злокачественост на следните белези: солидна структура,
хипоехогенност на възела, подчертана хипоехогенност на възела, форма височина>ширина в транс-
верзален срез, неравни очертания, наличие на микрокалцификати, наличие на макрокалцификати, дор-
зално акустично засенчване. Оценените като сигнификантни при еднофакторния анализ белези бя-
ха включени в многофакторен логистичен регресионен модел.

Изводи и заключение: Съвременните статистически методи за многофакторен анализ на рис-
ковите ехографски характеристики допринасят за по-прецизната оценка на индивидуалния риск за
малигненост на тиреоидните възли. Правилният подбор на диагностични “инструменти” и корект-
ната интерпретация на резултатите от тях спомагат за ранно установяване на злокачествените
възли и своевременно насочване към хирургично лечение, а от друга страна спестяват редица “не-
нужни” оперативни интервенции.
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Честотата на възлите на щитовидната
жлеза е висока. Палпаторни данни за тиреоидни
възли се срещат в 3-7% от популацията, а при
използване на ултразвуково изследване възли се
установяват при 20-76% от хората (1-3). Подоб-
ни са данните от аутопсионни проучвания. Съв-
ременни български епидемиологични проучвания
установяват наличие на възли (над 5 мм) при
24,4% от възрастното население на страната
(4). Първоначалната оценка на нодозните фор-
мации се извършва посредством подробна анам-
неза и палпация на щитовидната жлеза (5). От
инструменталните методи водещо значение
има ултразвуковото изследване (УЗ). То е най-
чувствителният метод за откриване на тирео-
идни възли, позволява оценка на размерите и
структурата им както и на всички съпътства-
щи промени в жлезата (6).  В съвременните пре-
поръки за диагностика и лечение на възлестите
образувания се препоръчва описанието на УЗ из-
следване да се фокусира върху риска от малигне-
ност на огнищните формации (6). Наличието на
ехографски белези като солидна структура, хи-
поехогенност, неясни и микролобулирани очер-
тания, форма височина>ширина в трансверзален
срез, липса на хало, микрокалцификати, суспект-
на шийна лимфаденопатия бележат повишен
риск от злокачественост на възлите (6).  Пре-
диктивната стойност на всяка отделна харак-
теристика се различава в отделните анализи, а
при съчетанието на два или повече белега рис-
кът от малигненост значително се повишава.
Ехографската характеристика е водеща и за оп-
ределяне на индикациите за тънкоиглена аспира-
ционна биопсия (ТАБ) на тиреоидните възли.
Становищата на изследователите относно
чувствителността и специфичността на всеки
един от рисковите ехографски критерии са раз-
лични, а често и противоречиви. Това определя
необходимостта проблемът да бъде проучен
във всеки отделен център.  

Цел: Да се проучи взаимовръзката между
ултразвуковите и цитоморфологичните харак-
теристики на тиреоидните възли и да се изгот-
ви прогностичен модел за риска от малигненост
въз основа на ехографски критерии. 

В проучването са включени общо 270 паци-
енти (мъже - 21 / жени - 249) на средна възраст
48.89±0.77 г. (размах 20-83 г.) с възлести промени
в щитовиднaта жлеза, насочени за провеждане
на ТАБ в периода 2012 г. - 2014 г. При всички па-
циенти е проведена ехография на шийна област
(трансдюсер 7.5 - 12 MHz) и ТАБ с игли 23 G, 25
G, 26 G. Биопсирани са общо 329 възли. От тях
160 са солитарни и 169 са в рамките на полино-
дозна струма. При 28 пациента (8.51%) сe уста-
новяват данни за автоимунен процес в щито-
видната жлеза. Факториални признаци на наблю-
дение: размер на възела; ехогенност; структу-
ра; форма; очертания; микро-, макро- и перифер-
ни калцификати; артефакти тип "опашка на ко-
мета"; наличие на хало; дорзално акустично за-
сенчване / усилване; съчетание с автоимунни
тиреоидни заболявания; разположение на възела.
Резултативни признаци на наблюдение: цито-
морфологични характеристики, указващи малиг-
нен процес и хистологични данни за злокачест-
веност след проведена оперативна интервен-
ция. Оцветяване на цитологичните препарати -
May-Grünwald Giemsa. 

Статистически методи − описателна ста-
тистика, Т-тест на Стюдънт за съпоставка на
независими извадки, оценка на Odds ratio с 95%
интервал на доверителност, еднофакторен и
многофакторен логистичен регресионен анализ.
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ККллююччооввии  ддууммии:: тиреоидни възли, тиреоиден карцином, ехография на щитовидна жлеза, тънкоиглена
аспирационна биопсия

Въведение Пациенти и методи:

Резултати: 

Случаите са разпределени според цитомор-
фологичната категория както следва: недиаг-
ностична (клас 1) N=19 (5,77%), доброкачествен
възел (клас 2) N=261 (79,3%), фоликуларна лезия
(клас 3) N=23 (6,99%), съмнителен за малигне-
ност възел (клас 4) N=3 (0,99%), малигнен възел
(клас 5) N=23 (6,68%). Пациенти от клас 3 до 5 са
насочвани за операция. Хистологични данни за
карцином на щитовидната жлеза се установя-
ват при 28 пациента. 

50,8 % от възлите са разположeни в десен
тиреоиден лоб, 42,5% в ляв лоб и 6,7 % в истмич-
ната област на жлезата. Не се отчита разликa 
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в обема на доброкачествените и злокачествени-
те нодозни формации (2,69±0,33 мл спрямо
1,25±0,47 мл, Р>0,05).

Анализът установява повишена честота
на малигнените възли в зоната на истмуса
(22,7%) спрямо формациите разположени в де-
сен и ляв лоб (7,8%, съответно 7,1%) (Р=0,046).

Еднофакторният анализ на ехографските
характеристики потвърждава прогностична
значимост за повишен риск от злокачестве-
ност на следните белези: солидна структура,
хипоехогенност на възела, подчертана хипоехо-
генност на възела, форма височина>ширина в
трансверзален срез, неравни очертания, наличие
на микрокалцификати, наличие на макрокалцифи-
кати, дорзално акустично засенчване (Табл. 1). 

Не се установяват сигнификантни разли-
чия в процента малигнени възли в зависимост
от съчетанието с автоимунен тиреоидит и
многовъзлеста гуша (Фиг. 1).

Оценените като сигнификантни при едно-
факторния анализ белези бяха включени в много-
факторен логистичен регресионен модел. Стъп-
ковата регресионна процедура селектира като
най-важни независими статистически значими
ехографски белези, асоциирани с повишен риск
от малигнитет: хипоехогенната структура,
форма височина>ширина, неравните очертания
и наличието на микрокалцификати (Табл. 2). Об-
щата предиктивна стойност на логистичния
регресионен модел е 93,9% (Табл. 3).

че проучването има и някои недостатъци: паци-
ентите, насочени за оперативна интервенция
са оперирани от различни хирургични екипи, а
хистологичната оценка е извършена от различ-
ни патоморфолози, поради което за редица бол-
ни липсват подробни данни за хистопатологич-
ните характеристики на възлите. 

В редица съвременни проучвания се устано-
вява, че размерът на възлите не е от значение
за прогнозата на риска от малигненост. Наши-
те резултати също не потвърдиха статисти-
чески значими различия в размерите на злокачес-
твените и доброкачествените формации. 

По отношение на локализацията на възлите
се установява повишен дял на малигнените въз-
ли в истмичната зона на жлезата. Този резул-
тат, обаче, би следвало да се интерпретира кри-
тично поради малкия брой биопсирани възли, раз-
положени в истмуса − само 22 броя, поради кое-
то на този етап не можем да приемем истмуса
за рискова зона. 

Тиреоидните карциноми са предимно солид-
ни формации (9,10). По-малко от 10% от папи-
ларните карциноми са с над 50% кистична компо-
нента, но дори и в тези случаи обикновено при-
състват и други суспектни ехографски белези.
Изцяло солидната структура бе оценена като
статистически значим прогностичен белег за
малигнитет с висока специфичност, но много
ниска чувствителност. Ниската чувствител-
ност се дължи на факта, че повечето бенигнени
възли също са солидни.

Един от най-широко дискутираните прог-
ностични фактори е хипоехогенността. Хипое-
хогенните възли са по-тъмни спрямо заобикаля-
щата тиреоидна тъкан и тази находка се асоци-
ира с повишен риск от малигнитет (9-11). Чувст-
вителността на показателя в нашето проучва-
не бе оценена на 96%. Някои автори дефинират
понятие − “подчертана хипоехогенност”, с кое-
то описват солидни възли с ехогенност добли-
жаваща се до тази на заобикалящата напречно-
набраздена мускулатура (13,14). Подчертаната
хипоехогенност е оценена като сигнификатен
признак за злокачественост с по-ниска чувстви-
телност за идентифициране на тиреоидните
карциноми, но с по-висока специфичност. 

Редица съвременни проучвания оценяват
формата на възлите като предиктор за малиг-
неност, сравнявайки съотношението между
предно-задните и напречните диаметри, измере-
ни в трансверзална равнина (13,15). Резултати-
те показват, че възел с форма “по-висок откол-
кото широк” е асоцииран с повишен риск от на-
личен малигнен процес, което се потвърждава и
от анализа на нашите данни. Очертанията на 

Значимостта на проблема за тиреоидните
възли и нееднозначните становища на изследо-
вателите относно прогностичните фактори
за малигненост бяха мотивите за реализиране
на представеното научно изследване. Важно е
да се отбележи, че проучването не е пионерно в
своята област. Прегледът на литературата
предоставя множество подобни анализи, вклю-
чително от български автори (7,8). Представе-
ният материал има характеристика на споделен
собствен опит, а натрупването на нови данни
по обсъждания проблем допринася за допълни-
телно изясняване на взаимовръзката между УЗ и
тъканните характеристики на нодозните тире-
оидни формации. Предимствo на представено-
то изследване e опитът за минимизиране на
възможността за субективни различия в оцен-
ката като всички ехографски и биопсични проце-
дури са извършени от един и същ ендокринолог,
а цитологичната оценка е извършена от един
опитен патоморфолог. Трябва да се отбележи, 

Обсъждане: 
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Рискови ехографски белези               OR 95% CI       Чувствителност /
за малигненост специфичност

Солидна структура 2,879               4,76 % / 61,04%
[1,37-24,97]

Хипоехогенност 23,478             96,43 % / 46,51%
[3,15-175,0]

Подчертана хипоехогенност 28,148               67,86 % / 93,02%
[11,34-69,84]

Форма височина>ширина 8,627               39,29 % / 93,02%
[3,584-20,77]

Очертания 19,872              64,29 % / 91,69%
[8,286-47,66]

Микрокалцификати 6,833
[2,49-18,76] 25,00 % / 95,35%

Макрокалцификати 3,126
[1,23-7,98] 25,00 % / 90,37%

Дорзално акустично засенчване 8,627
3,584-20,77 39,29 % / 93,02%

Ехографска х-ка RR [95% интервал Р
на доверителност}

Хипоехогенност 15,592 [1,964-123.772] 0,009

Форма (в>ш) 4,149 [1,359-12,666] 0,012

Неравни очертания 8,602 [3,229-22,911] 0,000

Микрокалцификати 6,054 [1,515-24,188] 0,011

Константа 0,003                 0,000

Таблица 1.

Ехографски белези,
асоциирани с повишен
риск от малигненост.

Таблица 2.

Многофакторен логистичен регресионен анализ.

Класификационна таблица

Предсказани

бенигнен   малигнен  % коректни

Бенигнен 296 5 98,3 %

Малигнен 15 13 46,4 %

Общо 93,9 %

Таблица 3. Предиктивна стойност на логистичния
регресионен модел.

тиреоидните възли могат да бъдат глад-
ки, резки и добре отграничени или нерезки
и микролобулирани. Нерезките очертания
се формират при инвазията на малигнен
възел в околната тиреоидна тъкан като
например некапсулиран папиларен карци-
ном. Нерезките очертания са статисти-
чески значим рисков белег за недоброкачес-
твеност с добро съотношение специфич-
ност/чувствителност (13,15). Нашите
данни потвърждават това становище. 

Микрокалцификатите представляват
агрегати от псамомни телца, те са отли-
чителна характеристика на много папилар-
ни карциноми и рядко се срещат при добро-
качествени възли и фоликуларни неоплазми
(6,17). Грубите, плътни калцификати са с
размер над 2 мм и обикновено имат акус-
тично засенчване. Тези дистрофични кал-
цификати се намират при доброкачестве-
ни и злокачествени възли в зони на фибро-
за, тъканна дегенерация и некроза (10,18).
Периферните калцификати обграждащи
тиреоиден възел, приемани в миналото ка-
то индикатор за бенигнен възел могат да
бъдат срещнати и при злокачествени про-
цеси особено при прекъсване на циркумфе-
рентния калциран ръб (17). 

Наблюдавани
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В настоящия анализ микро- и макрокалцификати-
те бяха селектирани като статистически зна-
чими предиктори за малигненост. 

Специфични находки са т.нар “comet tail arti-
facts” − артефакти, наподобяващи опашка на ко-
мета. Те могат да се визуализират като единич-
ни ярки точки и акустичната реверберация след
тях може да бъде уловена на статичните изо-
бражения − характерни са за кистични възли с
повишено колоидно съдържимо (19). Изглежда
тези белези са предиктивен фактор за доброка-
чественост, но поради малкия брой възли, при-
тежаващи тази характеристика, не можем да
дадем категорични данни по въпроса. 

Паренхимът на някои солидни и повечето
кистични възли провежда УЗ с много малко от-
слабване, което резултира в повишен интензи-
тет на сигнала след обекта спрямо околните
структури − т.нар. дорзално акустично усилва-
не. Противоположният феномен наречен дор-
зално акустично засенчване се наблюдава при
възли с повишен целуларитет и клетъчна ком-
пактност − отличителна черта на много папи-
ларни карциноми. В нашето проучване дорзално-
то акустично засенчване бе отчетено като
статистически значим предиктивен фактор за
малигненост.

Голяма част от тиреоидните възли са не-
васкуларизирани. При наличие на васкуларизация
тя може да е периферна и интранодуларна с раз-
лична интензивност, което определя различни 

типове от 1 до 4. Прогностичното значение на
предимно интранодуларната васкуларизация се
потвърждава в множество анализи. Ние разпо-
лагахме с данни за васкуларизация на част от
изследваните възли, но не установихме ста-
тистически значими различия в типа кръво-
снабдяване между малигнените и бенигнените
формации.

Разпределението на бенигнените и малигне-
ните възли сред пациентите с и без автоиму-
нен тиреоидит, както и сред пациентитe със
солитарни възли и възлеста гуша не показа ста-
тистически значими различия, поради което съ-
четанието с автоимунен тиреоидит и много-
възлеста гуша не бяха отчетени като предик-
тори за малигненост в изследваната група паци-
енти. 

Дотук представените данни не се различа-
ват съществено от резултатите от големите
проучвания. Тиреоидният възел, обаче, е нещо
повече от прост сбор на неговите УЗ характе-
ристики и изолираната интерпретация на всеки
ехографски белег не е особено полезна в прогно-
зата на риска от злокачественост. В подкрепа
на това становище е фактът, че 69% от добро-
качествените възли имат поне един УЗ предик-
тор за злокачественост, а 66% от злокачестве-
ните възли притежават поне един УЗ признак,
неасоцииран с малигненост (20,21). Затова реди-
ца автори изследват прогностичното значение
на комбинации от УЗ белези. В повечето случаи, 

ННооннччеевв,,  ББоояянн  ИИвв..  ии  ссъъттрруудднниицции

Честота на малигнените възли в зависимост от съчетанието с автоимунен
тиреоидит и многовъзлеста гуша.
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обаче, при увеличаването на специфичността
на дадена комбинация чувствителността нама-
лява. Освен това, отделните УЗ признаци имат
различна “тежест” в предикцията на риска от
малигненост. Част от УЗ характеристики на
възлите корелират помежду си, но взаимовръз-
ките между тях не са линейни. Необходимо е
многофакторно анализиране на ехографските
признаци.

Оценените като сигнификантни при едно-
факторния анализ променливи бяха включени в
логистичен регресионен анализ за изграждане на
прогностичен модел. Стъпковата регресионна
процедура селектира като най-важни статисти-
чески значими предиктивни фактори хипоехо-
генната структура, формата височина>ширина,
неравните очертания и наличието на микрокал-
цификати. Полученият прогностичен модел е с
висока предиктивна стойност за бенигнените
формации, но доста компромисно се справя с
предсказването на злокачествените възли. Са-
мо 46,4% от карциномите са коректно предска-
зани. Вероятна причина за това е малкият брой 

Анализът на резултатите от настоящото
проучване селектира като най-важни статисти-
чески значими независими УЗ предиктори за ма-
лигненост на тиреоидните възли хипоехоген-
ността, формата височина>ширина, неравните
очертания и наличието на микрокалцификати.
Използването на съвременни статистически
методи за многофакторен анализ допринася за
по-прецизната оценка на индивидуалния риск.
Правилният подбор на диагностични “инстру-
менти” и коректната интерпретация на резул-
татите от тях спомагат за ранно установява-
не на злокачествените възли и своевременно на-
сочване към хирургично лечение. От друга стра-
на, с възможностите за прецизна консерватив-
на оценка на възлестите формации биха могли
да бъдат спестени редица “ненужни” оператив-
ни интервенции.

Свободно достъпен сайт, предлагащ изчерпателна
информация във всички области на клиничната 
ендокринология, предоставена от екип водещи 
световни специалисти ръководен от Prof. Leslie 
De Groot (САЩ). 

Поместваните материали, текущо актуализирани,
са съобразени със съвременните международни 
стандарти за диагностика и лечение на 
ендокринните заболявания
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Изводи и заключение: 

на случаите с малигнени възли, включени в про-
учването на този етап.
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Current guidelines for the diagnosis and treatment of thyroid nodules recommend that the description of
the sonographic appearance be focused on the risk of malignancy. The differences in sensitivity and specificity
of each ultrasound characteristic prompt further investigation.

Aim: To investigate the correlation between the ultrasound and cytomorphological characteristics of the
thyroid nodules and to suggest a prognostic model for the malignancy risk based on sonographic criteria.
Patients and methods: 270 patients (male − 21 / female − 249), mean age 48,89±0,77 (range 20-83 years) with
thyroid lesion referred for FNAB between 2012 and 2014 were included in the study. Ultrasonographic neck
examination and FNAB were performed in all patients. A total of 329 nodules were biopsied. Based on the biop-
sy report some patients were referred for surgical treatment.

Results: Histological evidence consistent with thyroid carcinoma was found in 28 patients. There was no
difference between the volume of benign and malignant nodules (2,69±0,33 ml vs 1,25±0,47 ml, Р>0,05). An
increased incidence of malignant nodules in the isthmus (22,7%) compared to the right and left lobe (7,8% and
7,1%, respectively) (Р=0,046) was found. Univariate analysis of sonographic characteristics confirmed the prog-
nostic significance for high malignancy risk of the following findings: solid structure, hypoechogenicity, marked
hypoechogenicity, taller-than-wider shape, irregular margins, microcalcifications and posterior shadowing. The
estimated significant factors were included in a multifactorial logistic regression model.

Conclusion: Applying contemporary statistical methods for multivariate analysis contributes to a more pre-
cise assessment of individual risk. The proper selection of diagnostic tools and the correct interpretation of their
results contribute to the early detection of malignant nodules and referral for surgical treatment. On the other
hand, a number of “unnecessary” surgical interventions could be avoided after a comprehensive evaluation of
the thyroid nodular lesions.

KKeeyy  wwoorrddss:: thyroid nodule, thyroid carcinoma, thyroid ultrasound, fine-needle aspiration biopsy
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The prevalence of thyroid nodules is high. Thy-
roid nodules are found in 3-7% of the population by
palpation, and on ultrasound examination nodules are
detected in 20-76% of the general population (1-3).
Autopsy studies show similar data. Current Bulgarian
epidemiological studies indicate a 24,4% prevalence
of thyroid nodules larger than 5 mm in  the adult pop-
ulation (4). The initial evaluation of thyroid nodules
includes detailed history and palpation of the thyroid
gland (5). Ultrasound examination (US) is an important
modality for evaluation of thyroid lesions. It is the most
sensitive method for detection of thyroid nodules and
allows for assessment of their size and structure as well
as all concomitant changes in the gland (6). Current
guidelines for the diagnosis and treatment of thyroid
nodules recommend that the description of the sono-
graphic appearance be focused on the risk of malig-
nancy (6). The presence of certain  ultrasound charac-
teristics such as solid structure, hypoechogenicity, ill-
defined or microlobulated margins, taller-than-wider
shape on transversal scan, absence of a halo, micro-
calcifications and cervical lymphadenopathy suggest
an increased risk of malignancy. The predictive value
of each characteristic differs in the studies and the
combination of two or more features significantly
increases the risk of malignancy. The sonographic
appearance of a thyroid lesion serves as an indication
for fine-needle aspiration biopsy (FNAB). The differ-
ences in sensitivity and specificity of each ultrasound
characteristic prompt further investigation.

thyroid diseases and location of the nodule. Data on
the cytomorphological findings suggestive of malig-
nant process and histological evidence of malignancy
after surgical intervention was obtained. Cytological
specimen staining − May-Grünwald Giemsa. The sta-
tistical methods used were descriptive statistics, Stu-
dent's T-test for independent sample comparison, odds
ratio with 95% confidence interval, one-factor and
multi-factor logistic regression analysis.

According to the cytology report cases were clas-
sified in diagnostic categories as follows: nondiagnos-
tic (class 1) N=19 (5,77%), benign (class 2) N=261
(79.3%), follicular lesion (class 3) (6,99%), suspicious
for malignancy (class 4) N=3 (0,99%) and malignant
(class 5) N=23 (6,68%). Patients from class 3 to 5
were referred for surgery. Histological evidence con-
sistent with thyroid carcinoma was found in 28
patients. 50,8 % of the nodules were located in the
right thyroid lobe, 42,5% in the left lobe, and 6,7%
in the isthmic region.

There was no difference between the volume of
benign and malignant nodules (2,69±0,33 ml vs
1,25±0,47 ml, P>0,05). An increased incidence of
malignant nodules in the isthmus (22,7%) compared
to the right and left lobe (7,8% and 7,1%, respec-
tively) (P=0,046) was found. 

Univariate analysis of sonographic characteristics
confirmed the prognostic significance for high malig-
nancy risk of the following findings: solid structure,
hypoechogenicity, marked hypoechogenicity, taller-
than-wider shape, irregular margins, microcalcifications
and posterior shadowing (Tab. 1). 

There were no differences in the frequency of
malignant nodules depending on the combination
with autoimmune thyroiditis and multinodular goiter
(Fig. 1). 

The estimated significant factors were included
in a multifactorial logistic regression model. The
stepwise regression procedure selected as indepen-
dent statistically significant sonographic features
associated with an increased risk of malignancy the
following parameteres: hypoechoic structure, taller-
than-wider shape, irregular outline and presence of
microcalcifications (Tab. 2). The predictive value of
the logistic regression model is 93,9% (Tab. 3).

To investigate the correlation between the ultra-
sound and cytomorphological characteristics of the
thyroid nodules and to suggest a prognostic model for
the malignancy risk based on sonographic criteria.

The clinical importance of thyroid nodules and
the inconclusive data on prognostic factors for
malignancy motivated the present study. It is mpor-
tant to note that it was not a pioneer study in this sci-
entific field. 

Introduction

Results

Aim 

Two hundred seventy patients (males − 21/
females − 249), mean age 48,89±0,77 years (range 20-
83 years) with thyroid lesion referred for FNAB
between 2012 and 2014 were included in the study.
Ultrasonographic neck examination (transducer 7,5 -
12 MHz) and FNAB with 23 G, 25 G, 26 G needles
were performed in all patients. A total of 329 nodules
were biopsied, of which 160 were solitary and 169
were a part of multinodular goiter. Twenty eight
patients (8,51%) had evidence of an autoimmune
process of the thyroid. The following characteristics
were assessed: size; echogenicity, structure, shape,
margines, micro-, macro- and peripheral calcifications,
comet tail artifacts, presence of halo, posterior shad-
owing / enhancement, coexistence of autoimmune 

Patients and methods

Discussion
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Suspicious US characteristics                OR 95% CI              Sensitivity /
specificity

Solid structure 2,879                 4,76% / 61,04%
[1,37-24,97]

Hypoechogenicity 23,478              96,43% / 46,51%
[3,15-175,0]

Marked hypoechogenicity 28,148                67,86% / 93,02%
[11,34-69,84]

Taller-thn-wider shape 8,627                  39,29% / 93,02%
[3,584-20,77]

Margins 19,872                64,29% / 91,69%
[8,286-47,66]

Microcalcifications 6.833
[2,49-18,76] 25,00% / 95,35%

Macrocalcifications 3,126
[1,23-7,98] 25,00% / 90,37%

Posterior shadowing 8,627
3,584-20,77 39,29% / 93,02%

US characteristic RR [95% confidence Р
interval]

Hypoechogenicity 15,592 [1,964-123,772] 0,009

Taller-than-wider shape 4,149 [1,359-12,666] 0,012

Irregular margins 8,602 [3,229-22,911] 0,000

Microcalcifications 6,054 [1,515-24,188] 0,011

Constant 0,003                 0,000

Table 1.

Sonograpfic features asso-
ciated with an increased
risk of malignancy.

Table 2.

Multivariate logistic regression.

Classification table

Predicted

benign    malignant      % true

Benign        296 5 98,3%

Malignant 15 13 46,4%

Total 93,9%

Table 3. Predictive value of the logistic regression.

iThe literature review provides many related ana-
lyzes, including those of Bulgarian authors (7,8).
The present study was intended to share our
own experience, and the accumulation of new
data on the discussed problem contributes to
further clarification of the relation between the
US and the cytomorphologic characteristics of
thyroid nodules.

An advantage of the presented study is the
attempt to minimize the possibility of subjective
differences as all ultrasound and biopsy proce-
dures were performed by the same endocrinol-
ogist, and the cytological evaluation was per-
formed by an experienced pathologist. It should
be noted that the study also has some draw-
backs. Since the patients referred for surgical
treatment were operated on by different surgical
teams and the histological evaluation was per-
formed by different patomorphologists, a num-
ber of patients lacked detailed data on the
histopathological characteristics of the nodules. 

A number of recent studies have found that
the size of the nodule is not a predictive factor
for the risk of malignancy. 

Observed

NNoonncchheevv,,  BBooyyaann  IIvv..  eett  aall
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Our results did not confirm statistically significant dif-
ferences between the size of malignant and benign
thyroid lesions.

With regard to localization an increased frequen-
cy of malignant nodules in the isthmus of the thyroid
was established. This finding however should be ren-
dered critically due to the small number of biopsied
nodules located in the isthmus − only 22, therefore we
can not consider the isthmus a risk location. 

Thyroid carcinomas are predominantly solid for-
mations (9,10). Less than 10% of papillary carcinomas
have more than 50% cystic component, but even in
such cases usually other suspicious ultrasound charac-
teristics are present. An entirely solid structure was
found to be a significant prognostic feature for malig-
nancy with high specificity but very low sensitivity. The
low sensitivity is due to the fact that most of the benign
nodules are also solid.

One of the most widely discussed prognostic fac-
tors is hypochogenicity. Hypoechoic nodules are
defined by comparison with the surrounding tissues
and this finding is associated with an increased risk of
malignancy (9-11). The sensitivity of this characteristic
in our study was estimated to be 96%. Some authors
define an US feature marked hypoechogenicity used
to describe solid nodules whose echogenicity is similar
to that of the surrounding striated muscles (13,14). The
presence of marked hypoechogenicity was considered
a risk factor for malignancy with lower sensitivity but
higher specificity.

A number of studies evaluate the shape of the
nodule as a predictor of malignancy by comparing
the ratio of anterior to posterior diameter on a trans-
verse scan (13,15). The results indicate that a taller-
than-wider shape is associated with an increased
risk of malignancy, a finding that was confirmed by
our data. The margins of the thyroid nodules may be
smooth, sharp and well-defined or irregular and
microlobulated. The ill-defined margins are a sign of
the invasion of a malignant lesion into the sur-
rounding thyroid tissue such as uncapsulated papil-
lary carcinoma. The presence of irregular margins is
an indicator of higher malignancy risk with a good
specificity / sensitivity ratio (13,15). The results of
our study confirm this finding.

Microcalcifications are thought to represent cal-
cified psammoma bodies and are highly specific for
thyroid papillary cancer but rarely seen in benign nod-
ules and follicular neoplasms (6,17). Coarse macrocal-
cifications are over 2 mm in size and usually have pos-
terior shadowing. These dystrophic calcifications are
found in both benign and malignant nodules in areas
of fibrosis, tissue degeneration and necrosis (10,18).
Peripheral rim calcifications surrounding a thyroid nod-
ule have been thought to indicate a benign lesion but 

have also been reported in malignant nodules, most
commonly in cases with interruption of the rim calcifi-
cation (17). In the present study micro- and macrocal-
cifications were selected as statistically significant pre-
dictors of malignancy. 

Specific findings on US thyroid examination are
so-called “comet tail artifacts” which are comet-like
artifacts. They may appear as a single bright dot and
the hyperechoic reverberation artifacts can be seen
on B-mode scans and as such they are characteristic
of cystic nodules with predominantly colloid content
(19). These findings seemed to be a predictive factor
for benign nodules, but owing to the small number
of nodules bearing this feature the evidence is incon-
clusive.

The parenchyma of some solid and most of the
cystic nodules conducts US waves with very little
attenuation, which results in increased echoes after the
object compared to the surrounding tissues, called
posterior enhancement. The opposite phenomenon
called posterior shadowing is seen in compact nodules
with increased cellularity − a feature of many papillary
carcinomas. In our study posterior shadowing was
found to be a significant predictor of malignancy.

Most of the thyroid nodules are not vascular-
ized. Nodule vascularity may be peripheral or intra-
nodular with varying intensity, which can be classi-
fied in different types from 1 to 4. The prognostic sig-
nificance of central vascularity has been confirmed
in many studies. We had data on the vascularity of
some of the examined nodules, but we did not
establish differences in the type of blood flow
between malignant and benign lesions.

The frequency of benign and malignant nod-
ules in patients with and without autoimmune thy-
roiditis as well as among patients with solitary nod-
ules and multinodular goiter did not differ, there-
fore the presence of autoimmune thyroiditis and
multinodular goiter was not considered as a pre-
dictor of malignancy in the studied group.

The current data presented do not differ signifi-
cantly from the results of other studies. The thyroid
nodule however is more than just a sum of its US char-
acteristics, and the isolated assessment of each sono-
graphic feature is not useful in predicting the risk of
malignancy. This is supported by the fact that 69% of
the benign nodules bear at least one US predictor for
malignancy and 66% of the malignant nodules have at
least one US characteristic not associated with malig-
nancy (20,21). Therefore many investigators study the
prognostic value of combinations of US features. In
most cases, however, with increasing the specificity of
a given combination the sensitivity decreases. In addi-
tion, each sonographic sign has a different influence in
the prediction of the malignancy risk. Since some of 
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the US characteristic correlate with each other, but the 
relationship between them is not linear multivariate
analysis of sonographic features is warranted. 

The significant variables were included in a logis-
tic regression to define a prognostic model. The step
regression selected as the most important predictive
factors hypoechoic structure, taller-than-wider shape,
irregular margins and presence of microcalcifications.
The prognostic model has a high predictive value for
benign formations, but is quite unsatisfactory in pre-
dicting malignant nodules. Only 46,4% of the carcino-
mas were correctly predicted. This is probably due to
the small number of cases of malignancies included in
the study at this stage. 

Frequency of malignant thyroid nodules depending on the presence of autoimmune thyroiditis
and multinodular goiter.

Concluson 

Hypoechogenicity, taller-than-wider shape, irreg-
ular margins and presence of microcalcifications are
considered the most valuable US predictors for thyroid
nodule malignancy. Applying contemporary statistical
methods for multivariate analysis contributes to a
more precise assessment of individual risk. The proper
selection of diagnostic tools and the correct interpre-
tation of their results contribute to the early detection
of malignant nodules and referral for surgical treat-
ment. On the other hand, a number of “unnecessary”
surgical interventions could be avoided after a com-
prehensive evaluation of the thyroid nodular lesions.

NNoonncchheevv,,  BBooyyaann  IIvv..  eett  aall
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сии, 1 страница за рецензии на монографии,
учебници и пр. В посочения обем не се включ-
ват титулната страница и резюмето. 

Структурата на статиите трябва да
отговаря на следните изисквания:

Титулна страница
а) заглавие, имена на авторите, место-

работа, научна организация. При повече ав-
торски звена с арабска цифра се маркират
кореспондиращите им автори. 

б) същите данни на английски език се из-
писват под българския текст. При статии
от чужди автори българският текст следва
английския. 

в) адрес за кореспонденция – съдържа
данните на автора за кореспонденция на бъл-
гарски и английски език – име, месторабота,
пощенски и електронен адрес.

Резюме
Резюмето се представя на отделна

страница в обем до 250 думи. То трябва да
бъде структурирано както следва: цел, ма-
териали и методи, резултати и заключения.
Тази структура не важи за обзорните ста-
тии. Посочват се до 5 ключови думи. 

Основен текст
Оригиналните статии трябва да са

структурирани както следва: въведение, ма-
териал и методи, резултати, обсъждане,
заключение и/или изводи. В текста се допус-
кат само официално приети международни
съкращения, останалите трябва да бъдат 

required to submit within 3 weeks the corrected
version together with the English language transla-
tion (not applicable for review articles). A cover let-
ter, signed by all authors is mailed to the editors,
stating any conflicts of interest and that the manu-
script in full or any part of it has not been pub-
lished elsewhere or simultaneously submitted for
publication, except as an abstract of congress par-
ticipation. 

The size of each paper should not exceed 10
standard pages (1800 characters) for original
research articles, 14 pages for reviews, 4 pages for
case reports, 2 pages for short communications,
discussions or scientific events announcements or
comments and 1 page on medical book reviews. 
The manuscripts should be structured as follows:

Title page
a. Title, names of the authors (family name fol-

lowed by given name), affiliation. If more than one
affiliation, they should be designated by Arabic
numbers in Bulgarian and English languages. 

b. A short title up to 8 words should be pro-
vided  

c. Address of the corresponding author name,
postal address (business of home as preferred),
phone number, fax number, email address. 

Abstract
The abstract should occupy the next page of

the manuscript and not exceed 250 words. The
abstracts of original research papers should be
clearly structured with Aim; Materials and meth-
ods; Results; Conclusions. Abstracts of review
papers may not follow that structure. Up to five
key words should be written after the abstract. 

Main text
Original papers should be structured as fol-

lows: Introduction; Aim; Materials and methods;
Results; Discussion; Conclusions. Any abbreviation
that is not commonly accepted should be written in
full followed by the abbreviation in parentheses at
first mention in the text. The International System of
Units (SI) should be used for all measurement units.
Citations in the text are designated by their bibliog-
raphy sequential numbers in parentheses.

Tables and figures

Each table should be on a separate page after
the bibliography with the table caption preceding
it. All illustrations should be submitted as separate 
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пояснени в текста при първата им поява. За
мерните единици е задължителна междуна-
родната система SI. Цитатите вътре в
текста се отбелязват само с номерата им в
книгописа, оградени с малки скоби.

Таблици и илюстрации
Всяка таблица се предоставя на отдел-

на страница след книгописа. Заглавията на
таблиците се изписват над тях. Илюстраци-
ите се представят на отделни файлове. Гра-
фики и диаграми се предоставят във форма-
ти .xls (MS Excel), .ppt (MS PowerPoint), .eps
(encapsulated postscript), които позволяват
редактиране. Снимки (собствени), както и
репродукциите на ползвани от чужди източ-
ници от Интернет да бъдат представяни с
добро качество във формат JPEG и резолю-
ция 300 dpi. Текстът към илюстрациите се
представя в края на основния текст, след
таблиците. Номерацията на таблиците и
илюстрациите е с арабски цифри и се посоч-
ва в основния текст. При използване на
чужд илюстративен материал, последният
трябва да бъде придружен със съответно
съгласие за възпроизвеждане от носителя на
авторските права. Това се указва в текста
към илюстрацията.

Книгопис
Книгописът се представя на отделна

страница. Броят на цитираните източници
е препоръчително да не надхвърля 25 (за об-
зорните статии 40) като следва да включва
актуални източници от последните 5 годи-
ни, както и публикации от български автори,
работили по съответния проблем. Подреж-
дането на източниците да става по реда на
поява в текста. Книгописът се оформя съг-
ласно Унифицираните изисквания за публика-
ции в областта на биологията и медицината
и е опростена версия на стил Ванкувър (http:
//www. ncbi. nlm.nih. gov/pmc/ articles/ PMC
3142758/). Всички автори се отбелязват с
фамилно име, последвано от инициалите.
При повече от шест автори, след шестия се
поставя et al. Следва цялото заглавие на ци-
тираната статия (с главна буква е само на-
чалната дума), название на списанието изпи-
сано съкратено според Index Medicus, година,
том, брой на книжката в малки скоби (неза-
дължителен при издания с непрекъснато 

files. Diagrams and graphs should be prepared in
.XLS (MS Excel), PPT (MS PowerPoint), EPS (encap-
sulated postscript) file formats that permit further
processing. Bitmap images (photographs etc.)
should be submitted in JPEG format and resolution
300 dpi. The figure captions are added to the main
article document after the tables. All tables and fig-
ures are numbered sequentially and should be
referred to in the text. If illustrations from other
sources are used, the latter should be accompa-
nied by the relevant permission for reproduction
with a reference in the figure caption. 

References
The references should be presented on a sep-

arate page at the end of the manuscript. It is rec-
ommended that the number of references should
not exceed 25 titles for original research articles
and 40 titles for the reviews. It is advisable that
sources on the topic from the recent five years be
used. The references are listed in their order of first
appearance in the text. They should follow the
Vancouver format and the Uniform requirements
(http:// www.ncbi. nlm. nih.gov/pmc/ articles/
PMC 3142758/). All authors should be listed for
papers with up to six authors; for papers with more
than six authors, the first six only should be listed,
followed by et al. The authors are followed by the
full title of the paper (Only the first word is capital-
ized). The journal title is abreviated in conformity
with the latest edition of Index Medicus, followed
by year, volume, issue in parentheses (not neces-
sary for periodicals with a continuous pagination
throughout the volume) and full first and last page.
Chapters of books are cited in the same way, the
full name off the chapter first, followed by “In:”, full
title of the book, editors, publisher, town, year, first
and last pages of the cited chapter.

Examples
Reference to a journal article:

1. McLachlan S, Prumel MF, Rapoport B.
Cell Mediated or Humoral immunity in Graves’
ophthalmopathy? J Clin Endocrinol Metab 1994;
78 (5): 1070-1074.

If the original cited paper is in Bulgarian:

2. Christov Vl, Gocheva N, Petkova M,
Zacharieva S, Tankova Tz, Orbetzova M, et al. A
consensus of the Bulgaran Institute Metabolic Syn-
drome on the metabolic syndrome. Nauka
Endocrinologia. 2010; 2: 53-70 (in Bulgarian) 
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номериране на страниците в тома), пълни
начална и крайна страница. Глави (раздели)
от книги се изписват по аналогичен начин,
като след автора и заглавието на главата
(раздела) се отбелязват имената на редакто-
рите, пълното заглавие на книгата, издател-
ството, градът и годината на издаване, на-
чалната и крайната страница. Източниците
на кирилица следва да бъдат представени и с
оригиналния им превод на английски или
транслитерация (ако източникът няма ори-
гинален превод на заглавието и резюме на ан-
глийски) и със забележка в скоби (in Bulgarian).
Книгописът на оргиналните статии се отпе-
чатва след английския текст.

Примери:
Статия от списание:
1. McLachlan S, Prumel MF, Rapoport B.

Cell Mediated or Humoral immunity in Graves’
ophthalmopathy? J Clin Endocrinol Metab 1994;
78 (5): 1070-1074.

2. Christov Vl, Gocheva N, Petkova M,
Zacharieva S, Tankova Tz, Orbetzova M, et al.
A consensus of the Bulgaran Institute Metabolic
Syndrome on the metabolic syndrome. Nauka
Endocrinologia. 2010; 2: 53-70 (in Bulgarian)
(Христов Вл, Гочева Н, Петкова М, Захари-
ева С, Орбецова М и съавт. Консенсус на
Българския институт “Метаболитен син-
дром” за поведение при метаболитен синд-
ром. Наука Ендокринология 2010; 2: 53-70).

Глава (раздел) от книга:
1. Delange F. Endemic Cretenism. In: Brave-

man L, Utiger R, editors. The Thyroid. 9-th ed.
Philadelphia: Lippincott Co; 1991. p. 942-955.

Материалите трябва да са написани на
правилен български, респективно английски
език при спазване на съвременните правила за
правопис и пунктуация. Препоръчително е ав-
торите да консултират английския текст с
филолог или англоговорящ. Редакцията може
да насочи към квалифицирани преводачи за
превод или редактиране на материалите на
английски език срещу заплащане. Материали,
които не отговарят на изискванията на спи-
санието, се връщат на авторите за корекции
преди да бъдат предадени за рецензиране. 

(Христов Вл, Гочева Н, Петкова М, Захариева
С, Орбецова М и съавт. Консенсус на Българ-
ския институт “Метаболитен синдром” за
поведение при метаболитен синдром. Наука
Ендокринология 2010; 2: 53-70).

References to a book chapter:

1. Delange F. Endemic Cretenism. In: Brave-
man L, Utiger R, editors. The Thyroid. 9-th ed.
Philadelphia: Lippincott Co; 1991. p. 942-955.

The manuscripts should be prepared in good
contemporary language with correct spelling, gram-
mar and punctuation. Non-native English authors
are advised to consult the text with a native speaker
or a philologist. On demand, the editors might rec-
ommend paid qualified translators for text transla-
tion or language proof-reading. Manuscripts that do
not comply with the requirements of the journal will
be returned to the authors for corrections before
being forwarded to the reviewers. 

Address for sending the manuscripts
and other editorial correspondence
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