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ВЪВЕДЕНИЕ 

Вариациите на налягането в различните телесни компартмънти – 
интракраниално, интраабдоминално, торакално и др. се съпътстват с 
динамични функционални промени и задействане на различни 
физиологични компенсаторни механизми. Промените в налягането могат 
да имат инициален характер (остри форми, травматичен произход), както и 
да възникнат вследствие различни по етиология патологични процеси. И в 
двата случая е налице обратна връзка, най-често потенцираща ефектите от 
хипертензията. 

Феноменът „повишено вътрекоремно налягане” (ПВКН) отдавна 
предизвиква научен интерес поради голямата си клинична значимост сам 
по себе си и като продромална фаза на абдоминален компартмънт синдром 
(AКС).  

Стойността на вътрекоремното налягане (ВКН) е променлива и 
зависи от редица фактори – възраст, положение на тялото, количество и 
вид на вътрестомашно и вътречревно съдържимо, бременност, 
затлъстяване, физическо натоварване и др. За нормални при човек се 
приемат ВКН по-ниски от 10 mmHg, измерени в положение „по гръб”. 

Различни автори дефинират по различен начин състоянието „ПВКН”. 
Според едно от често прилаганите определения за ПВКН може да се 
говори при стойности на ВКН, надвишаващи 12 mmHg, получени при две 
последователни измервания в рамките на 1 - 6 часа. 

Вътрекоремната хипертензия не води задължително до АКС. В 
същото време увеличеното над определени нива ВКН (20 - 25 mmHg) е 
задължителен елемент при развитие на AКС, което е основание някои 
автори да разглеждат двете състояния като различни фази на общ 
патологичен процес. 

Добре известно е, че АКС сe свързва с развитие на органна 
недостатъчност, каквато не е съществувала преди повишаване на ВКН в 
една или повече органни системи. В този смисъл е целесъобразно да се 
проследят промените в някои таргетни на повишеното ВКН тъкани, органи 
и системи, при стойности на налягането, които по дефиниция причиняват 
състояние на АКС. 

При опити за решаване на подобни проблеми, свързани с определени 
болестни състояния, използването на експериментални животински модели 
е класически подход. Чрез моделите се създава ситуация, регулирана от 
изисквания, почиващи върху теоретични и/или емпирични знания. 
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Моделите позволяват проучване на специфичната роля на един или 
няколко фактора върху развитие на пресъздаденото чрез модела състояние. 
Само по себе си създаването на адекватен експериментален модел, 
съобразен с конкретните параметри и изисквания, представлява значим 
научен принос.  

Обобщението на гореизложеното прави логични и оправдани 
научните търсения в посока изясняване на причинно-следствените връзки: 
повишено вътрекоремно налягане – непосредствени и косвени системни и 
органни нарушения при експериментални модели.  

До настоящия момент липсва систематично охарактеризиране 
ефектите на ПВКН върху специфичните за гастроинтестиналния (ГИ) 
тракт функции на тъканно ниво. Липсва и достатъчна яснота по отношение 
на точните механизми на възникване на гладкомускулната дисфункция. 

Идентичен е дефицитът на литературни данни за промени в 
реактивността, тонуса и спонтанната контрактилна активност на 
мускулатурата на тракта при развитие на състоянието ПВКН. 

Представената работа през първия си етап в голяма степен бе 
ангажирана с разработване и оптимизиране на модела на изкуствено ПВКН 
при плъхове. Моделът бе подчинен на основното за състоянията условие – 
вътрекоремно налягане над 20 mmHg, и бе ориентиран към проследяване 
на промени в състоянието и топиката на органите от абдоминалната 
област, както и върху промените на моторната и евакуаторна дейности на 
гастроинтестиналния тракт в тези условия.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ 

Да се проучат ефектите на изкуствено повишено вътрекоремно 
налягане върху мотилитета на гастроинтестиналния тракт и абдоминалната 
и торакална хемодинамика при плъх, както и биохимични нарушения и 
промени в биоелектричната и контрактилна активност на гладката 
мускулатура на тракта. 

ЗАДАЧИ 

1. Да се оптимизира разработения в катедрата по медицинска физика и 
биофизика модел на изкуствено повишено вътрекоремно налягане при 
плъх. 

2. Чрез рентгеноконтрастен метод да се проследят индуцираните от 
повишено вътрекоремно налягане ефекти върху мотилитета на 
гастроинтестиналния тракт. 

3. Чрез ангиографски метод да се проучи влиянието на повишено 
вътрекоремно налягане върху абдоминална и торакална 
хемодинамика. 

4. Да се проучат биоелектричната и съкратителна активност и 
реактивност на гладки мускули от гастроинтестиналния тракт на 
плъхове с повишено вътрекоремно налягане и гладки мускули от 
контролни животни в условие на експериментална хипоксия. 

5. Чрез метода на директна електростимулация и фармакологични 
подходи да се характеризират индуцираните от повишено 
вътрекоремно налягане промени в контрактилитета на гладки мускули 
от гастроинтестинален тракт при плъх. 

6. Чрез специфични биохимични показатели в кръвна плазма и тъканни 
биомаркери за оксидативен стрес да се оцени степента на увреждане в 
зависимост от стойността и времетраенето на повишено вътрекоремно 
налягане.  
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Експериментални животни 

Експериментите бяха проведени съгласно Изискванията и Правилата 
за работа с лабораторни животни. За проучването е получено 
разрешително от Българска агенция по безопасност на храните – 
Разрешително № 47/30.06.2011 г. за използване на животни в опити. 
Спазвани бяха изискванията за работа с експериментални животни според 
European Directive - 22.09.2010 (210/63/EU). 

В опитите бяха използвани 319 половозрели мъжки плъха порода 
Wistar с тегло 250-320 g. Участващите в експериментите лабораторни 
животни бяха поставени при стандартни условия на живот: температура 
23±1 оС, смяна на светло и тъмно – 12/12 часа, относителна влажност 
около 45 %. Приблизително 12 часа преди началото на конкретния опит 
плъховете бяха лишени от храна.  

Модел на „Изкуствено повишено вътрекоремно налягане” 

Повишаването на ВКН се осъществяваше по следния алгоритъм: 

• Анестезиране (Ксилазин 2% - 10 mg/kg + Кетамин (Calipsol) 
5% - 100 mg/kg ) – инжектирани интраперитонеално. 

• Фиксиране на животното върху електрически термофор, 
поддържащ постоянна температура от 37 оС; 

• Извършване на пневмоперитонеум с абокат и фиксиране на 
абоката към кожата, след предварителна антисептична 
обработка на участъка. 

Увеличаването на вътрекоремното налягане на моделните групи 
плъхове се извършваше чрез ръчно инсуфлиране и включваше следните 
етапи:  

• Куплиране на система за повишено налягане с абоката и 
плавно (в продължение на 10 минути) повишаване на 
вътрекоремното налягане над 20 mmHg (25-30 mmHg), 
контролирано чрез сфигмоманометър. 

• Поддържане на повишеното вътрекоремно налягане за 
период от 30 до 180 минути. 
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Отделните процедури се извършваха при постоянно следене на 
телесната температура, дълбочина на анестезията и дълбочината и 
честотата на дишането. Сърдечната честота се следеше с портативен 
ехографски апарат Sonoline C3M. 

Евтаназирането на животните, предвидени за in vitro експерименти 
се извършваше чрез цервикална дислокация под наркоза. 

In vivo проучвания 

In vivo експериментите целяха изясняване влиянието на ПВКН и 
времето на компресия върху общото състояние на животните, 
абдоминалната хемодинамика, моторната и евакуаторна функции на 
горните етажи на ГИ тракт и евентуално настъпване на смърт. 
Използваните лабораторни животни (92 бр.) бяха разделени в няколко 
групи:  

Контролна група 1А – 18 бр (рентгеноскопско и рентгенографско 
изследване на гастроинтестинален тракт); 

Моделна група 1Б – 38 бр. (рентгеноскопско и рентгенографско 
изследване на гастроинтестинален тракт на животни с изкуствено 
повишено вътрекоремно налягане) бе разделена на две подгрупи: 

Подгрупа 1Б1 с повишено вътрекоремно налягане при сондиране на 
КМ и поддържано 60 - 120 минути – 17 бр.; 

Подгрупа 1Б2 с повишено вътрекоремно налягане 45 - 50 минути 
след сондиране на контрастна материя (КМ) – 21 бр.; 

Контролна група 2А – 16 бр. (ангиографско изследване на 
абдоминална и торакална хемодинамика); 

Моделна група 2Б – 20 бр. (ангиографско изследване на абдоминална 
и торакална хемодинамика на животни с повишено вътрекоремно 
налягане). 

(при всички моделни групи стойността на повишеното 
вътрекоремно налягане е над 20 mmHg)  

(плъховете, участващи в рентгенологичните експерименти са 
индикирани с „1”, тези от ангиографското проучване с „2” ) 

Рентгеноконтрастно изследване на гастроинтестинален тракт 

Рентгеноконтрастните изследвания, скопия и графия, на ГИ тракт на 
анестезирани и фиксирани върху подложка от плексиглас/полистирол 
плъхове, бяха реализирани с апарати Opera T-90. Експонациите се 
извършваха в лицева проекция при положение на плъха „по гръб”. 
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Продължителността на проследяването бе 120 мин. след инсуфлация на 
въздух в коремната кухина на контролните и до 150 мин. след фиксиране 
на третираните животни. Като контрастно вещество бе използвана бариевa 
суспенсия (120 ml BaSO4 + 200 ml H2O), разбъркана с миксер при 
температура 37°С. Между 2.0 и 2.5 ml от КМ, съобразно теглото на 
конкретния плъх, се въвеждаше в ГИ тракт с метална сонда.  

Изследването се правеше 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 150 минути след 
сондиране на КМ при следните технически параметри: 46 kV, 300 mA, 0.12 
s, 320 mAS, 640 mS и фокусно разстояние 70 см. 

Като рентгенологично доловими критерии за анализ бяха използвани 
времената, характеризиращи движението на КМ до различни етажи на ГИ 
тракт. Влиянието на ПВКН се отчиташе и чрез сравняване 
разположението, размера, тонуса и перисталтичната активност на 
отделните части на ГИ тракт при плъхове от моделната и контролна групи. 

Ангиографско изследване на абдоминална и торакална 
хемодинамика 

Ангиографското изследване, скопично и графично, се реализира с 
апарат Opera T-90. Експонациите се извършват в лицева проекция на 
предварително анестезирани животни при положение „по гръб”. В 
продължение на 10 минути на контролните и 20 на животните с 
инсуфлиран в коремната кухина атмосферен въздух (25 mmHg) през равни 
интервали се правят експонации. 

Експонациите започват в момента на внасяне на КМ и се 
осъществяват през 15 секунди, при следните технически параметри: 46 kV, 
300 mA, 0.12 s, 320 mAS, 640 mS и фокусно разстояние 70 см.  

Контрастното вещество (Omnipaque-iohexol; 0.2ml/kg) се инжектира 
i.v. през опашната вена чрез абокат (0.7 mm) под скопичен контрол. 

Изследването целеше наблюдение на съдовете в артериална, 
капилярна и венозна фаза. Като критерий за настъпили промени се 
сравняват времената, необходими за визуализиране на съдовото русло на 
регионалните хемодинамики при различните експериментални групи, 
както и особености в топиката и лумена на кръвоносните съдове.  
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In vitro проучвания 

За предвидените in vitro проучвания бяха обособени следните групи 
(227 бр. плъхове): 

Контролна група от 104 бр: 3А – 40 плъха **, 4А – 10 плъха, 5А – 10 
плъха, 6А – 20 плъха и 7А – 24 плъха. 

Моделна група от 123 бр. (животни, подложени на изкуствено ПВКН 
под анестезия за период от 30 - 180 min): 3Б – 60 плъха***, 4Б – 8 плъха, 
5Б – 10 плъха, 6 (Б, В, Г) – 20 плъха, 7 (Б, В, Г) – 25 плъха. 

[Плъховете, участващи в експериментите по регистрация на 
съкратителна активност, са индикирани с „3”, тези, от които се 
изготвяха препарати за регистрация на биоелектрична активност с „4”; 
плъховете, използвани в опитите с електростимулация с индекс „5”; 
животните, от които се добиваше кръв с „6”, и тези, от които се 
изготвяха тъканни хомогенати са индексирани с „7”]. 

** 10 броя от контролните животни бяха приведени в анестезия, с 
цел изключване вероятността за влияние на анестезионните субстанции 
върху резултатите от експериментите. Статистическото обобщаване 
на резултатите показа, че отсъстват различия в съответните реакции 
на контролните животни, от група 3А – анестезирани и неанестезирани, 
поради което при окончателния анализ резултатите, всички плъхове от 
тази група бяха третирани като равностойни. 

*** тази моделна група се състоеше от плъхове, подложени на 
ПВКН (25 mmHg/60 min) – 15 бр., (25mmHg/180 min) – 15 бр., (30 mmHg/60 
min) – 15 бр. и (30 mmHg/180 min – 15 бр). 

Използваните за регистриране на СА циркулярни препарати от 
стомах (corpus) и лонгитудинални препарати от тънки черва (ileum) на 
плъхове бяха с дължина 15 – 18 mm и ширина 1.0 – 1.1 mm. Препаратите, 
предвидени за регистриране на БЕА, имаха дължина 25 – 28 mm и ширина 
0.7 – 0.8 mm. При подготовка на препаратите бе осигурено непрекъснато 
обмиване на ГМ тъкан с предварително аериран препарационен разтвор, 
съдържащ NaCl / KCl / CaCl2 в отношение 27.2/1.1/1. 

Регистрацията на механичната активност бе осъществена по 
изометричен метод. Това дава възможност за количествена оценка на 
съкратителните реакции в mN. Готовите ГМ препарати се фиксираха 
неподвижно в единия край за стъклен държател, а в другия - с 
тензодатчици Swema (Stockholm, Sweden), които трансформират 
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механичната деформация, причинена от съкратителната активност в 
пропорционален на големината й електричен сигнал. 

По време на експеримента ГМ препарати бяха фиксирани в тъканна 
вана с разтвор на Кребс (pH=7.4, t=37oC) със следното съдържание 
(mmol/l): NaCl – 120; KCl – 5.9; CaCl2 – 2.5; MgCl2 – 1.2; NaH2PO4 – 1.2; 
NaHCO3 – 15.4 и глюкоза – 11.5. Всички химикали, използувани за 
направата на разтвора, бяха производство на Merck. Стойността на pH на 
разтвора бе измервана чрез Microcomputer pH-meter 6201 (Jenco Electronics, 
UK).  

Разтворът на Кребс бе насищан непрекъснато със смес О2/СО2 в 
отношение 19/1 (v/v). При експерименти, симулиращи хипоксия, 
регистрацията на ГМ съкратителна и биоелектрична активност и 
реактивност се извършваше при модифицирани условия - в разтвора на 
Кребс глюкозата (изоосмотично) бе заменена с манитол и аерирането се 
осъществяваше с газова смес N2/О2/СО2 в процентно отношение (60%, 
35%, 5%), условия в които ГМ препарати бяха инкубирани предварително 
в продължение на 120 минути.  

Началното механично напрежение за препаратите, постигано чрез 
обтягане на тензосистемата бе със стойност, отговаряща на сила на опън 
10 mN. Промените на спонтанната механична активност и тонуса, 
причинени от изменените условия или от въздействие на различни 
субстанции се отчитаха спрямо съответната изходна стойност. Поради 
известна вариабилност на параметрите на фазичните съкращения – сила и 
честотата бяха определяни като средна стойност от голям брой 
последователни контракции (около 10). 

Електрическият сигнал от тензодатчиците беше усилван чрез 
тензоусилвател K. Tesar – D 486 (Germany) или Microtechna (Prague, Czech 
Republic). Записването на механичната активност върху хартиена лента се 
осъществяваше чрез рекордер Linseis (Selb, Germany). 

БЕА на ГМ препарати от стомах и тънко черво бе изследвана чрез 
метода „единичен захарозен мост“. 

Директна електростимулация на изолирани ГМ бе осъществена чрез 
фиксирането им върху държач с четири сребърни електрода в тъканна вана 
с темпериран и аериран разтвор на Кребс (37 оC, 95% O2 + 5% CO2). 
Съкратителната реактивност бе регистрирана чрез посочената по-горе 
тензометрична система.  
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Изследване реактивността на ГМ тъкани се осъществяваше при 
различни съчетания от честота (2, 4, 10, 15 и 20 Hz) и продължителност на 
дразнещ импулс (50 и 1000 µs), групирани в пакети от 1 s. Амлитудата на 
всеки отделен импулс бе 50 V*. След предварителни тестове за 
отдиференциране на неврогенните и миогенни компоненти в реакциите, 
експериментите се проведоха с два типа стимулиращи импулси – 2 Hz и 
15 Hz. 

* Напрежението от 50 V е на изхода на стимулатора при 
ненатоварена верига. В тъканна вана с разтвор на Кребс ефективното 
напрежение на дразнене е 30 V. 

Измервания на биохимични показатели на кръвна плазма 

За определяне на промените в биохимичните показатели на животни, 
поставени в условията на ПВКН в сравнение с контролна група животни, 
беше използвана венозна кръв от портална вена, взета чрез венопункция с 
хепаринизирани или ЕДТА моновети. След центрофугиране при 1 000 g 
отделената кръвна плазма с обем ~ 0.7 ml беше анализирана със 
стандартни лабораторни китове, произведени от Analyticon® 
Biotechnologies AG, Lichtenfels, Germany, съгласно методиките и 
указанията на производителя. При всички използвани ензимни методи за 
единица ензимна активност бе прието превръщането на един микромол 
субстрат за 1 минута при при 25 оС и рН 7.4. Измервания на оптичната 
плътност бяха направени на двойнолъчев спектрофотометър M 550 на 
фирмата Spectronic Camspec Ltd (UK). 

Определяне на биомаркери на оксидативен стрес 
Приготвяне на тъканни хомогенати за количествено определяне 
на биомаркери на оксидативен стрес 

Непосредствено след декапитиране на експерименталните животни 
бяха отпрепарирани тъкани от стомашни гладки мускули, гладки мускули 
от илеум и мозък. Те бяха старателно промити с физиологичен разтвор до 
отстраняване на остатъци от кръв и бяха съхранявани при -20оС до 
провеждане на анализите. За хомогенизиране беше използван механичен 
хомогенизатор "POLYTRON". Приблизително по 100 mg от всяка от 
тъканните проби бяха поставяни в епруветки за хомогенизиране. Добавяни 
бяха 1 ml 100 mM фосфатен буфер рН 7.4, съдържащ 150 mM NaCl и 1 mM 
EDTA. Всяка от тъканните проби бе хомогенизирана за 1 минута в ледена 
баня при леко разклащане на епруветката за оптимизиране на процеса. 
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Всички твърди и нехомогенизирани добре частички бяха утаявани чрез 
центрофугиране на 9 000 об/мин за 5 минути при 4 оС. Бистрият 
супернатант бе използван в по-нататъшните анализи. 

За количествено определяне на антиоксидантния трипептид 
глутатион (GSH) бе използван метода на Anderson. Протеините в 
тъканните хомогенати бяха утаявани с 10% трихлороцента киселина. След 
центрофугиране, рН на супернатанта бе корегирано до ~ 8 с 0.1 M NaOH. 
Определен обем от този супернатант бе смесван с разтвор на 5,5'-
дитиобис-2-нитробензоена киселина (DTNB) в TRIS буфер. След 30 min 
при стайна температура и центрофугиране (при необходимост), бе 
измервана абсорбцията на разтворите при 412 nm. Съдържанието на 
тиоалкохолни групи беше определяно с линейна регресия чрез използване 
на стандартна права, построена от стандартни разтвори на глутатион с 
различна концентрация и обработени по начин, аналогичен на тъканните 
хомогенати. 

За определяне на продукти на липидно перокисление в тъкани бе 
използван метода, утвърден през 2004 от Animal Models of Diabetic 
Complications Consortium. При този метод протеините в хомогената се 
утаяват с 10% трихлороцетна киселина, аликвот от супернатанта се загрява 
в кипяща водна баня в продължение на 30 min с 0.67% разтвор на 
тиобарбитурова киселина и се измерва абсорбцията при 532 nm на 
получения цветен адукт. За построяване на стандартна права се използват 
разтвори на 1,1,3,3-тетраметоксипропан с различна концентрация, 
обработени по същия начин, както тъканните проби. Използването на 
моларна абсорбируемост на адукта с ε = 1.56 × 105 M-1cm-1 дава сходни, но 
леко занижени резултати. 

Методът за определяне на протеиновото карбонилното съдържание 
се основава на взаимодействието на карбонилни групи върху 
полипептидните вериги в резултат на окисление на протеините с 2,4-
динитрофенилхидразин (DNPH). Количествено спектрофотометрично 
определяне на създадените карбонилните групи се осъществяваше при 370 
nm.  

Съгласно метода, използван от Reznik, аликвот от тъканен хомогенат 
бе смесван с 10 mM разтвор на DNPH в 2.5 M HCl, разбъркван и  оставен 1 
h на тъмно с разбъркване на всеки 15 min. След това протеините се 
утаяваха чрез трихлороцетна киселина, пробите биваха охлаждани и 
центрофугирани. Супернатантът се изхвърляше, а утаените протеини се 
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промиваха 3 пъти с етанол/етилацетат (1:1) за отстраняване излишъка от 
DNPH. След изсушаване на протеините те се разтваряха в 6M гуанидин 
HCl и се измерваше абсорбцията на получените разтвори при 370 nm. За 
изчисляване количеството на образуваните хидразони се използваше 
моларна абсорбируемост ε = 22 000 M-1cm-1. 

Всички резултати за биомаркери на оксидативен стрес бяха отнасяни 
към mg протеин от пробата. Протеиновата концентрация на петкратно 
разредените с буфер тъканни хомогенати беше определена по метода на 
Bradford, който използва образуването на синьооцветени адукти между 
протеини и багрилото Coоmassi Brilliant Blue. Като стандарт беше 
използван търговски говежди серумен албумин. 

Обработка и представяне на резултатите. Статистика 

Получените от експериментите резултати бяха обработвани 
статистически с продукт STATISTICA 12.0 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma). 
Анализът бе направен по групи от независими или зависими променливи, 
определено от типа експеримент. Крайните стойности са представени като 
средна стойност ± стандартно отклонение. Като критерий за достоверна 
разлика бе приета стойност p<0.05 при t-тест Стюдънт.  

Количествените измервания при ангиографските изследвания бяха 
осъществени чрез продукт RadiAntDICOM. Плътността на мониторираните 
участъци бе определяна на база единици на Хаунсфийлд. С помощта на 
специализиран софтуер Korelia ident бяха построени и анализирани 
експерименталните криви.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Технологично обезпечаване на модел на изкуствено повишено 
вътрекоремно налягане при плъх 

Първоначалният етап в реализацията на дисертационния труд бе 
ангажиран с технологично и методологично разработване на компонентите 
на лабораторния модел на изкуствено ПВКН. За целта научният екип 
изработи, тества, и в последствие усъвършенства апарати и 
микрохирургични техники, необходими с оглед на поставените задачи. 

Системата за мануална инсуфлация на атмосферен въздух в 
коремната кухина бе усъвършенствана чрез добавяне на резервоар с висок 
капацитет и клапанна система за поддържане на ниско ниво на флуктуации 
на налягането и осигуряващ възможност за плавно инсуфлиране и 
десуфлиране на въздух (фиг. 1а). Конструирана бе темперируема 
операционна маса, осигуряваща поддържане на близка до нормална 
телесна температура на фиксирани животни (фиг. 1б), докато за 
рентгеноконтрастните експерименти бяха приложени фиксиращи 
подложки от пенополистирол и плексиглас, прозрачни за рентгенови лъчи.  

       
Фигура 1. а) система за мануална инсуфлация, б) темперируема операционна 

масичка. 

Рентгеноконтрастно изследване на абдоминална и торакална 
област при модел на плъх с ПВКН 

Рентгенови образи на абдоминална и торакална област на 
контролни плъхове 

Непосредствено след въвеждане на КМ се визуализираха стомах, 
дуоденум и частично – началото на тънките черва. Стомахът бе с нормална 
топика и форма и добре разграничени анатомични части – форникална и 
антрална. По стомашната стена се наблюдаваха перисталтични вълни. 
Чревните бримки бяха с нормална топика и лумен (фиг. 2а). 

а б 
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Фигура 2. а, б. Обзорни рентгенографии на абдоминална и торакална област на 

контролни плъхове: а) непосредствено след сондиране на КМ и б) в края на 
проследяването – 120 минути. 

Периодът до 120-та минута се характеризираше с равномерно 
придвижване на КМ по хода на дуоденума и тънкочревните бримки, 
съпроводено с намаляване обема на контрастното вещество в стомаха и 
разширяване на bulbus duodeni. Последователни участъци с разширен и 
стеснен лумен се редуваха равномерно във времето при всяка следваща 
графия, илюстрирайки равномерен пасаж на КМ. Към 120-та минута КМ 
частично бе напуснала стомах и дуоденум, бе изпълнила изцяло 
тънкочревните бримки, които имаха нормална топика и перисталтична 
активност и се предвижваше през цекума (фиг. 2б). 

Рентгенови образи на абдоминална и торакална област на 
плъхове с ПВКН (моделна подгрупа 1Б1) 

Инсуфлацията на въздух в коремната кухина при плъховете от тази 
група се правеше непосредствено след сондирането на КМ, след което се 
правеха обзорни лицеви рентгенографии по установената времева схема. 
Рентгенографиите показаха специфични промени в големината, формата и 
топиката на част от вътрешните органи: коремната кухина бе силно 
раздута, регистрираше се слаба сянка от инсуфлирения въздух по двата й 
канта, диафрагмата бе с висок стоеж, междуребрените пространства бяха 
стеснени, белодробните полета – редуцирани, двустранно бе намалена 
прозрачността на белодробния паренхим, сърдечните контури бяха трудно 
проследими или непроследими, черният дроб се виждаше отчетливо, но 
разположен по-високо от нормално. Непосредствено след сондиране КМ 
изпълваше само хранопровода, без да преминава в стомаха, или при някои 
животни незначителна част от нея попадаше частично във форникалната 
му част (фиг. 3а). 

а б 
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Фигура 3. а, б. Обзорни рентгенографии на абдоминална и торакална 

област при плъхове с ПВКН извършени: 
а) непосредствено след сондиране на КМ и б) на 60 минута. 

Последващите експонации не показаха придвижване на BaSO4 по 
хода на тракта. Описаната рентгенова находка се повтаряше без промяна 
на 60-та и 120-та минути (фиг. 3б). 

Рентгенови образи на абдоминална и торакална област на 
плъхове с ПВКН (моделна подгрупа 1Б2) 

До 45-та минута след сондиране на КМ рентгеновият образ при 
всички животни от тази група бе идентичен с този при плъховете от 
контролната група. 

След повишаване на ВКН чрез инсуфлация на атмосферен въздух на 
50-та минута се визуализираше промяна в топиката на органите в 
коремната кухина (фиг. 4а). 

Коремната кухина бе раздута и се наблюдаваше слаба сянка от 
инсуфлирания въздух по двата й канта. Вътрешните органи бяха 
ориентирани по средната линия. 

Диафрагмата бе високо разположена. Обемът на белия дроб бе 
значително намален и рентгеновият му образ – силно засенчен. 

 

а б 

18 



 
Фигура. 4. а, б. Обзорни рентгенографии на абдоминална и торакална област, 

на плъх, направена: а) 10 минути след повишаване налягането и б) 150 минути след 
повишаване на налягането. 

Дихателните движения бяха повърхностни и учестени. Липсваше 
разлика между рентгеновата плътност на образите на сърце и бял дроб. 
При някои животни се наблюдаваше гастроезофагиален рефлукс. 

На последващите експонации (90, 120 и 150 минута след сондиране 
на КМ) образът на стомах и тънкочревни бримки остана непроменен. Не се 
наблюдаваше придвижване на КМ по хода на ГИ тракт. Стомасите на тази 
група плъхове, както и тънкочревните бримки бяха разширени (фиг. 4б). 
Установи се наличие на течностни колекции в червата. 

Повишеното ВКН и натискът върху диафрагмата е причина за 
наблюдавания висок стоеж и намалена респираторна подвижност на 
диафрагмалните куполи. Повдигането на диафрагмата води до намаляване 
и двустранно засенчване на белодробните полета и тесни хоризонтални 
междуребрия. Понижаването на обема на торакалната област е 
предпоставка за повишаване на интраторакалното налягане и директна 
компресия на белодробната тъкан. Във функционален аспект това означава 
намаление на статичния и на динамичния белодробен комплайънс, на 
тоталния белодробен капацитет, на остатъчния обем и функционалният 
остатъчен капацитет, както и на повишено вътреалвеоларно налягане. 
Работата при дишане е увеличена, а дихателните движения стават 
повърхностни. Тези промени на белодробната механика са причина за 
нарушена като цяло белодробна функция. Свидетелство за последното бе 
компенсаторно увеличение честотата на дишане регистрирано в 
експериментите ни. 

а б 
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От друга страна високите нива на интраторакално и абдоминално 
налягане затрудняват лимфния дренаж от белите дробове и създават 
условия за нарастване на филтрационния поток към екстравазалното 
пространство и риск от белодробен едем. 

Подобна картина се наблюдаваше при всички експериментални 
животни от моделната група (ПВКН) и при нито едно от контролната. Това 
бе основание рентгенологично забелязаните промени в торакалната област 
да бъдат класифицирани като особеност, свързана с ПВКН. Към тази група 
индикации може да се отнесе и „ненаблюдаеми (неразличими) сърдечни 
контури“, което се проявява поради нарастване на плътността на 
белодробната тъкан вследствие понижаване обема на торакалната област. 

Рентгенографии и скопии при контролните животни показваха ГИ 
тракт с нормална големина и разположение на органите в коремната 
кухина. До края на експеримента се наблюдаваше постъпателно 
придвижване на КМ по хода на чревните бримки. На 45-та минута след 
сондирането при повечето животни тя изпълваше части от тънкото черво, 
оставайки в значителен обем и в стомаха. Към края на експеримента (120-
та минута) при повечето плъхове КМ частично бе евакуирана от стомах и 
дуоденум. Тя изпълваше изцяло тънкочревните бримки и частично цекума. 
През цялото време на наблюдение СЧ тракт на животните се отличаваше с 
добра перисталтична активност. Липсват наблюдения на 
гастроезофагеален рефлукс. 

Качествено различни бяха рентгеновите образи на плъхове от 
моделната група. На фона на силно раздута коремна област с повишено 
ВКН (подгрупа 1Б1), при сондиране КМ изпълваше хранопровода и само 
при някои животни незначителна част от нея попадаше във форникалната 
част на стомаха. Причината е нарушено преминаване на контраста през 
гастроезофагеалната зона, поради високото налягане, създадено в 
коремната кухина и въздействащо върху стомаха. По време на следващите 
два часа, до приключване на изследването, не се отчете движение на КМ 
по хода на ГИ тракт. Наблюдаваше се пареза на червата – пълно отсъствие 
на перисталтична активност. 

До подобен ефект върху динамиката на придвижване на КМ доведе и 
повишаването на ВКН около 50-та минута след сондиране на КМ 
(подгрупа 1Б2). 

Непосредствено след инсуфлация на въздух в коремната кухина 
рентгенографиите се промениха драстично – придвижването на КМ се 
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преустанови до края на експеримента, перисталтичната активност или 
изчезваше, или бе плитка. При част от плъховете се наблюдаваше 
гастроезофагеален рефлукс. 

Може да се предполага, че налягане от порядъка на 25 mmHg (около 
3325 N/m2) чисто физичeски блокира характерните за ГИ тракт движения, 
предвид факта, че силата на спонтанните контракции на циркулярна гладка 
мускулатура от плъши стомах и тънки черва, които са основа на 
разместващи движения и перисталтична активност, е от порядъка на 
няколко mN. Отсъствието на характерни движения на чревната стена 
задоволително обяснява липсата на придвижване на КМ по хода на тракта 
на моделните животни. То може да бъде провокирано и от влияние на 
механичния натиск на инсуфлирания въздух върху структури на 
ентералната нервна система. Този натиск снижава прага на дразнение на 
нервни рецептори, разположени в субмукозата, които дават сигнал за 
прекъсване на мотилитета, поради настъпила екстремна ситуация и води 
до изпадане на ГИ тракт в състояние на паралитична чревна 
непроходимост. 

Друга специфична характеристика на реакцията на ПВКН, 
регистрирана в нашите опити, е появява на гастроезофагеален рефлукс. 
Долният езофагеален сфинктер при плъхове е сегмент от 3 – 4 mm тонично 
съкращаваща се ГМ. Максималното налягане, което създава тази 
мускулатура е от порядъка на 10 mmHg. Много фактори са в състояние да 
понижат допълнително моментната стойност на това налягане – механично 
напрежение в сфинктера, както и стомашното разтягане, което е факт при 
ПВКН до 25 mmHg. Вероятно поради това КМ преминава от стомаха в 
хранопровода, причинявайки гастроезофагеален рефлукс. 

Успоредно с гореописаното се наблюдават промени, които не могат 
да се причислят като непосредствено действие на ПВКН, но безспорно са 
свързани с него. Те могат да бъдат обобщени като наличие на хидро-
аерични нива, разширени черва, масивни газови и течностни колекции в 
чревните бримки, както и течност в коремната кухина. Вероятна причина 
за подобен род промени може да се търси в съвкупност от нарушения – 
абдоминална хемодинамика и произтичащо от това нарушение на 
перфузионното налягане, освобождаване на проинфламоторни цитокини, 
простагландини и лейкотриени, които са в състояние да увредят ендотела, 
да дилатират съдовете и да повишат съдовия пермеабилитет.  
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Контрастно ангиографско изследване на абдоминална и 
торакална хемодинамика при модел на плъх с ПВКН  

Контрастирането на съдовете и органите след инжектиране на 
контрастно вещество (КВ) в опашната вена при контролни животни е 
илюстрирано за дискретни интервали от време на фигури 5 и 6. 

Непосредствено след въвеждане на контраста и до 15 секунди след 
това при повечето контролни плъхове от групата се контрастираше сърце, 
мозъчни и белодробни съдове. Проявяваше се ранен нефрографичен ефект, 
както и контрастиране паренхима на коремни органи. Между 15 и 60 
секунда се контрастираха бъбречни венозни съдове, бъбречни сенки, 
насищане на бъбречните сенки и черен дроб. 

 

   
Фигура 5. Ангиографии на плъх от контролна група: 5, 15 и 30 секунди 

след въвеждане на КВ. 
 

От 1 мин. до 3 мин. след старта на изследването се наблюдаваше 
интензивно контрастиране на венозни бъбречни и чернодробни съдове, 
както и контрастиране на пиелокаликсни системи на бъбреците. Между 3-
та и 4-та минути се регистрираше двустранно контрастиране на уретри и 
пикочен мехур.  
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Фигура 6. Ангиографии на плъх от контролна група: 60, 120 и 300 секунди 

след въвеждане на КВ. 
 

   
Фигура 7. Ангиографии на плъх с ПВКН: 5, 120 и 300 секунди 

след въвеждане на КВ. 
 
Контрастирането на съдовете и органите след инжектиране на КВ в 

опашната вена при плъхове с ПВКН е илюстрирано за дискретни 
интервали от време на фигури 7 и 8. 

В периода от 15-та до 60-та секунда след инжектиране на контраста 
при повечето от експерименталните животни (с ПВКН) се наблюдаваше 
разпространението му до ниво на бифуркация на абдоминална аорта или 
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ниво сърце. От 1-ва до 2-ра минути се регистрираше начално 
контрастиране на сърдечни кухини, мозъчни съдове, торакална и 
абдоминална аорта. Между 2-ра и 3-та минути – нефрографичен ефект и 
контрастиране на белодробни съдове. Повишено бе съдържанието на КВ в 
сърцето. Три минути по-късно се наблюдаваше, слабо контрастирани 
торакална и абдоминална аорта, както и начално контрастиране на 
бъбречни вени. 

Пет минути след въвеждане на КВ се контрастираха торакална и 
абдоминална аорта, бъбречни и чернодробни вени. Наблюдаваше се 
чернодробно насищане и контрастиране на мезентериални вени. 
Контрастиране на стомах и черва, както и начално контрастиране на 
уретери бе видимо след 5-та минута от експонирането 

 

   
Фигура 8. Ангиографии на плъх с ПВКН: 5, 10 и 18 минути 

след въвеждане на КВ. 

Особености на хемодинамиката на ниво vena cava caudalis при 
контролни и плъхове с ПВКН 

При анализа на хемодинамичните параметри, бе използвана 
плътността на контрастиране, определяна количествено с помощта на 
програмен продукт RadiAntDICOM в Хаунсфийлдови единици. Приема се, 
че промените в плътността на КВ могат да се разглеждат като маркер за 
паралелни промени в хемодинамиката на изследваната област. На тази база 
чрез програма за обработка Korelia Ident бяха построени времеви криви, 
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илюстриращи разпространението на контраста. За удобство на 
илюстрирането и съпоставката на данните абсорбцията, индикирана по 
ординатата, е в условни единици (RU). При извършване на калкулациите за 
нулева стойност на контрастиране (0 ниво по ординатата) бе приета 
ренгенографската плътност на съответните тъкани преди внасяне на 
контрастното вещество. 

Основната крива на плътността на КВ в изследвания участък на 
долната куха вена на контролни плъхове демонстрира двуетапно 
нарастване (фиг. 9а). Първият етап след достигане на локален максимум от 
1.54 ± 0.31 RU показва платовиден ход и последващо нарастване с 
генериране на стръмно възходящо рамо с пик непосредствено след 105-та 
секунда от началото на инфузията. Амплитудата на пика е 2.83±0.54 RU. В 
следващите 15 секунди плътността на контраста намалява значително до 
1.37±0.28 RU. До края на периода на регистрация не се наблюдават 
значими вариации в изследвания параметър (фиг. 9а,б). 

 
Фигура 9. Динамика на контрастиране на vena cava caudalis при контролни животни 
за период от 0 до 3 минути: основна и скоростна крива (първа производна на поток). 

Времето е представено в логаритмичен мащаб. 
 
Изследваният фрагмент от кръвотока показва типичните 

характеристики на ненютонов флуид (среден динамичен вискозитет от 
3.10-3 kg/m.s) с приложено към нея импулсно въздействие. Наблюдаваната 
динамика на придвижване на контраста кореспондира на вискозен поток, 
еднопосочен с кръвотока, съчетан със свободната дифузия на контраста 
във венозното русло. Първият етап на проследяване на придвижването от 
опашна вена до средата на долната куха вена, където бе мониторирана 
плътността, се характеризира с турбулетен поток на контраста, поради 
значимия болус – 1.5 ml за 3 секунди. През този период се наблюдават 
нискоамплитудни колебания в скоростта и ускорението на 
кръвонапълване. Вторият етап се характеризира с изразени двупосочни 
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промени в скоростта и неколкократна смяна на посоката и съответно вида 
на обратните връзки, което предизвиква постепенното затихване на 
процеса на ниво, по-високо от началното. 

Подобно импулсно поведение се наблюдава и при 
експерименталните животни с ПВКН (фиг. 10). Различия обаче се 
констатират още в основната крива. Повишеното вътрекоремно налягане 
оказва външен натиск върху вената, който възпрепятства нормалния 
венозен кръвоток. Поради това в началния период не се визуализира 
контрастна материя (времезакъснение от 1.7 – 2.0 секунди по отношение 
на контролните) в участъка на изследване. 

 
Фигура 10. Динамика на контрастиране на vena cava caudalis при плъхове с ПВКН за 
период от 0 до 3 минути: основна и скоростна крива (първа производна на поток). 

Времето е представено в логаритмичен мащаб. 

Постепенно налягането във венозния участък извън и преди 
компресираната зона се повишава поради нарасналото хидростатично 
съпротивление в абдоминалния компартмънт. Възникналият градиент 
позволява преодоляването на външния натиск и частично възстановяване 
на венозния поток, макар и с турбулентен характер. Това води до 
регистрация на първия екстремум на кривата на контрастната плътност до 
1.59±0.41 RU. Намаленият градиент между участъка преди 
пневмокомпресията и след него, в резултат от възстановяването на 
кръвотока, е причина за поява на хоризонтален участък в кривата за кратък 
период от време. В следващия етап натрупалата се кръв преди стеснението 
отново повишава налягането и градиента и води до второто стръмно 
повишаване на амплитудата до 2.64±0.71 RU. 

Достигнатата максимална амплитуда на плътността на контраста е 
сходна с тази при контролните животни. Различията в поведението на 
изследвания параметър обаче са съществени, тъй като за същия период на 
регистрация след достигане на максимума не се наблюдава развитие на 
низходящо рамо, а поддържане на едно установено ниво с незатихващи 
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колебания. Горното е логично обяснимо поради градуалното намаляне на 
средната концентрация на контраста при животните с нормална 
хемодинамика в следствие на дифузия в цялата кръвоносна система и 
диуреза. Последните процеси са дефинитивно затруднени и забавени при 
плъховете с ПВКН, което от своя страна обяснява продължителното 
задържане нивото на контрастиране в изследвания участък. 

Особености на контрастиране на сърцето при контролни и 
плъхове с ПВКН 

Основната крива на промяна на плътността на контрастната материя 
в целия контур на сърцето при контролната група демонстрира двуетапно 
нарастване, много сходно с това при наблюденията върху венозната 
картината. Първият етап след достигане на локален максимум от порядъка 
на 16.95±2.82 RU, показва платовиден ход и последващо постепенно 
нарастване и стръмно възходящо рамо с пик около 105-та секунда от 
началото на инфузията. Амплитудата на пика е 69.83±11.78 RU. В 
следващите 60 секунди плътността на контраста намалява значително и 
достига в края на периода на регистрация до 32.85±9.81 RU. (фиг. 11) 

 
Фигура 11. Динамика на контрастиране на сърце при контролни плъхове за период от 

0 до 3 минути: основна и скоростна крива (първа производна на поток). Времето е 
представено в логаритмичен мащаб. 

Наблюдаваните промени се дължат на дифундиране на контраста, 
инжектиран в опашната вена и навлизащ с кръвта в дясната камера по 
време на диастола. Плавният низходящ ход на първата производна е израз 
на намаляване на скоростта на изменение на проследяваната променлива 
през първия етап от основната крива. Високата скорост след 60-та секунда 
предизвиква стръмното нарастване и генерирането на възходящо рамо в 
основната крива. В следващия период се регистрира низходяща част на 
кривата поради значително намаляване на скоростта. Тези промени са 
съпроводени с проява на редуващи се положителни и отрицателни обратни 
връзки в регулаторната система. Динамиката на промените в изследвания 
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участък, закономерно следва тази във вената, показвайки типичните 
характеристики на хидродинамичен компонент, работещ при периодично 
променящо се налягане. 

При плъховете, подложени на повишено интраперитонеално 
налягане, се наблюдава двуетапна промяна в основната крива след 
известно времезакъснение на процеса (фиг. 12). 

 
Фигура 12. Динамика на контрастиране на сърце при плъхове с ПВКН за период от 0 

до 3 минути: основна и скоростна крива (първа производна на поток). Времето е 
представено в логаритмичен мащаб. 

Описаните промени наподобяват динамиката на циркулация във vena 
cava caudalis и отново се характеризират със задържане на нивото на 
контрастиране след 240-та секунда от въвеждането. Ясно доказателство за 
паралелните промени в хода на процесите във вената и сърцето се 
получава при наслагването на двете графики. Вижда се, че участъкът с 
хоризонтален ход между двете възходящи рамена е по едно и също време, 
с еднакви “х” координати. 

Като закономерно заключение от анализа на данните от 
ангиографските експерименти следва твърдението, че механизмите, поради 
които се развиват функционални нарушения в кръвотока при наличие на 
пневмоперитонеум касаят основно хемодинамиката на венозното 
кръвообращение. Рентгеноконтрастно видимите особености във венозните 
съдове, в морфологично и функционално отношение, позволяват 
увеличеното екстравазално налягане (в резултат на повишеното 
интракоремно налягане) да се приеме като фактор с пряко отношение към 
съдовия колапс на венозната стена. Колабирането на долната куха вена е 
причина за силно редуциране на кръвотока в изследвания участък и 
липсата на рентгеноконтрастната материя, непосредствено след началния 
момент на инжектирането й. Същевременно еластичните характеристики 
на артериалната стена обуславят различното поведение на съдовете от този 
дял, водещо до силно редуциране на кръвотока в артериалната част на 
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кръвообращение. Акумулирането на кръв преди мястото на колапса 
повишава налягането до степен на преодоляване на препятствието и 
последващо частично възстановяване венозния кръвоток, който вече е с 
турбулентен характер. Съществуването на висок градиент на налягане 
между областите преди и след колапса обяснява високата скорост на 
венозния кръвоток в момента на пробива. Поради наличното стеснение, 
макар и вече не в такава степен, отново имаме акумулиране на кръв пред 
участъка на стеснението и съответно повишаване на налягането, което води 
до повторно увеличаване скоростта на потока венозна кръв. Тези промени 
ясно показват първично настъпилите нарушения във венозното 
кръвообръщение при увеличаване на интраабдоминалното налягане и 
относителната стабилност на артериалното за периода на изследване. 

В заключение следва да се каже, че пневмоперитонеумът уврежда 
помпената функция на сърцето за сметка на намалено венозно пълнене на 
дясната камера. Това разбира се  предизвиква последващо нарушение на 
функциите и на лявата камера, а оттук и ударния обем на сърцето. 

Сравняване на съкратителна реактивност на ГМ, изолирани от 
контролни спрямо такива от плъхове с ПВКН 

В първата серия експерименти бе сравнявана механичната 
реактивност на ГМ препарати от gastric corpus на контролни спрямо 
плъхове с ПВКН към някои основни медиатори, регулиращи мотилитета 
на СЧ тракт.  

При ГМ, дисицирани от животни от контролната група, acetylcholine 
в концентрации от 1.10-8 (n=13)*, 1.10-7 (n=14), 1.10-6 (n=18), mol/l 
предизвика тонични контракции (фиг. 13а). При ГМ, от плъхове с 
изкуствено ПВКН от 25 mmHg в продължение на 60 минути acetylcholine в 
същите концентрации провокира по-големи по сила контракции. 

[* числото “n” в този раздел индикира броя на ГМ препарати и не е 
еднозначно със съответния брой животни в групата, дефинирана в 
„Материали и методи“]. 
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Фигура 13. а, б. Сравнение между реактивността на стомашни ГМ препарати, 

изолирани от контролни животни и такива с ПВКН (25/60) по отношение на 
екзогенно приложени Ach и 5-HT. Достоверните разлики са индикирани с (*) - p<0.05. 

При третиране на ГМ от контролни животни с 5-HT в концентрациии 
от 1.10-8 (n=12), 1.10-7 (n=13) и 1.10-6 (n=12) mol/l се развиват тонични 
контракции, чиято максимална сила е по-малка от тази на съкращенията, 
причинени от същите концентрации 5-HT на ГМ от животни с ПВКН (25 
mmHg/60 min) (фиг. 13б). 

  
Фигура 14. а, б. Сравнение между реактивността на стомашни ГМ препарати, 
изолирани от контролни животни и такива с ПВКН по отношение на екзогенно 

приложени noradrenaline и dopamine. 
Достоверните разлики са индикирани с (*) - p<0.05 

След въздействие с noradrenaline, ГМ от контролни животни 1.10-7 
(n=12), 1.10-6 (n=10) и 1.10-5 (n=5) mol/l развиват тонични контракции. При 
ГМ от плъхове с ПВКН (25 mmHg/60 min) същите концентрации 
noradrenaline предизвикват по-големи тонични контракции (p<0.05 само за 
1.10-6 mol/l). Резултатите са представени на фигура 14a. 

Аналогична реактивност се наблюдава и при експерименти с 
dopamine (фиг. 14б), където достоверни различия между реакциите на ГМ 
от контролни и животни с ПВКН (25 mmHg/60 min) се регистрират само 
след въздействие с 1.10-5  mol/l dopamine. 
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Изследването за значимостта на фактора налягане (вариации на 
налягането над прага, приет за ПВКН) при еднакви други условия бе 
реализирано за няколко стойности на показателя. За целта бе регистрирана 
ССА на изолирани ГМ препарати от две групи животни: 

- ГМ препарати in vitro, изолирани от животни с ПВКН от 25 
mmHg в продължение на 60 минути (ПВКН 25 mmHg/60 min); 

- ГМ препарати in vitro, изолирани от животни с ПВКН от 30 
mmHg в продължение на 60 минути (ПВКН 30 mmHg/60 min); 

Резултатите показаха липса на достоверни различия в реактивността 
към acetylcholine в концентрация от 1.10-6 mol/l. Този факт демонстрира, че 
промените на налягането в рамките на 5 mmHg над дефиниционно 
приетата граница от 20 mmHg не е фактор за изменение в реактивността на 
ГМ към acetylcholine в in vitro условия (фиг. 15а). 

  
Фигура 15. а, б. Реактивност на ГМ препарати, изолирани от: a) животни с ПВКН 
(25 mmHg/60 min) и (30 mmHg/60 min); б) животни с ПВКН (30 mmHg/60 min) 30 
mmHg/180 min) по отношение на екзогенно приложен ACh в концeнтрация 1.10-6 mol/l. 

Съкратителна и биоелектрична активност на изолирани 
стомашни ГМ в условия на изкуствено индуцирана хипоксия 

Бяха проведени експерименти с цел установяване специфичното 
влияние на хипоксията, фактор който задължително присъства при 
развитие на ПВКН, върху механичната и БЕА на изолирани ГМ. 

БЕА и СА на ГМ препарати бе регистрирана едновременно. 
Резултатите бяха сравнени със съответни автоконтролни данни от същите 
ГМ препарати. 

След регистриране на изходните параметри ГМ препарати бяха 
подлагани на 120-минутна експериментална исхемия (аерираща смес 60% 
N2, 35 % О2, 5 % CO2). Направената промяна доведе до достоверно 
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изменение на параметрите на спонтанната БЕА на ГМ препарати без 
съществени изменения в характера на ССА (таблица 1).  

След въздействие с acetylcholine (1.10-6 mol/l) се наблюдаваха 
характерните за този тип ГМ реакции – деполяризация от 7.97±2.28 mV, 
съпроводена от тонична контракция със сила 5.00 ±1.41 mN. Успоредно с 
това се променяха параметрите на БЕА на препаратите. При относително 
непроменена честота на БВ, достоверно (р<0.05) намаляваше амплитудата 
й на 4.92±1.20 mV. Нарастваше честотата на регистрираните спайк 
потенциали на 25.56±8.37 min-1 (р<0.05), както и тяхната амплитуда – 
3.49±1.34 mV (р<0.05). Характеристиките на контрактилната фазична 
активност след изтичане на 2 – 3 минути от въздействие с acetylcholine не 
се променяха достоверно (честота 4.64±0.82 min-1 и амплитуда 3.33±0.85 
mN) в сравнение с изходните параметри на ССА (таблица 2). 

Таблица 1. БЕА на ГМ препарати от стомах в контролни (стандартен 
разтвор на Кребс) (n=60) и условия на експериментална хипоксия (n=45), 
n – брой измерени стойности на съответен показател 

 

В тези условия бе проследена реакцията на ГМ тъкани към 
въздействия с acetylcholine. Непосредствено след третирането с 
acetylcholine бе регистрирана деполяризация на ГМ препарати от 4.27±1.36 
mV, последвана от тонична контракция от 3.64±1.63 mN. Успоредно с това 
достоверно нарастваха измерваните параметри на БЕА и на СА с 
изключение на амплитуда на спайк-потенциалите, която се съхранява по 
големина.  

Показатели  на БЕА
Стойност на показателите в 

контролни условия
Стойност на показателите при 

експериментална хопоксия

Честота на спайк-
потенциали, min-1

18.80 ± 6.05 9.90 ± 6.27 *

Амплитуда на спайк-
потенциали, mV

2.29 ± 0.86 1.24 ± 0.36 *

Амплитуда на БВ, mV 7.48 ± 1.90 2.59 ± 0.49 *

Честота на БВ, min-1 4.29 ± 0.57 4.71 ± 0.85
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Таблица 2. Сравняване на параметрите на СА и на БЕА след въздействие 
с 1.10-6 mol/l acetylcholine в контролни (стандартен разтвор на Кребс) и в 
условия на експериментална хипоксия. 

 

Сравнени бяха силата и характера на промяна на параметрите на 
БЕА и СА на ГМ препарати след въздействие с 1.10-6 mol/l acetylcholinе в 
стандартен разтвор на Кребс със съответните, получени в условия на 
експериментална хипоксия (таблица 2).  

Съкратителни отговори на изолирани ГМ на плъх към директна 
електростимулация 

Особеностите в реактивността на ГМ препарати, изолирани от 
плъхове подложени на ПВКН бяха изследвани допълнително чрез 
прилагане на електростимулация. 

Прилагането на директна електростимулация върху препарати от 
контролни животни предизвикваше многофазна контрактилно-
релаксационна реакция. Амплитудите на отделните компоненти 
нарастваха пропорционално с честотата и продължителността на отделния 
импулс. На фигура. 16 са показани реакции на дразнение с 2 и 15 Hz (50 V, 
1000 µs, с продължителност 1s) при препарати от gastric corpus, изолирани 
от контролни плъхове. При този тип препарати тя се изразяваше в 

Показатели

БЕА

контролни условия , 
въздействие с Ach

Честота на спайк-
потенциали, min-1

25.56 ± 8.40

Амплитуда на спайк-
потенциали, mV

3.49 ± 1.36

ССА

6.07 ± 0.35 *

3.26 ± 0.73 *

30.83 ± 6.30 

1.27 ± 0.30 *

5.94 ± 0.32 *

2.76 ± 1.25 *

Стойност на показателите 

експериментална хипоксия , 
въздействие с Ach

Честота на ССА, min -1

Амплитуда на ССА, mN

4.64 ± 0.82

3.33 ± 0.85

Амплитуда на БВ, mV 4.92 ± 1.20

Честота на БВ, min-1 4.54 ± 0.54
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инициален контрактилен пик (0,66±0,70 mN) и (2,34±1,37 mN) съответно, 
последван от продължителна релаксация (0,13±0,17 mN) и (0,32±0,38 mN) 
съответно, и понякога втора продължителна контракция (0,28±0,24 mN) и 
(0,32±0,31 mN). При ГМ препарати от ileum (фиг. 17) се наблюдаваше 
механичен отговор само при дразнение с 15 Hz импулси, изразяващ се в 
инициален контрактилен пик (1,82±1,19 mN), последван от релаксация 
(0,71±0,85 mN). 

 
Фигура 16. Реакции към електростимулация с различна честота на ГМ препарати 

от стомах на контролни плъхове (n=30). 

Върху изолираните от плъхове с ПВКН (25 mmHg/60 min) препарати 
бяха осъществени идентични дразнения. Механични отговори се 
наблюдаваха само при дразнение с 15 Hz импулси. Големината на първата 
фаза достоверно бе намалена до 0.44±0.76 mN, наблюдава се тенденция 
към намаление на реакцията при втората фаза: (0,10±0,12 mN) и 
статистически непроменена трета фаза (0.33±0.42 mN) при препаратите от 
стомах (фигура 18) и еднофазен контрактилен отговор от 0.54±0.65 mN при 
тези от илеум (фигура 17). 

 
Фигура 17. Реакции към електростимулация на ГМ препарати от илеум (n=20) на 

контролни и плъхове с ПВКН (n=20). Достоверните различия в реакциите са 
индикирани (* p<0.05). 

* 
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Фигура 18. Реакции към електростимулация, на ГМ препарати от стомах, на 

контролни (n=30) и плъхове с ПВКН (n=20). Достоверните различия 
в реакциите са индикирани (* p<0.05). 

Отдиференцирането на миогенните от неврогенни компоненти в 
съкратителните отговори на изолираните гладки мускули бе осъществено 
емпирично, чрез прилагане на тетродотоксин (TTX). За стимулация бяха 
използвани електрически импулси от 15 Hz. При контролна реакция от 
4,18±1,2 mN (контрактилна фаза)/ 2,24±0,77 mN (релаксационна фаза), след 
прилагане на 5.10-8 mol/l ТТХ първата фаза в реакцията не бе повлияна 
(3,35±1,3 mN), докато втората бе достоверно редуцирана към 0,16±0,2 mN 
(фиг.19). Аналогична бе трансформацията на отговорите при препаратите 
от ileum. 

 
Фигура 19. Реакции към електростимулация (15Hz), в норма и след 

третиране с 5.10-8 mol/l ТТХ (n=10) на ГМ препарати от стомах на контролни 
животни. Достоверните различия в реакциите са индикирани (* p<0.05). 

  

35 



Факторите, способни да предизвикат възбуда и съответно 
контракция на гастроинтестиналните мускули са: 

• механично разтягане; 
• активиране на парасимпатиковите нервни окончания и 

освобождаване на ендогенен acetylcholine; 
• ендогенно освобождаване на гастроинтестинални възбудни 

субстанции (субстанция P и др.). 
Наличието на ПВКН би могло да повлияе стимулиращо 

контрактилитета директно посредством механичната деформация, която 
причинява на органите (ясно видимо при рентгенологичните експерименти 
– от фиг. 2 до фиг. 4). Тази възможност отпада като обяснение на 
наблюдаваните контрактилни особености, поради достоверно 
установеното инхибиране на моторната гастроинтестиналната активност 
при животните с ПВКН.  

Косвеното влияние на ПВКН се дължи на хипоксичните условия, 
както и на реперфузионния синдром в изследваните тъкани 
(експериментално доказателство за развитие на такива получихме при 
биохимичната регистрация на повишени нива на TBARS). Процесите, 
последващи исхемията и оксидативния стрес, предполагат механизми, 
които значително по-достоверно биха обяснили променената реактивност 
на ГМ при плъховете с ПВКН. Принос към регистрираните от нас 
изменения в спонтанната БЕ и съкратителна активност с голяма вероятност 
имат нарушенията в пейсмейкърните функции на интерстициалните клетки 
на Cajal, подложени на хипоксия. 

Сравняването in vitro на реактивността на ГМ препарати, изолирани 
от контролни и животни с ПВКН, позволи да бъдат дефинирани някои 
тенденции, отличаващи едната група от другата. Екзогенното прилагане на 
основни, модулиращи мотилитета на ГМ на тракта медиатори (ACh, 
Dopamine, Noradrenaline, 5-HT), еднозначно демонстрира изразена 
тенденция към повишена реактивност при препаратите от втората група. 
Горното касае и четирите използвани медиатора, налагайки мнението, че 
промените, стоящи в основата на контрактилното сенсетизиране, е малко 
вероятно да сa следствие от директно влияние върху рецепторите, които те 
активират. По-приемлива е тезата за засегнати общи фундаментални 
механизми на съкращение. От друга страна фактът, че при всички 
екзогенни въздействия са регистрирани тенденции, макар и на границата 
на достоверността може да се отдаде на относително краткото 
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времевъздействие на повишеното влияние, отговарящо на остра във 
времево отношение форма на синдрома ПВКН. Физиологично заложените 
механизми, диктуващи контрактилитета при ГМ, са достатъчно устойчиви 
и подобни краткотрайни, макар с остър патологичен характер процеси, 
очевидно повлияват реактивността и възбудимостта частично. Нещо 
повече – преобладаващата част от животните, претърпели синдрома, 
възстановяват в значителна степен физиологичния си статус (над 70% от 
всички експериментални животни), като в постексперименталния период 
на мониторинг бяха наблюдавани само някои остатъчни нарушения на 
равновесие и когнитивни функции. 

Противоположните по характер отговори на електростимулация и 
екзогенно приложени възбудни субстанции се вписват в горната картина: 
исхемичните условия ограничават енергетичния ресурс на ГМ тъкани и 
инервиращите ги невронални плексуси, задействащи положителна обратна 
връзка (фиг. 20). Важен фактор тук е намаленият транспортен капацитет на 
клетките за глюкоза.  

 
Фигура 20. Верига от взаимосвързани събития, предизвикваща 

положителна обратна връзка, при хипоксия. 

Причина за последното е нарушената йонна хомеостаза – хипоксията 
и драстичния спад на АТФ продукция затрудняват първично активния 
транспорт в лицето на йонните помпи, което води до нарастване 
концентрацията на положителни заряди (Na+, Ca2+) в клетките.  

Очакваните от това ефекти са два: деполяризационно отместване на 
мембранния потенциал и затруднен вторично-активен транспорт.  

С цел да се анализира валидността на гореизложената хипотеза бяха 
направени измервания за евентуалните особености в БЕА на ГМ тъкани, 
поставени в стандартни условия и при симулирана хипоксия.  
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Тест на реактивността на изолираните ГМ от двете групи бе 
осъществен чрез екзогенно прилагане на основен за ГИ тракт възбуден 
медиатор – AСh. Данните от таблица 2 демонстрират частично 
потенцирана реактивност към модулиращото действие на 
парасимпатиковата система от страна на ГМ, намиращи се в хипоксични 
условия. Коментираните по-горе изменения в интрацелуларните йонни 
концентрации могат да обяснят последното, ако приемем че има известен 
shift up на бавната вълна, незасягащ спонтанната съкратителна активност. 
Но в случая по-вероятно е тенденциите за нарастване на реактивността да 
се дължат на промени на ниво вторични посредници – IP3 и цАМФ. Тук 
може да се спекулира за пасивно интрацелуларно сенсетизиране на 
реактивността, неотразяващо се достоверно на ССА. Като важен фактор 
следва да се изтъкне, че нарастването на Ca2+ концентрация в такива 
условия би променило допълнително мембранния пермеабилитет, 
активирайки фосфолипаза С и Ca2+ зависима протеаза. Съществуват данни, 
съгласно които оксидативният стрес е причина за сигнификантни промени 
в активностите на основните структури, регулиращи Ca2+ концентрация в 
клетките. Изследвания сочат изменения в чувствителността и експресията 
на RyR (рианодинови рецептори) върху ендоплазмения ретикуулум, които 
потискат обратния захват на Ca2+ към вътреклетъчните депа, и причиняват 
промяна в силата и продължителността на Ca2+ „искри“. Интерес 
представлява факта, че при ниски нива (в първоначалната фаза) на 
оксидативен стрес се наблюдава потенциране на освобождаването на Ca2+, 
докато при високи такива – инхибиция на освобождаването. Считаме, че 
оксидативният стрес предизвиква значими нарушения във вътреклетъчния 
контрол на Ca2+ нива, което подкрепя нашата теза, изказана по-горе. 

Измерените параметри на спонтанната БЕА на изолирани ГМ 
препарати в стандартни условия и поставени при симулирана исхемия 
показват неизненадващи тенденции: увеличаване на честотата и намаляне 
амплитудата на бавната вълна при ГМ в хипоксична среда и намалени 
честота и амплитуда на спайк-потенциалите при същите, отнесено към 
съответните параметри на контролните. Промените, касаещи първата 
двойка, импонират на гореизложената хипотеза. Тенденцията при втората 
двойка обаче би намерила удовлетворително обяснение чрез вариации на 
концентрацията, и вероятно проводимостта за К+ и понижена ефективност 
на L-тип Ca2+ канали. 
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Прилагането на директна електростимулация разкрива друга 
тенденция в реактивността на изолираните от контролни и от животни с 
ПВКН гладки мускули. Експериментите бяха проведени с изолирани 
препарати от gastric corpus и ileum. Нискочестотната стимулация (2 Hz, 
50 µs, 50 V) предизвиква отговори само при контролните препарати. 
Използването на висока честота (15 Hz, 1000 µs, 50 V) провокира по-силни 
отговори при контролните и поява на реакция при ГМ от плъховете с 
ПВКН. Наблюдаваните реакции недвусмислено говорят за нарушения в 
инервиращите структури на ГМ при тъкани, подложени на ПВКН. 
Контрактилните отговори на електростимулация с 15 Hz-импулси 
съдържат значима миогенна компонента и са достоверно по-слаби при 
препаратите от моделната група. Сравнението на стойностите на тези 
реакции показва, че има различия и в миогенната компонента на 
контракциите – тя е по-изразена при контролните препарати. Последното 
изключва наличие на каквито и да е явления от деполяризиращ мембраната 
характер, сенситизиращи реактивността на ГМ от моделната група, и 
подкрепя допуснатото на предишен етап в анализа ни, а именно – 
повишената реактивност да е следствие по-скоро от сенсетизация на ниво 
вътреклетъчни съкратителни вериги и вторични посредници. 

ГМ реакции на електростимулация имат сложен контрактилно-
релаксационен (многофазен) характер, като достоверни различия във 
втората и третата фази (gastric corpus) при контролната и моделна групи 
препарати не бяха установени. Първата (възбудна) фаза има доминиращ 
миогенен холинергично-медииран характер, а втората релаксационна фаза 
е ТТХ-зависима, т.е. има преобладаващ неврогенен произход. 

Анализът дотук показва, че директна екстраполация и очакване на 
абсолютно еднопосочно съответствие на ефектите, наблюдавани in vivo и 
тези от in vitro експерименти е неумесна с оглед сложната съвкупност от 
физиологични компенсаторни механизми, маскирани зад непосредствените 
наблюдения при опитите с живи животни спрямо условията при in vitro 
методите. Освен това, немалка част от функционалните промени при 
плъховете с ПВКН са следствие от реперфузионните поражения, които 
могат да бъдат наблюдавани и изследвани достоверно само при 
екземплярите, „преживели“ състоянието на ПВКН. 

В заключение следва да се обобщи, че състоянието на ПВКН е 
причина за развитие на процеси, влияещи в по-голяма степен върху 
реактивността, отколкото върху характеристиките на спонтанната 
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активност на гладките мускули, изолирани от ГИ тракт на плъхове. Тези 
процеси имат обратим характер. Наблюдава се in vitro повишена 
чувствителност към регулаторни за контрактилитета медиатори и намалена 
реактивност към електростимулация при ГМ от ПВКН-групата плъхове. 
Последното е следствие от фукционалните нарушения в интрамуралните 
невронални структури, предизвикани от абдоминалната хипертензия, както 
и от нарушения във функциите на клетъчните структури, отговорни за 
поддържане на Ca2+ хомеостаза. Установените девиации не са следствие от 
директното механично влияние на повишеното налягане върху ГМ тъкани, 
а по-вероятно са косвено индуцирани (поотделно и заедно) от хипоксията 
и реперфузионните увреждания в абдоминалния компартмънт, водещи до 
развитие на оксидативен стрес. 

Промени в някои кръвни биохимични показатели при плъхове с 
ПВКН 

Ензими, които имат висока активност в чернодробните клетки и при 
разрушаването на последните попадат в кръвта, например гама 
глутамилтрансфераза (ГГТ) и аспартат аминотрансфераза (AсАT), могат да 
се използват като биомаркери за увреждане на черния дроб при ПВКН.  

Не бе регистрирана измерима активност на ГГТ в нито една от 
групите животни. Анализът на серумната AсAT като показател за 
хепатоцитно увреждане показа, че съществува тенденция ензимната 
активност да се повишава при група 6Б с ПВКН (25 mmHg/60 min, p=0.07) 
и група 6В с ПВКН (30 mmHg/45 min; p=0.1), докато активността беше 
значимо повишена в група 6Г (Таблица 3). 

Подобно статистически значимо повишение беше установено и при 
концентрацията на серумната урея и активността на панкреатичната липаза 
след 60-минутна експозиция както при 25, така и при 30 mmHg, докато 
активността на панкреатичната амилаза беше повишена само при групата 
30 mmHg/60 min. 
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Таблица 3. Серумни биохимични показатели на различни експериментални 
групи животни с ПВКН. Статистически достоверните разлики са 
индикирани (*p<0.05). Броят на животните във всяка група е означен с n. 

Биохимичен 
показател 

Контролна 
група ПВКН 25/60 ПВКН 30/45 ПВКН 30/60 

AсAT 49.81±17.08 65.23±10.6 68.85±32.04 125.82±15.62**** 

(U/L) (n=17) (n=5) (n=4) (n=6) 

урея 7.96±1.89 10.27±2.27* 9.44±1.76 10.03±1.86** 

(mmol/L) (n=19) (n=6) (n=4) (n=10) 

креатинин 57.94±15.48 99.97±34.98*** 85.04±18.74*** 83.1±27.36**** 

(umol/L) (n=20) (n=7) (n=4) (n=9) 

липаза 26.33±7.69 38.24±20.11* 28.85±14.41 43.59±29.8* 

(U/L) (n=17) (n=7) (n=4) (n=9) 

амилаза 834.67±196.00 958.51±182.00 1028.34±287.22 1293.97±504.02*** 

(U/L) (n=20) (n=8) (n=5) (n=10) 

 

Оксидативен стрес при различни стойности и времетраене на 
ПВКН 

Стомашни гладки мускули 

Количеството на GSH в стомашни гладки мускули беше 
статистически значимо понижено във всички експериментални групи с 
ПВКН (Таблица 4). Средната стойност, намерена за контролната група 
животни, беше 829.6±142.2 umol/mg,като тези нива на GSH намаляха до 
99.1±23.6 umol/mg при група 7Г.  
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Таблица 4. Концентрации на биомаркери за оксидативен стрес в тъкани 
от стомах. Статистически достоверните разлики спрямо контролната 
група 6А са индикирани (*p<0.05). Броят на животните във всяка група е 
означен с n. 

 
Гладкомускулни стомашни тъкани от група 7Г (30 mmHg/60 min) 

съдържаха значимо по-високи концентрации TBARS (12.0±6.1 nmol/mg) в 
сравнение с нивата, измерени при контролната група животни 
(3.7±1.4 nmol/mg). При другите експериментални групи не бе наблюдавано 
съществено повишение на продукти на липидно перокисление. 

Протеиновото карбонилно съдържание (РСС) при различните 
експериментални групи не се различаваше значимо и имаше стойности 
между 2.8 и 3.5 nmol/mg. 

Не бяха намерени статистически значими разлики в стойностите на 
GSH в различните тъкани от илеум; стойностите варираха от 807.9±115.2 
umol/mg при контролната група 7A до 745.3±185.2, 527.9±104.7, и 
523.9±123.4 umol/mg съответно за групите 7Б, 7В, и 7Г (Таблица 5). 

Тенденция (p=0.09) към повишени нива на продукти на липидно 
перокисление бяха регистриранипри тъкани от илеум от група 7Г (10.6±2.4 
nmol/mg) в сравнение със стойности, измерени при контролната група 7A 
(4.8±1.7 nmol/mg).  

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

показател Контролна група   ПВКН     25/60   ПВКН      30/45  ПВКН      30/60

220.5±84,2 * 7 99.1±23.6 *

TBARS 
nmol/mg

8 3.7±1.4 5 4.8±1.7 7 6.6±1.8

GSH 
umol/mg

8 829.6±142.2 7 254.4±63.5  * 8

3.5±0.8

4 12±6.1 *

PCC 
nmol/mg

8 2.8±0.6 7 3.1±0.7 7 2.8±0.7 7
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Таблица 5. Концентрации на биомаркери за оксидативен стрес в тъкани 
от илеум. Статистически достоверните разлики спрямо контролната 
група 7А са индикирани (*p<0.05). Броят на животните във всяка група е 
означен с n. 

 

Маркерът на оксидативен стрес протеиново карбонилно съдържание 
беше значително повишен в илеума на всички експериментални групи, 
достигайки стойности 5.5 ± 1.4 nmol/mg протеин при група 7Г, която 
стойност е почти два пъти по-висока от тази, измерена при контролната 
група 6А (2.8 ± 1.3 nmol/mg). 

При изследване на тъканите от мозък единствено при групата 
животни, подложени на ПВКН 30 mmHg в продължение на 60 минути, бе 
намерена статистически значима разлика в GSH концентрацията – 274±127 
в сравнение с контролната група 1046.2±181.6 umol/mg (Таблица 6).  

Средните стойности на TBARS в тъкани от мозък не се различаваха 
за отделните експериментални групи. Тези стойности варираха между 2.1 
nmol/mg при контролната група до 4.9 nmol/mg и бяха по-ниски в 
сравнение със стойностите, измерени за тъкани от стомах и илеум. 
  

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

Контролна група

7 5.1±0.7  9 5.5±1.4 *PCC 
nmol/mg

24 2.8±1.3 7 4±1.1 

10.6±2.4TBARS 
nmol/mg

9 4.8±1.7 5 6.4±1.9 7 8.5±2.6 11

4 527.9±104.7 5 523.9±123.4

 ПВКН      30/60

GSH 
umol/mg

11 807.9±115.2 9 745.3±185.2

показател   ПВКН     25/60   ПВКН      30/45
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Таблица 6. Концентрации на биомаркери за оксидативен стрес в тъкани 
от мозък. Статистически достоверните разлики спрямо контролната 
група 7А са индикирани (*p<0.05). Броят на животните във всяка група е 
означен с n. 

 
PCC на тъкани от мозък също бе ниско в сравнение с другите 

изследвани тъкани и измерените стойности не се различаваха значимо при 
различните експериментални групи. Те са близки по стойност с тези, 
получени за РСС на различни части от мозък на млади здрави плъхове.  

Вътрекоремната хипертензия е свързана с тъканна исхемия и 
следващата от нея хипоксия. Това нарушава нормалния метаболизъм не 
само на абдоминалните органи, но и такива, които са по-отдалечени, 
например мозъка.  

Най-често засегнати от ПВКН са черния дроб и бъбреците поради 
тяхната анатомична локация. Това се потвърждава от редица клинични и 
експериментални изследвания. Патогенезата на чернодробното увреждане 
е свързана с навлизане на микроорганизми в чернодробния паренхим и 
хепатоцитите, и неспецифични увреждания, свързани с механична 
обструкция или хипоксията. Счита се, че нарушенията в чернодробната 
функция в резултат на сепсис настъпват сравнително късно, докато тези, 
свързани с нарушенията в чернодробната перфузия, могат да се проявят 
сравнително рано. При използвания от нас модел на ПВКН два от 
наблюдаваните показатели – активността на ГГТ и нивата на билирубин 
нямаха измерими стойности. На базата на повишената активност на AсAT 
може да се направи извода, че чернодробно увреждане се наблюдава само 
при висока стойност на ПВКН (30 mmHg/60 min). 

Ефектът на ПВКН върху бъбречната функция най-вероятно е свързан 
с компресията на ренални вени и недостатъчното кръвоснабдяване. 
Получените от нас резултати – повишени нива на креатинин и урея 

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

n стойност n стойност n стойност n стойност

показател Контролна група   ПВКН     25/60   ПВКН      30/45  ПВКН      30/60

848.4±101.7 7 247±127 *

TBARS 
nmol/mg

9 2.1±1.4 7 3.6±1.2 6 4.5±1.3

GSH 
umol/mg

9 1046.2±181.6 5 298.9±194.6 7

2.7±0.6

11 4.9±1.8

PCC 
nmol/mg

7 2.3±0.4 7 2.7±0.5 7 3±0.4 6
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еднозначно показват нарушения в бъбречната функция, тъй като и двете 
вещества най-често са отпадъчни продукти от обмяната на белтъците, 
които вследствие на различни нарушения във функцията на бъбреците не 
са изхвърлени от организма чрез урината. Подобни резултати са 
докладвани и от Avraamidou и колеги, които намират повишени серумни 
нива на урея и креатинин при животински модел с ПВКН 30 mmHg, 
поддържано в продължение на 3 часа.  

Активностите на панкреатичната амилазаи липазата в серум се 
използват за диагностика на остър панкреатит. Двата ензима се използват в 
комбинация, тъй като панкреатичната амилаза се променя по-бързо, докато 
активността на липазата остава висока за по-дълго време. При нашите 
експерименти статистически значимо повишена активност на амилазата бе 
наблюдавана в групите, изложени за по-дълъг период от време (60 минути) 
на ПВКН, докато липазната активност бе повишена само в група 6Г (30 
mmHg/60 min). 

Получените резултати за някои от биохимичните параметри 
(концентрация на урея, активност на липаза) показват липса на 
статистическа значимост при група 6В (30 mmHg/45 min) в сравнение със 
стойностите, намерени за контролната група животни, докато групата с по-
ниско налягане, но по-дълго време на излагане показва промени в някои 
биохимични стойности. Това може да е един индикатор, че времето на 
експозиция на ПВКН вероятно е по-важния фактор от стойността на 
налягането по отношение увреждането на специфични тъкани. 

Редица публикувани съобщения потвърждават връзката на ПВКН и 
оксидативния стрес, което състояние вероятно представлява важен 
механизъм, допринасящ за развитието и еволюцията до АКС. Повишените 
концентрации на реактивни кислородни форми (ROS) допринасят за 
тъканните увреждания чрез реакциите си с клетъчни мембрани, 
вътреклетъчни и екстрацелуларни протеини, а в по-дълга перспектива 
уврежданията на ДНК от ROS могат да доведат до повява на генетични 
дефекти.  

Направените количествени измервания на нивата на три биомаркера 
на оксидативен стрес – GSH, TBARS и PCC показаха наличие на 
окислително увреждане в условията на експериментално ПВКН, макар че 
степента на това увреждане варираше в различните тъкани и 
експериментални групи. 
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Исхемията е причина за активиране на някои клетъчни 
проокислителни ензими (напр. ХО и NADРH-зависима оксидаза). 
Супероксидният радикал и водородният пероксид, които са продукти на 
реакциите, катализирани от тези ензими, могат да изчерпят запасите от 
естествени неензимни антиоксиданти (GSH, витамин С, витамин Е, 
липоева киселина). В същото време намаляват активностите на основните 
антиоксидантни ензими – супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион 
пероксидаза.  

GSH e водоразтворим цистеин-съдържащ трипептид, който се 
синтезира и съдържа във всяка клетка. Той действа чрез улавяне на 
радикалови частици по уравнението: 

2 GSH   +   2 .R   GSSG   +   2 RH 

Окисленият глутатион (GSSG) се възстановява ензимно до GSH с 
помощта на глутатион редуктазата. Така тези два механизма – синтез и 
рециклиране, позволяват клетките да запазват високи нива на GSH, който 
поддържа целостта на клетъчните компоненти, а намалени концентрации 
GSH предразполагат клетките към сериозно окислително увреждане.  

Стомахът бе най-уязвим по отношение загубата на GSH, докато 
илеумът и мозъкът бяха по-слабо засегнати. Статистически по-ниски 
концентрации на GSH в мозъка бяха измерени само при група 7Г 
(30 mmHg/60 min). 

При нашия модел на остро ПВКН, концентрациите на TBARS бяха 
статистически различни от тези, намерени при групата с абдоминална 
нормотония само в стомашни гладки мускули при група 7Г. Продуктите на 
липидно перокисление достигнаха наномоларни концентрации за mg 
протеин и бяха сходни с тези, получени от Elefteriadis et al. В черва и черен 
дроб от плъхове, подложени на налягане 15 mmHg за 30 min. В същото 
време Gong et al. съобщават за микромоларни концентрации TBARS в 
илеум от плъх след 4 h интраабдоминална хипертензия при 20 mmHg и 4 h 
период на реперфузия.  

Атаката на ROS върху страничните аминокиселинни остатъци 
резултира в образуване на нови карбонилни групи върху протеиновите 
молекули. Процесът на окисление обаче не е мигновен и по-високи нива на 
PCC се наблюдават при състояние на хроничен оксидативен стрес. 
Протеиновото окисление беше статистически измеримо по-високо само 
при тъкани от илеум от всички експериментални групи. В мозъка 
протеиновото окисление не беше променено при различните групи и 
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имаше типичните стойности за млади животни за разлика от стойностите, 
съобщени от Karabekir и колеги, които измерват значимо по-високи 
стойности на РСС в мозък, изолиран от плъхове, подложени на 30 mmHg 
за 60 минути.  

Установените по-горе промени в нивата на биохимичните показатели 
свидетелстват за настъпващи функционални нарушения в органите и 
системите от спланхниковата област при моделните животни. Както 
биохимичните параметри, така и маркерите за оксидативен стрес варираха 
в отделните органи поради тяхната различна предразположеност на 
увреждане в резултата на ПВКН и прогресирането до АКС. Тази 
констатация дава основание да бъдат задълбочени изследванията върху 
различни биохимични индикатори, касаещи функционалното състояние на 
някои таргетни за синдрома органи, като функция на големината на 
налягането и продължителността на хипертензията.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повишеното вътрекоремно налягане при плъхове предизвиква 
радиографски наблюдаеми промени в разположението и функциите на 
органите от абдоминалния и торакален региони.  

Намаленият обем на торакалната област и компресията на 
белодробната тъкан, водят до редуциране на статичен и на динамичен 
белодробен комплайънс и белодробен капацитет. Затрудненият лимфен 
дренаж създава предпоставки за белодробен едем. Ударния сърдечен обем 
е понижен, водеща роля за което има намаления венозен поток към 
сърцето, поради директното компресиране на vena cava и vena portae. 

Смущенията на СЧ мотилитет се изразяват в нарушено 
преминаване на контраста през гастроезофагеалната зона, липса на 
движение на КМ по хода на тракта с видима пареза на червата, пълно 
отсъствие или незначимо проявена перисталтична активност и 
гастроезофагеален рефлукс.  

В същото време ангиографски наблюдаваните промени в 
абдоминалната и торакална хемодинамика ясно показват първично 
настъпили нарушения във венозното кръвообръщение при увеличено 
интраабдоминалното налягане. Повишеното вътрекоремно налягане 
уврежда помпената функция на сърцето за сметка на намалено венозно 
пълнене на дясната камера, което рефлектира в последващо нарушение на 
работата на лявата камера, а оттук и ударния обем на сърцето . 

Състоянието „ПВКН“ е причина за развитие на процеси, влияещи 
върху реактивността и върху характеристиките на спонтанната активност 
на ГМ от ГИ тракт, които се задълбочават с времетраене на ПВКН. Тези 
процеси имат обратим характер. Наблюдава се in vitro повишена 
чувствителност към регулаторни за контрактилитета медиатори и намалена 
реактивност към електростимулация при ГМ изолирани от плъхове с 
ПВКН. Последното е следствие от фукционални нарушения в 
интрамуралните невронални структури, предизвикани от абдоминалната 
хипертензия, както и от нарушения във функциите на клетъчните 
структури, отговорни за поддържане на Ca2+ хомеостаза. Регистрацията на 
БЕА при изкуствено симулирана хипоксия показа промени в основни 
параметри на електрогенезата, засягащи ГМ реактивност.  

Метаболитните нарушения, доказани чрез промяна в някои кръвни 
биохимични показатели и състоянието на оксидативен стрес също 
подкрепят тезата, че установените девиации не са следствие от директното 
механично влияние на повишеното налягане върху тъканитe в 
абдоминалната област, а по-вероятно са косвено индуцирани (поотделно и 
заедно) от хипоксията и реперфузионните увреждания в абдоминалния 
компартмънт.  
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ИЗВОДИ 

1. Повишено вътрекоремно налягане води до отсъствие или 

незначително проявена перисталтична активност по цялата дължина 

на гастроинтестиналния тракт, чревна пареза и гастроезофагеален 

рефлукс. 

2. Повишено вътрекоремно налягане нарушава венозното 

кръвообръщение и помпената функция на сърцето, като процесите са 

в положителна обратна връзка помежду си и увреждат цялостно 

хемодинамиката. 

3. Повишено вътрекоремно налягане предизвиква усилване на 

реактивността на изолирани гастроинтестинални гладки мускули 

спрямо екзогенно приложени ацетилхолин, допамин, норадреналин и 

серотонин, чрез общи нерецепторноспецифични механизми.  

4. В условия на експериментална исхемия се увеличава честотата и 

понижават амплитудата на бавната вълна, честотата и амплитудата на 

спайк-потенциалите, причинени от изменения в мембранната йонна 

проводимост. 

5. Повишено вътрекоремно налягане понижава контрактилно-

релаксационната реактивност на изолирани гастроинтестинални 

гладки мускули спрямо електростимулация, увреждайки 

интрамуралните нервни структури.  

6. Повишено вътрекоремно налягане повлиява органоспецифично и в 

зависимост от стойността си и от продължителността на въздействие, 

функциите на черен дроб, панкреас и бъбреци. 

7. Възникваща вследствие нарушена хемодинамика хипоксия, 

предизвиква оксидативен стрес с различна изразеност в тъкани от 

стомах, илеум и мозък.  
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ПРИНОСИ 

• Разработен методологично и технологично реализиран, бе модел за 

изследване на ПВКН при плъхове, позволяващ работа в лабораторни и 

извънлабораторни условия, включващ: усъвършенстване системата за 

мануална инсуфлация на атмосферен въздух в коремната кухина; 

конструиране и изработване на темперируема операционна маса и 

подложка, прозрачна за рентгенови лъчи, за провеждане на in vivo 

ангиографски, рентгенографски и КТ изследвания; както и инженерна 

разработка на апарат за регистрация на съкратителна активност на 

изолирани ГМ в условия на повишено налягане. 

• Осъществено е концептуално съчетание от биофизични, биохимични 

и образно-диагностични методи, за изясняване на фунционални 

последици от ПВКН и стоящи в основата им механизми. 

• Дефинирана е система от рентгенологични индикации на абдоминална 

и торакална области на плъхове с ПВКН и са показани находки, които 

могат да се екстраполират като критерии за наличие на остър и 

хроничен статус на ПВКН, в клиничната практика. 

• Осъществена е контрастна ангиография на плъхове с ПВКН, с цел 

изследване на особености на абдоминалната и торакална 

хемодинамика.  
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