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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Множествената склероза (МС) е хронично имуномедиирано 

заболяване на централната нервна система (ЦНС) с неизяснена, 

многофакторна етиология, полифункционална, вариабилна клинична 

симптоматика и лечение с ограничена ефективност. Дебютът в млада 

възраст, болестната честота, дискусионните въпроси относно множество 

аспекти от етиопатогенезата на болестта, клиничното развитие на 

имунообусловения процес, инвалидизиращ пациентите в различна степен и 

за различен срок от време обуславя значимостта на социално-медицинския 

проблем МС в световен мащаб. 

По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 2.5 

милиона души в света страдат от МС. Средната глобална болестност е 

33/100 000 души население, но географското разпространение не е 

равномерно, най-често е във връзка с географската ширина на определена 

територия на местообитание. Страните с висока честота са с болестност 

над 30 на 100 000 души население. Последното епидемиологично 

проучване в България от 1999 регистрира болестност 44.5/100 000 – 

неоспоримо доказателство за социалната значимост на научния проблем 

МС в нашата страна. 

Заболяването дебютира в млада възраст (между 15г. и 50г. от живота), 

като при най-голяма част от пациентите началото е между 28г. и 30г. 

Втори, по-малък пик на първите прояви се оформя между 41г. и 45г. По-

често е засегнат женският пол, в съотношение жени:мъже достигащо 3.5:1 

и с тенденция за нарастване в последните години. 

Според най-широко подкрепената теория, множествената склероза се 

развива в резултат на взаимодействие между генетични и екзогенни 

фактори. Генетичното предразположение към заболяването се унаследява 

по полигенен тип. С повишен риск за развитие на МС е свързано 

носителството на определени гени от главния комплекс на тъканна 

съвместимост (MHC), които кодират DR, DQ и DW регионите на HLA-

системата, расовата принадлежност и пола. След 2007г., в резултат на 

Genom-Wide Association  Studies (GWAS) се установяват доказателства за 

роля на единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs) в унаследяване на 

предразположението към МС. Такива данни са намерени за SNPs в гени на 

отделни цитокини и цитокинни рецептори: IL-2RA, IL-7R, IL-12A, IL-12B, 

IL-22RA2 и други. Предходни проучвания установяват връзка на някои от 
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тях с възрастта на началото и/или с клиничния ход на болестта. Множество 

фактори на средата, начина на живот и хранене са изследвани във връзка с 

риска за развитие на заболяването. Проучвани са факторите местоживеене, 

контакт с различни вируси, нива на Витамин Д, стрес и др., но няма 

достатъчно доказателства за водещо значение на някой от тях. 

Независимо от наличната обширна информация за механизмите, 

обуславящи развитието на заболяването, съществуват редица 

дискутабилни въпроси относно патогенезата на патоморфологичните 

модели на демиелинизация, връзката им с хода на протичане и потенциала 

на терапевтичен отговор. От патогенетична гледна точка МС е 

имуномедиирано, органоспецифично заболяване, с ключова роля на 

автореактивните CD4+ Т лимфоцити от Th1 фенотип за развитието на 

автоимунната каскада. В периферното съдово русло, по неуточнен засега 

механизъм те се сенсибилизират към антигени на миелина в ЦНС. С 

помощта на адхезионни молекули автореактивните Т лимфоцити 

преминават през кръвно-мозъчната бариера. Инфлуксът в ЦНС се последва 

от повторна активация след среща със специфични антигени и в съучасие с 

други клетки, лимфоцитите от Тh1 фенотип медиират автоимунна каскада, 

водеща до фокална демиелинизация, аксонална трансекция и невронална 

загуба в главния и гръбначния мозък. Наред  с добре проученото участие 

на Th1 лимфоцитите в патологичния процес и установения дисбаланс 

между Th1 и Th2 лимфоцитните субтипове, редица научни факти 

подкрепят провъзпалителното действие на Th17 клетъчната субпопулация 

в имунообусловената реакция. Изследвания  при опитни животни с ЕАЕ 

установяват способността на Тh17 лимфоцитите самостоятелно да 

индуцират заболяване, като се допуска, че променят пропускливостта на 

кръвно-мозъчната бариера с последващ интензивен инфлукс на голям брой 

антигенспецифични клетки. Процесът на миграция се улеснява и от 

моноцитите. T-регулаторните лимфоцити, чиито основни функции са 

контролът на имунните отговори и поддържане на имунния толеранс, 

показват нарушена матурация и дисфункция при множествена склероза и 

също имат отношение към болестната активност. В последните 

десетилетия експериментални и клинични проучвания доказват участието 

и на В лимфоцитите в патогенетичния процес на заболяването. 

Паралелно с имуномедиираната демиелинизация при МС се развива и 

невродегенерация. Не са известни точните механизми, отговорни за 

нейната поява. От една страна е установена корелация между активността 
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на възпалителния процес и степента на аксонална дегенерация, а от друга – 

дегенеративният процес се развива независимо от наличието на пристъпи и 

става доминиращ в напредналите стадии на болестта, когато корелира с 

тежестта на трайния неврологичен дефицит. 

Дисеминираните плаки от възпалителна демиелинизация, съпътствана 

и от невродегенерация, изявени в различна степен през отделните етапи на 

болестния ход определят полиморфната клинична симптоматика на 

множествената склероза. Клиничните прояви най-често са 

полифункционални и разнообразно комбинирани. Честотата на изява и 

тежестта на отделните симптоми е различна и се влияе от формата и 

продължителността на болестта, възрастта и пола на пациентите и др. 

Дефинирани са три основни форми на протичане. При 85% от пациентите в 

началото се наблюдава т.нар. пристъпно - ремитентна форма. До 90 % от 

нелекуваните случаи от този тип, след различен период от време, 

преминават във вторично прогресивна МС. Първично-прогресивната МС е 

по-честа при мъже (10-15%,). Проучвания на естествения ход на 

заболяването установяват, че след 15 години физическата инвалидизация 

налага използването на помощно средство при 50% от пациентите. 

От съществено значение за затрудненото социално функциониране и 

влошеното качество на живот на болните от МС са нарушенията в 

когнитивната сфера.  По данни на различни автори когнитивни 

дисфункции се откриват в 45 до 60% от заболелите и могат да бъдат 

идентифицирани дори в ранните фази на болестната еволюция. Пациенти с 

дългогодишна МС и напреднала физическа инвалидизация не рядко имат 

тежки когнитивни нарушения, но проучвания в такъв аспект установяват 

слаба корелация между когнитивните дисфункции и други характеристики 

на заболяването (продължителност, форма на протичане, засягане на 

останалите функционални системи). Най-често, когнитивните нарушения 

при МС се изразяват в разстройства на епизодичната и работната памет, 

забавяне на скоростта на обработка на информацията, намалена 

способност за възпроизвеждане на заучена de novo информация, забавено 

изпълнение на ангажиращи вниманието задачи. Описват се и нарушения на 

екзекутивните функции, но езиковите умения и степента на 

интелигентност по правило са съхранени, което е една от причините 

когнитивното разстройство да не се установява при рутинен неврологичен 

преглед. Семантичните познания и способността за съхраняване на 

информация обикновено не са нарушени. Пациентите с МС, за разлика от 
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тези с Алцхаймерова деменция, рядко показват ускорено забравяне на 

заучена информация с течение на времето. Характерно за МС е 

нарушението на зрително-пространствения домейн, което е във връзка с 

честата увреда на зрителния път. При 10-15% от всички пациенти няколко 

когнитивни области могат да бъдат едновременно и значимо засегнати, 

което клинически се изявява в т. нар. МС - асоциирана деменция.  

Все повече данни потвърждават участието на цитокините в 

модулирането на когнитивните функции вкл. при  заболявания, 

традиционно разглеждани като невродегенеративни (напр. Алцхаймерова 

деменция, Болест на Паркинсон). При МС основни медиатори и 

регулатори на автоимунните възпалителни промени на ЦНС са 

проинфламаторните и антиинфламаторни цитокини секретирани от 

различни популации имунокомпетентни клетки, при доказан дисбаланс в 

цитокинната продукция, независимо от продължителността на 

заболяването. От друга страна нарушения на когнитивните функции не 

настъпват при всички пациенти, не се наблюдават при всеки отделен 

пристъп и/или в един и същ стадий на заболяването. Тези факти сочат 

наличието на много неизяснени въпроси относно факторите и 

механизмите, които обуславят развитието на когнитивния дефицит при 

МС. Не е достатъчно проучена ролята на генетични фактори и особено на 

полиморфизмите в цитокиновите гени за появата на когнитивни 

нарушения. Изследвания в тази насока ще дадат възможност за откриване 

на пациентите с повишен риск за настъпване на когнитивна дисфункция с 

оглед адекватно, ранно и прецизно адаптиране на терапевтичните подходи. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

 

 

ЦЕЛ:  

Да се изследва връзката между когнитивните функции, тежестта на 

инвалидизация, серумните концентрации на цитокините и носителството 

на определен вариант на генните полиморфизми: -308G/A в TNF-alpha 

(rs1800629), -1082A/G в IL-10 (rs1800896) и  -607А/C в IL-18 (rs1946518)  

при пациенти с пристъпно-ремитентна Множествена склероза. 

 

 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Да се извърши регистриране на всеки участник в проучването по 

отношение на демографски данни, достоверност на диагнозата, форма 

и фаза от протичането на болестта (пристъп или ремисия), 

продължителност на заболяването и терапия. 

2. Да се определи клиничната степен на тежест на неврологичния 

дефицит чрез Expanded Disability Status Scale (EDSS) през фазата на 

ремисия. 

3. Да се изследват когнитивните функции при пациентите с ПРМС и да 

се установи наличието на когнитивни нарушения чрез сравняване с 

контролна група от клинично здрави лица. 

4. Да се генотипизират пациентите по изследваните полиморфизми на 

цитокинови гени: -308G/A в TNF-alpha, -1082A/G в IL-10, -607А/C в 

IL-18 и разпределението им да се съпостави с това при контролна 

група от клинично здрави лица.  

5. Да се определят серумните концентрации на TNF-alpha, IL-10, IL-17A, 

IL-18 при пациентите и да се съпоставят с данните от същите 

измервания при контролна група от клинично здрави лица. 

6. Да се определят статистически зависимостите между състоянието на 

когнитивните функции, общата тежест на инвалидизация, серумните 

концентрации на цитокините и носителството на съответните 

цитокинови генетични полиморфизми. 
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КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИ 
 

A. КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ 

Обект на наблюдение са когнитивните функции, цитокинната 

секреция и функционални полиморфизми в  цитокинови гени при 

пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза. 

Логическа единица на наблюдение:  

1. Всеки пациент с диагноза МС, проследяван в Център за 

диагностика и лечение на МС на УМБАЛ „Свети Георги”- гр. 

Пловдив (случаи); 

2. Здрави лица, които са приети като база за сравнение (контроли). 

Техническа единица на наблюдение: Клиничното изследване на 

пациентите е проведено в Катедрата по Неврология на Медицински 

университет – Пловдив. Определянето на серумните концентрации на 

цитокините TNF-alpha, IL-10, IL-17A, IL-18 е осъществено в Катедрата 

по Медицинска Биология, МУ-Пловдив и в лабораторията по 

Имунология на Катедрата по Молекулярна Биология, Имунология и 

Медицинска генетика, Тракийски Университет, Стара Загора. 

Генотипизирането на цитокиновите полиморфизми  -308G/A в TNF-

alpha, -1082A/G в IL-10, -607C/A в IL-18 е извършено в лабораторията по 

Молекулярна биология на Катедрата по Молекулярна Биология, 

Имунология и Медицинска генетика, Тракийски Университет, Стара 

Загора.  

Органи на наблюдението: Първичната информация е събирана от 

автора на проучването за периода от м. юли 2014 година до м. януари 

2015 година. 

Признаци на наблюдение: 

1. Анамнестични данни за началото на заболяването, общ брой 

пристъпи и дата на последен пристъп, вид и продължителност на 

провеждано болест-модифициращо лечение, субективна оценка 

на състоянието на когнитивните функции. 

2. Данни от клиничното изследване: неврологичен статус с оценка 

на степента на неврологичния дефицит по EDSS; 

невропсихологични тестове за скринингова оценка на 

когнитивния статус – PASAT 3`, SDMT, Isaacs test; въпросници за 

откриване на депресия и синдром на умората при МС – BDI, 

MFIS. 
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3. Показатели от проведените имунологични изследвания: серумни 

концентрации на TNF-alpha, IL-10, IL-17A, IL-18. 

4. Данни от  проведените генетични изследвания: носителство на 

определен генотип на SNP в цитокиновите гени -308G/A в TNF-

alpha, -1082A/G в IL-10, -607C/A в IL-18. 

Проведено е проучване тип „СЛУЧАЙ-КОНТРОЛА”  

Скринирани са 161 пациенти с МС, двама от които отпадат в хода на 

изследването поради установяване на придружаващо психично заболяване: 

депресия – 1 пациентка; шизофрения в ремисия – 1 пациентка. 

Контролната група се състои от общо 188 клинично здрави лица. 

Сравнявани групи (случаи и контроли) са съпоставими по възраст, пол и 

образование. 

Доброволното участие на лицата за целите на проучването е 

удостоверено с писмено информирано съгласие. 

Проучването е проведено при 159 пациенти с МС, отговарящи на 

следните критерии: 

Включващи критерии: 

1. клинично-дефинитивна Множествена склероза по критериите на 

McDonald (2010); потвърдена чрез магнитно-резонансна 

томография; 

2. пристъпно-ремитентно протичане; 

3. възраст от 18 до 60 години; 

4. провеждащи болест-модифициращо лечение с интерферон-бета или 

глатирамер ацетат в продължение на не по-малко от 6 месеца; 

5. фаза на ремисия; 

6. добро ниво на владеене на български език; 

7. завършено основно образование; 

8. пациентите да са дали предварително писмено информирано 

съгласие за участие в проучването. 

Изключващи критерии: 

1. първично хронично – прогресивна и вторично прогресивна МС; 

2. фаза на екзацербация;  

3. придружаващи, автоимунни заболявания с друга органна 

локализация, остри или хронични инфекции, алергии, неоплазми, 

декомпенсирани чернодробни, бъбречни, сърдечни и 

гинекологични, заболявания, мозъчно-съдова болест;  
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4. прием на имуносупресори, лечение с кортикостероиди преди по-

малко от 3 месеца; 

5. шизофрения, депресия; 

6. злоупортеба с алкохол и медикаменти, употреба на наркотични и 

други токсични вещества; 

7. наличие на синдром на хроничната умора при МС 

Лицата включени в контролната група са селектирани според 

следните критерии: 

Включващи критерии: 

1. възраст 18-60 години; 

2. завършено основно образование с добро ниво на владеене на 

български език; 

3. писмено декларирано информирано съгласие за участие в 

проучването. 

Критерии за изключване: 

1. анамнестични или обективни клинични данни за автоимунни 

заболявания, остри или хронични инфекции, белодробни, 

чернодробни, бъбречни, сърдечно-съдови и гинекологични 

заболявания, алергии, неоплазми; 

2. наличие на кръвно-родствена връзка с пациентите; 

3. ниско ниво на владеене на български език 

 

 

Б. МЕТОДИ: 

1. КЛИНИЧЕН МЕТОД: 

Клиничното изследване включва: 

 анамнестични данни за начало и продължителност на 

заболяването, брой пристъпи до включване в проучването, дата 

на последен пристъп, вид и продължителност на провежданото 

болест-модифициращо лечение, съпътстващи заболявания, прием 

на други медикаменти, субективна оценка за наличие на 

нарушения в когнитивните функции 

 диагностични критерии на McDonald  (2010); 

 неврологичен статус с оценка на тежестта на неврологичния 

дефицит по EDSS 

 невропсихологични тестове за изследване на когнитивните 

функции: 
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Paced Auditory Serial Addition Test 3` (PASAT 3`)  

Тестът се основава върху серийно извършване на действие 

събиране. За провеждането му е използван патентован компакт диск, за 

да се контролира нивото и последователността на стимулите и форма, на 

която изследващият отбелязва резултата. На всеки три секунди във 

версията PASAT 3` се съобщава цифра от 1 до 9 в случаен ред (общо 60 

стимула). Изследваният трябва да събира всяка нова цифра с 

предходната и да съобщи сбора, който се записва от изследващия върху 

стандартната форма. Резултатът от теста представлява броя верни 

отговори при сборуванията (максимум 60). Преди основното изследване 

на лицето се предоставя тренировъчна серия от 10 стимула за 

разясняване на същността и начина на изпълнение на теста. Тестът 

оценява състоянието на работната памет, разпределяемостта и 

устойчивостта на вниманието и скоростта на обработка на 

информацията и изисква елементарни аритметични умения.  

Symbol Digit Modalities Test (SDMT)  

Тестът се състои в определяне на правилната цифра съответстваща 

на определена геометрична фигура, съгласно зададен ключ (легенда). За 

изпълнението му е използвана стандартна патентована форма. В 

началото на бланката е представен ключ за работа, който показва на 

изследвания коя цифра отговаря на съответната геометрична фигура. 

Първите 10 елемента са тренировъчни. Чрез тях изследваното лице се 

запознава в детайли с начина за изпълнение на теста, а изследващият 

проверява правилно ли са разбрани инструкциите и при необходимост 

внася допълнителни разяснения и корекции. Следват фигурите от 

основния тест, на които изследваният последователно определя 

съответстващата цифра за време от 90 секунди. Резултатът от теста 

представлява броя на верните отговорите за 90 секунди. Отговорите 

могат да се дават писмено или устно. В настоящото изследване е 

използвана устната версия, при която лекарят записва съобщаваните от 

изследвания цифри, с цел да се избегне влиянието на двигателен 

дефицит в горните крайници върху успеваемостта. Тестът оценява 

разпределяемостта на вниманието, зрително-пространствената 

перцепция и памет, и скоростта на обработка на информацията. 

Isaacs test  

Тестът оценява спонтанната продукция на думи при ограничаващи 

търсенето условия. От изследвания се изисква да изброи 10 различни 
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думи от категориите „цветове”, „градове”, „животни” и „плодове” за 

ограничено време. Времето за всяка категория е 15 секунди. Резултатът 

от теста е равен на броя верни, неповтарящи се думи от четирите 

категории (максимум 40). Тестът е насочен към изследване на 

вербалната флуидност, като част от екзекутивните функции. 

 

2. АНКЕТЕН МЕТОД: въпросници за откриване на депресия (Скала 

на Бек за депресия – Beck Depression Inventory, BDI) и синдром на умората 

при МС (Модифицирана скала определяща влиянието на умората – 

Modified Fatigue Impact Scale, MFIS). 

 за установяване наличието на депресия е използван въпросникът 

Beck Depression Inventory (BDI), който включва 21 въпроса. 

Общият брой точки варира от минимален  0 до максимален 63.  

1-10 - норма 

11-16 - леки нарушения в  настроението 

17-20 - лека депресия  

21-30 - умерена депресия  

31-40 - тежка депресия  

над 40 - много тежка депресия  

 за диагностициране на синдром на умората при МС е използвана 

Модифицирана скала  за влиянието на умората (Modified Fatigue 

Impact scale, MFIS). Скалата включва 21 въпроса, разпределени 

в три субскали – физическа, когнитивна, психосоциална. Общият 

брой точки варира от минимален  0 до максимален 84. Резултат 

от 38 и повече точки определя наличие на синдрома на умората 

при МС 

 

3. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ: 

3.1. Метод за определяне на концентрацията на TNF-alpha, IL-10,  

IL17А и IL-18 в кръвен серум 

Концентрацията на серумните цитокини TNF-alpha, IL-10, IL17 и IL-

18 е определена чрез ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA). 

Използвани са китове на: IBL International GmbH Hamburg, Germany – за 

TNF-alpha и IL-10; BioLegend’s Inc. San Diego, CA – за IL17А; eBioscience 

Bender MedSystems GmbH, Vienna, Austria – за IL-18. Кръвните серуми, 

получени от пациентите и здравите лица са съхранявани до момента на 

изследването при температура -20° С до 30 дни, а за по-дълъг период (до 

http://www.biocompare.com/9956-Assay-Kit/2236688-Human-TNFalpha-ELISA/
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една година) при -70° С. За количествено изследване на цитокините 

разредените серуми на пациенти, здрави контроли, вътрешни контроли и 

стандарти на теста се накапват върху твърда фаза с моноклонални антитела 

срещу съответния цитокин. След инкубация и измиване, се поставя 

пероксидазен конюгат. След добавяне на хромогенен субстрат на ензима 

настъпва цветна реакция при наличие на серумни цитокини. Абсорбцията, 

която е пропорционална на цитокиновата концентрация, се измерва 

колориметрично на ELISA plate reader Thermo Scientific Multiskan EX, 

USA. Чрез построяване на стандартна крива се определя концентрацията (в 

pg/ml) на всеки цитокин. Минимална концентрация за определяне: на TNF-

alpha – 5.0pg/ml; на IL-10 – 1.0pg/ml, на IL-17А - 2.0pg/ml; на IL-18 – 

9.0pg/ml. Специфичността на метода е 100%, вътре- и междутестовата 

вариабилност- до 10% 

 

3.2. Метод за определяне на SNPs -308G/A в TNF-alpha, -1082A/G в 

IL-10, -607C/A в IL-18 по дължината на рестрикционните 

фрагменти 

Методът полимеразно верижна реакция (PCR-метод) е използван с цел 

амплификация на желаните фрагменти, съдържащи полиморфното място в 

гените за TNF-alpha; IL-10 и IL-18. Използвани са реактиви доставени от 

Applied Biosystems, USA; Fermentas, или Termo Scientific съгласно 

инструкциите на производителя с прибавяне на съответното количество 

праймери и ДНК матрица.  

Използван е апарат GeneAmp PCR System 9700 от Applied Biosystems. 

Първоначално всички проби са инкубирани на 95C за 10 min, след което 

са проведени по 30 цикъла от следните стъпки: денатурация на двойно 

верижната ДНК (denaturation),  хибридизация на комплементарните 

участъци от ДНК матрицата с праймерите (annealing) и удължаване на 

новосинтезиращата се верига (extension). 

Секвенцията на използваните праймери и големината на 

амплификационните продукти за амплификация на изследваните 

полиморфизми са представени на таблица 1. 
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Таблица 1. Секвенция на използваните праймери и големина на 

амплифицираните фрагменти 

Полиморфизъм 
Големина 

на фрагмента 
Използвани праймери 

-308 A/G в 

TNF-alpha 

150 bp F : 5’–AGG CAA TAG GTT TTG AGG GCC 

AT-3’ 

R: 5’– TG GGG ACA CAC AAG CAT CAA 

GG–3’  

-1082 A/G в 

IL10 

141bp генеричен праймер -5’AGC AAC CAC TCC 

TCG TCG CAA C-3’;  

-1082*G алел – 5’CCT ATC CCT ACT TCC 

CCC-3’  

-1082*А алел – 5’CCT ATC CCT ACT TCC 

CCТ-3’ 

-607 A/C в IL-

18 

 

196 bp генеричен праймер: 5’ 

TAACCTCATTCAGGACTTCC3’ 

Алел специфичен – С: 

5’GTTGCAGAAAGTGTAAAAATTATTAC3’  

Алел специфичен – A: 

5’GTTGCAGAAAGTGTAAAAATTATTAA3’  

 

Конкретните температурни условия и използваните концентрации 

MgCl2 за амплификация на различните фрагменти са представени на 

таблица 2.  

За да се завърши удължаването на амплификационните продукти, е 

проведена още една финална инкубация от  7 min при 72 °C, след което 

PCR-продуктите са използвани за генотипиране чрез рестрикционен 

анализ или агарозна електрофореза. 

 

Таблица 2. Условия на амплификация на изследваните полиморфизми 

полиморфизъм денатурация 
хибридизация 

с праймерите 
удължаване 

Концентрация 

MgCl2 

-308 A/G SNP 

в TNF-alpha 

95C за 45 

sec 

65°C  за 45 

sec 

72 °C за 45 

sec 
1.5 mM 

-1082 A/G 

SNP в IL-10 

95C  за 30 

sec 

60 °C за 1 

min 

72 °C за 1 

min 
2.5 mM 

-607A/C SNP 

в IL-18 

95C за 30 

sec 

57 °C за 30 

sec 

72 °C за 45 

sec 
2.5 mM 
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При всяка амплификация е използвана и т.нар. нулева контрола 

(реакционна смес от всички компоненти без ДНК матрица) с цел проверка 

за контаминация на компонентите, както и една положителна контрола 

(успешно амплифицирана ДНК матрица с известен генотип). 

Електрофореза на ДНК 

Разделянето на амплификационните продукти или рестрикционни 

фрагменти според големината им е постигнато чрез хоризонтална 

електрофореза в агарозен гел.  

Електрофореза на амплификационните продукти 

Агарозна електрофореза на амплификационните продукти е проведена 

с цел: 

 Проверка за успешно протекла амплификация след проведен 

класически PCR 

 Определяне на генотиповете на изследваните лица след проведен 

ARMS-PCR 

Електрофоретично разделяне на PCR-продуктите е осъществено в 2% 

агарозен гел (Sigma Chemical Co), оцветяван с етидиев бромид в 

концентрация 0.5 mg/ml (Sigma Chemical Co.). При всяка електрофореза е 

използван маркер за големината на ДНК фрагментите през 100 bp доставен 

от Amersham-Pharmacia, Biotech (UK) в концентрация 2g/старт. 

Изследването е извършено с апарат за хоризонтална електрофореза 

доставен от Stratagene с токоизправител Stratagene Feather volt 500, при 

постоянен волтаж от 180V. Генотиповете са отчитани по броят и позицията 

на бандовете. 
 

4. ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН МЕТОД: „Случай-контрола” за сравняване 

на клинико-лабораторните показатели на пациентите с МС (случаи) и 

здравите лица (контроли).  
 

5. ДОКУМЕНТАЛЕН МЕТОД: Подробен ретроспективен анализ на 

наличната медицинска документация (лична амбулаторна карта, епикризи) 

по отношение на анамнестични и клинични данни, клинико-лабораторни 

изследвания, офталмологично изследване, магнитно-резонансно 

изследване и др. 
 

6. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ:  

Събраната първична информация е проверена, кодирана и въведена в 

компютърна база данни за по-нататъшната статистическа групировка и 
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анализ.  Данните са обработени с помощта на статистически софтуерен 

пакет SPSS версия 19.0.  

Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от 

обема и вида на данните при провеждане на изследването, са използвани 

следните статистически методи: 

 Параметрични методи 

а. Вариационен анализ   

 Приложени са описателни статистически методи за представяне на 

обобщаващи характеристики при количествени (метрирани) 

показатели, като резултатите са представени като средна 

аритметична ± стандартно отклонение (mean±SD). Представени са и 

характеристики на разпределението на извадката като брой 

изследвани единици (n), минимална стойност (Minimum), 

максимална стойност (Maximum) и стойностите на 25–ия  и 75-ия 

персентил (IQR);  

 z-score 

За стандартизиране на резултатите от отделните невропсихологични 

тестове и определяне на един общ показател (Ztotal) отразяващ 

успеваемостта от трите теста е приложен методът за изчисляване на Z 

score.  

Z score за отделния тест на всеки пациент е калкулиран по формулата: 
 

  
                                                                      

  
 

 

Общият Z score от трите теста за конкретен пациент е изчислен по 

формулата: 
 

Ztotal = ZPASAT + ZSDMT + ZIsaacs 
 

б. Алтернативен анализ  

 Приложени  са описателни статистически методи при качествени 

(неметрирани) показатели като са представени обощаващите 

характеристики чрез  абсолютните честоти и относителните дялове; 

в. Приложен е  t-тест  на Student (independent samples  t-test) за 

оценка на статистически значимо различие между случаите и контролите 

при показатели с нормално разпределение;  

г. Приложен е дисперсионен анализ (One-way ANOVA) за съпоставка 

средните стойности на резултатите от невропсихологичните тестове при 
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носителите на различните генни вариарни на изследваните полиморфизми 

(повече от две незевисими извадки с нормално разпределение); 

д. Приложен е корелационен анализ за оценка на силата на връзката 

между изследваните имунологични показатели, резултатите от 

невропсихологичните тестове и степента на инвалидизация по EDSS 

(коефициент на корелация на Pearson при количествени показатели и 

коефициент на корелация на Spearman при качествени величини); 

е. Приложена е линейна регресия при анализиране на връзката между 

демографски, клинични и имунологични показатели и когнитивния статус 

на пациентите. 

 Непараметрични методи 

а. За проверка на нормалността на разпределението на анализираните 

количествени покатели е приложен  теста на Колмогоров-Смирнов. 

б. Приложен е екзактният тест на Фишер (Fisher’s exact test) и е 

изчислено odds ratio с 95% интервал на доверителност при оценка на риска 

за развитие на МС или когнитивни нарушения в зависимост от 

носителството на различен генетичен вариант на изследваните SNPs. 

в. Приложен е критерият 2  при многократни таблици за оценка на 

наличие на статистически значима разлика в разпределенията на 

изследваните качествени показатели. 

г. Приложен е теста на Mann-Whitney  за съпоставка на количествени 

величини при независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

За  ниво  на значимост на нулевата хипотеза  е прието P<0.05.  

 Графични методи – за нагледно представяне на резултатите 

 Методи за определяне на необходимия брой единици на 

наблюдение 

Изчисляването на необходимия брой единици на наблюдение във 

всяка група е извършено с помощта на следната формула, приложима при 

съпоставка на средни аритметични величини между две групи с различен 

брой единици на наблюдение:  
2 2

2
2 2 2

2 1
1 2

1

( )

t Sx
n

t Sx
x x

n





 

, където: 

n1 и n2 – брой единици на наблюдение в двете групи.  

1Sx  и 2Sx – стандартно отклонение в двете групи;  

1x  и 
2x  – средна аритметична  в двете групи.  
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Проучването е одобрено от Комисията по Научна етика към МУ - 

Пловдив с протокол №3/26.06.2014 г. и е финансирано от МУ – Пловдив 

след класиране на Вътреуниверситетски конкурс за научно-

изследователски проекти (Договор № НО-02/2014). 
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чен статус) 



19 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

ОПИСАНИЕ НА КОНТИНГЕНТА 

1. Демографска характеристика на проучения контингент 

Проведено е проучване случай-контрола, в което са включени 159 

пациенти с ПРМС на средната възраст  40.08±8.48 години с най-висок 

относителен дял на болните между 31 и 40 години. Контролната група е 

съставена от общо 188 клинично здрави лица на средна възраст 

39.49±10.08, като двете сравнявани групи са уеднаквени по възраст р>0.05 

(Фигура 1). 

 

 

Фигура 1. Възрастово разпределение на проучения контингент 

 

Съотношението жени:мъже в групата на пациентите е 2.53:1, което 

съответства на характерното за заболяването преобладаващо засягане на 

женския пол. В таблица 3 е представено разпределението на проучения 

контингент по пол. Сравняваните групи са съпоставими по пол р>0.05. 

 

Таблица 3. Разпределение на проучения контингент по пол 

Пол 
Случаи Контроли 

χ
2 

df p 
брой 

Относителен 

дял (%) 
брой 

Относителен 

дял (%) 

Жени 114 71.70% 123 65.43% 
1.56 1 0.212 

Мъже 45 28.3% 65 34.57% 

0

10

20

30

40

До 30г. 31 – 40г. 41 – 50г. Над 50г. 

15.1 

39.6 

30.8 

14.5 

20.2 

31.4 
34.6 

13.8 

Случаи 

Контроли 

% 
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Средният брой години на обучение при пациентите и здравите лица е 

показан в таблица 4. Съпоставката на двете клинични групи по 

образование не показва статистически значима разлика. 

 

Таблица 4. Съпоставка на клиничните групи по образование 

Образование 
Пациенти 

n=159 

Контроли 

n=86 
p 

Среден брой 

години 

на обучение 

13.57±2.82 13.98±2.87 0.280 

 

Разпределението на проучения контингент по образование е 

представено на фигура 2. 

 

 

Фигура 2. Разпределение на проучения контингент по образование 

 

2. Клинична характеристика на пациентите 

Средната възраст на пациентите в началото на заболяването е 

29.45±7.84 години. Най-малката регистрирана възраст е 14 години, а най-

голямата - 53 години. При мъжете с ПРМС, включени в настоящото 

проучване се регистрира тенденция за по-ранно начало на заболяването в 

сравнение с жените, без разликата да достига статистическа значимост 

(мъже 27.53±7.98, жени 30.21±7.68; р=0.052). 

Очертават се два периода с най-висока заболеваемост – между 26. и 

30. година и между 36. и 40. година от живота (Фигура 3). 

0

20

40

60

80

до 11 години над 11години 

27.7 

72.3 

22 

78 

Пациенти 

Контроли 

p=0.33 

% 
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Фигура 3. Разпределение на пациентите  

според възраст в началото на заболяването 

  

Продължителността на заболяването до времето на регистрация в 

проучването е от 1 до 32 години, средно 10.60±5.70 години. Най-голям е 

относителния дял на пациентите с продължителност на МС между 6 и 10 

години (Фигура 4).  

 
Фигура 4. Разпределение на пациентите  

според продължителността на заболяването 

 

Броят на пристъпите на заболяването до включване в проучването е от 

2 до 11, средно 3.72±1.52. Двата пола не се различават помежду си по броя 

на регистрираните екзацербации (р=0.87). Средния годишен 

екзацербационният коефициент на групата е 0.47±0.36 и варира от 

минимален 0.11 до максимален 2. Относителният дял на пациентите с 

0

5

10

15

20

25

До 20г. 21 – 25г. 26 – 30г. 31 – 35г. 36 – 40г. Над 40г. 

% 

17% 

36.5% 
40.9% 

5.7% 

1 до 5 г. 6 до 10 г. 11 до 20 г. над 20 г. 
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коефициент на екзацербация под 1 е 88.1% (n=140), а с 1 и по-висок – 

11.9% (n=19). Включването на пациентите в проучването е извършено по 

време на ремисия на МС и най-малко 3 месеца след системен курс с 

кортикостероиди.  

Всички пациенти провеждат лечение с имуноактивен медикамент в 

продължение на не по-малко от 6 месеца преди началото на изследването, 

при средна продължителност на болест-модифициращата терапия 

59.27±33.85 месеца. С интерферон-бета (Betaferon, Extavia, Avonex или 

Rebif) са лекувани 137 пациенти (86.2%), а с глатирамер ацетат (Copaxone) 

– 22 пациенти (13.8%). На фигура 5 е представено разпределението на 

пациентите според вида на провежданото болест-модифициращо лечение. 

 

 
Фигура 5. Разпределение на пациентите  

според вида на провежданото болест-модифициращо лечение. 

 

Корелационният анализ установява сигнификантна обратна връзка 

между продължителността на провежданото болест-модифициращо 

лечение и годишния екзацербационен коефициент (rxy=0.6, p<0.0001) 

 

2.1. Оценка на неврологичния дефицит посредством 

функционалната клинична скала EDSS 

Тежестта на неврологичния дефицит е оценена посредством EDSS. 

Средната тежест по EDSS за цялата група пациенти e 1.89±0.71, като 

минималната регистрирана степен е 1.0, а максималната е  4.5. Средната 

степен на инвалидизация за жените е 1.85±0.63 (минимална 1.0, 

максимална 3.5), а за мъжете – 2.00±0.88 (минимална 1.0, максимална 4.5). 

11.9 

43.4 

21.4 

9.4 

13.8 
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Не се установява статистически значима разлика между двата пола в 

степента на инвалидизация, оценена по EDSS (р=0.29, t=1.068). 

Разпределението на пациентите според тежестта на неврологичния 

дефицит е представено на фигура 6. 

 

 

Фигура 6. Разпределение на пациентите според степента на EDSS 

 

Най-голям е относителният дял на пациентите с оценка по EDSS 1.5, 

съответстваща на налични патологични признаци без функционален 

дефицит. 

В таблица 5 е представено разпределението на тежестта на 

неврологичния дефицит според продължителността на заболяването. 

Тежестта на инвалидизация показва тенденция за нарастване с увеличаване 

на болестната продължителност (р=0.083). 

 

Таблица 5. Промени в EDSS според продължителността на 

заболяването   

Скала 
Продължителност на 

болестта 
Брой mean±SD 

EDSS  

до 5 г. 27 

58 

65 

9 

1.65±0.71 

6-10 г. 1.87±0.78 

11-20 г. 1.97±0.65 

над 21 г. 2.02±0.65 
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Корелационният анализ установява статистически значима позитивна 

зависимост между степента на инвалидизация, оценена по EDSS, и 

възрастта на пациентите (rxy=0.17, р=0.032). 

Тежестта на неврологичния дефицит корелира и с броя на пристъпите 

на заболяването (rxy=0.339, р=0.0001), като връзката е права и умерена по 

сила. 

Пациентите, лекувани с интерферон-бета и с глатирамер ацетат не се 

различават помежду си по тежест на неврологичния дефицит (t=0.536, 

p=0.784). Не се установява статистически значима разлика в степента по 

EDSS между пациентите, лекувани с различен вид интерферон-бета 

(χ
2
=13.09, df=21, p=0.905). 

 

 

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ПРМС И ЗДРАВИ ЛИЦА 

1. Генетични фактори 

Извършено е генотипизиране на лицата от двете клинични групи по 

три функционални промоторни полиморфизма в цитокинови гени: -308G/A 

в TNF-alpha, -1082A/G в IL-10 и -607C/A в IL-18. Разпределението на 

проучения контингент според носителството на определен генотип е 

представено в таблица 6. 

 

Таблица 6. Честота на отделните генотипи при проучения контингент. 

Полиморфизъм 
Генетичен 

вариант 

Пациенти Контроли 

р 
брой 

Относителен 

дял (%) 
брой 

Относителен 

дял (%) 

-308G/A в TNF-

alpha 

АА 0 0 1 0.6 0.329 

АG 38 23.9 28 18.1 0.208 

GG 121 76.1 126 81.3 0.262 

 общо 159 100 154 100  

-1082A/G в  

IL-10 

AA 61 38.4 30 25.2 0.0205 

AG 76 47.8 68 57.1 0.125 

GG 22 13.8 21 17.6 0.386 

 общо 159 100 119 100  

-607C/A в 

 IL-18 

AA 0 0 4 4.7 0.05 

AC 102 64.2 46 53.5 0.103 

CC 57 35.8 36 41.9 0.349 

 общо 159 100 86 100  
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При -308G/A в TNF-alpha повече от половината пациенти (76.1%) са 

носители на хомозиготния GG вариант; хетерозиготният вариант AG се 

установява при останалите лица с МС (23.9%); АА генотипа не се открива 

при нито един от изследваните пациенти. Аналогично е разпределението и 

при здравите контроли, като само един от включените в контролната група 

здрави лица е носител на хомозиготния АА вариант.  

Различно разпределение на генетичните варианти се установява при -

1082A/G в IL-10. Най-рядко се среща хомозиготния GG генотип, както в 

групата на пациентите, така и в контролната група (13.8% и 17.6% 

съответно). Хетерозиготният вариант AG се явява като най-чест и в двете 

групи (47.8% и 57.1% съответно). При пациентите с ПРМС се регистрира 

по-висока честота на АА варианта на -1082A/G в IL-10 в сравнение със 

здравите лица. Анализът на отношението на шансовете показва, че шансът 

за поява на МС е 1.84 пъти по-висок при носителите на АА генотипа на 

този полиморфизъм по отношение на хомо- и хетерозиготното носителство 

на G алела (таблица 7). 

 

Таблица 7. Риск за поява на МС при носителство на АА вариант на -

1082A/G в IL-10. 

-1082A/G 

в IL-10 

генотип 

Пациенти 

Брой (%) 

Контроли 

Брой (%) 
Odds 

95% confidence 

interval 
P 

АА 61 (38.4) 30 (25.2) 1.84 
[1.095; 3.15] 0.0278 

AG + GG 98 (62.6) 89 (74.8) 1 

 

 При -607C/A в IL-18 отново най-разпространен е хетерозиготният 

АС вариант (64.2% и 53.5% съответно за пациенти и контроли). Близка е 

честотата на хомозиготния СС генотип в двете групи (35.8% и 41.9% 

съответно). Всички регистрирани носители на АА варианта на -607C/A в 

IL-18 (4 на брой) са здрави лица от контролната група (Odds ratio=0.0575, 

95% CI[0.0031;1.08], p=0.01).  

 Като цяло, честотата на хомозиготните АА варианти на -308G/A в 

TNF-alpha и -607C/A в IL-18, както сред пациентите, така и при здравите 

лица е ниска.  
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2. Имунологични показатели 

 

2.1. Сравнителна оценка на серумните цитокинови концентрации 

при пациенти с различно болест-модифициращо лечение и 

контролната група  

В таблици 8, 9, 10 и 11 са представени концентрациите на 

изследваните цитокини при проучения контингент. 

 

Таблица 8. Серумни концентрации на TNF-alpha при проучения 

контингент 

TNF-alpha (pg/ml) 

ПАЦИЕНТИ КОНТРОЛИ 

Терапия N median IQR Min-max N median IQR Min-max 

IFN-beta 131 4.58 3.48-6.5 0.73-23.79 

99 3.52 1.74-5.43 0.84-13.36 GA 21 5.13 3.75-7.05 1.83-19.4 

общо 152 4.58 3.48-6.64 0.73-23.79 

p<0.0001 

 

Таблица 9. Серумни концентрации на IL-17А при проучения 

контингент 

IL-17А (pg/ml) 

ПАЦИЕНТИ КОНТРОЛИ 

Терапия N median IQR Min-max N median IQR Min-max 

IFN-beta 131 2.87 2.13-3-78 1.43-9.47 

64 2.38 1.63-3.7 0-5.8 GA 21 2.51 1.98-3.14 1.5-4.37 

общо 152 2.733 2.09-3.7 1.43-9.47 

p=0.038 
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Таблица 10. Серумни концентрации на IL-18 при проучения 

контингент 

IL-18  (pg/ml) 

ПАЦИЕНТИ КОНТРОЛИ 

Терапия N median IQR Min-max N median IQR Min-max 

IFN-beta 129 139.89 
65.61-

316.7 
0-984.51 

32 125.04 
65.3-

285.35 

14.85-

860.9 
GA 21 48.28 

13.62-

263.1 
4.9-564.8 

общо 150 133.09 
54.47-

324.4 
0-984.51 

p=0.973 

 

Таблица 11. Серумни концентрации на IL-10 при проучения 

контингент 

IL-10 (pg/ml) 

ПАЦИЕНТИ КОНТРОЛИ 

Терапи

я 
N median IQR Min-max N median IQR Min-max 

IFN-beta 131 1.44 0.83-2.28 0-41.42 

63 2.221 1.073-3.9 0-7.95 GA 21 1.38 0.38-3.07 0-20.4 

общо 152 1.41 0.77-2.33 0-41.42 

p=0.024 

 

Средните серумни нива на проинфламаторните цитокини TNF-alpha и 

IL-17А са значимо по-високи при пациентите в сравнение със здравите 

лица (р<0.0001; р=0.038). Средните концентрации на IL-18 в серума на 

пациентите и контролите не показват сигнификантна разлика (р=0.973). 

Статистически значима разлика се установява по отношение на средната 

концентрация на IL-10, която е по-ниска при болните с МС в сравнение със 

здравите контроли (р=0.024). 

Пациентите лекувани с интерферон-бета имат сигнификантно по-

високи нива на TNF-alpha, и IL-17А (р<0.0001; р=0.02) и по-ниска средна 

концентрация на IL-10 (р=0.039) в сравнение с контролната група. Не се 
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регистрира сигнификантна разлика в нивата на IL-18 между двете групи 

(р=0.587). 

При пациентите, лекувани с глатирамер ацетат се установяват 

статистически значимо по-високи средни концентрации на TNF-alpha 

(р=0.01) и по-ниски концентрации на IL-18 (р=0.03) в сравнение със 

здравите лица. IL-10 показва тенденция за по-ниска концентрация в серума 

на болните, лекувани с глатирамер ацетат в сравнение с контролната група 

(р=0.083), а серумните нива на IL-17А не се различават статистически 

значимо (р=0.803). 

Съпоставката на цитокиновите концентрации между пациентите 

лекувани с интерферон-бета и с глатирамер ацетат регистрира значима 

разлика само в нивата на IL-18, които са по-ниски в групата с глатирамер 

ацетат (р=0.007) 

Корелационният анализ установява слаба позитивна връзка между 

броя на пристъпите на заболяването и серумната концентрация на TNF-

alpha (rxy=0.160, p=0.049). 

Не се регистрира значима връзка между тежестта на инвалидизация, 

оценена по EDSS и нивата на изследваните цитокини (р>0.05). 

 

2.2. Серумни концентрации на цитокините в зависимост от 

носителството на различни генни варианти на изследваните 

полиморфизми 

Съпоставката на серумните концентрации на съответните цитокини 

при отделните варианти на изследваните промоторни полиморфизми е 

представена на фигура 7. 
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Фигура 7. Серумни концентрации на TNF-alpha, IL-10 и IL-18 при носителите на отделните генни варианти 

на съответните полиморфизми 
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Не се установява статистически значима разлика в серумните 

цитокинови концентрации при носителите на отделните генни варианта на 

-308G/A в TNF-alpha (р=0.118), -1082A/G в IL-10 (р=0.333) и -607C/A в IL-

18 (р=0.532) в общата група на пациентите. В контролната група не се 

регистрира сигнификантна разлика в серумните цитокинови концентрации 

при носителите на трите генни варианта на -308G/A в TNF-alpha (р=0.616), 

-1082A/G в IL-10 (р=0.141) и -607C/A в IL-18 (р=0.333). 

При съпоставка на серумните нива на цитокините между пациенти и 

здрави лица, които са носителите на един и същ генотип се установяват 

следните зависимости: 

 Пациентите, носители на генни варианти AG и GG на -308G/A в 

TNF-alpha имат сигнификантно по-високи серумни нива на 

цитокина в сравнение с носителите на съответните генотипи от 

контролната група независимо от вида на лечението(Z=-2.72, 

р=0.007; Z=-3.543, p<0.0001); 

 Концентрацията на IL-10 при пациентите, хомозиготи по G алела на 

-1082A/G в IL-10 е значимо по-ниска в сравнение с носителите на 

същия генен вариант в контролната група (Z=-2.136, p=0.033).  

 Серумните концентрации на IL-18 не показват различия между 

пациенти и контроли, които са носители съответно на АС и СС 

генотипите на -607C/A в IL-18, както и между хетерозиготите по 

полиморфизма в гена за IL-10 (р>0.05), а разликата при 

хомозиготния АА вариант на -1082А/G в IL-10 не достига 

статистическа значимост (р=0.074) 

   

3. Когнитивни функции 

Невропсихологичните тестове PASAT 3`, SDMT и Isaacs test са 

проведени при 159 пациенти и 86 клиничнo здрави контроли. Двете 

сравнявани групи са съпоставими по възраст, пол и образование. 

В таблица 12 са представени резултатите от извършените 

невропсихологични тестове при проучения контингент.  
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Таблица 12. Резултати от невропсихологичните тестове при проучения 

контингент 

Тест Група 
Брой точки 

mean ± SD 
t р 

PASAT 3` 
Пациенти 41.74 ±11.165 

10.590 р<0.0001 
Контроли 52.71 ±4.991 

SDMT 
Пациенти 48.50 ±11.887 

8.034 р<0.0001 
Контроли 59.72 ±9.563 

Isaacs test 
Пациенти 36.45 ±3.798 

7.020 р<0.0001 
Контроли 38.80 ±1.353 

 

При пациентите с МС се установява значимо по-нисък среден 

резултат и при трите невропсихологични теста в сравнение с контролната 

група (р<0.0001). Разликата се запазва и при разделяне на групите по пол. 

Пациентите, чийто осреднен резултат е в границите на mean±SD за 

здравите лица се считат за когнитивно съхранени. Болните с резултат по-

нисък от mean‒1.5SD на контролната група имат когнитивно нарушение. 

Те са 46.5% от случаите, а като пациенти с категоричен когнитивен 

дефицит (когнитивно увредени) се определят лицата с брой точки под 

mean‒2SD на здравите. Техният относителен дял е 35.8% (n=57) от 

изследваните болни с МС.  

В таблица 13 е представено разпределението на пациентите според броя 

на тестовете с абнормно нисък резултат (≤ mean-2SD на контролната група). 

 

Таблица 13. Разпределение на пациентите според броя на 

невропсихологичните тестове с абнормно нисък резултат 

 
Брой 

Относителен дял 

(%) 

Пациенти с нормален резултат от всички тестове 59 37.1 

Пациенти с 1 абнормен тест 49 30.8 

Пациенти с 2 абнормни теста 28 17.6 

Пациенти с 3 абнормни теста 23 14.5 

Общо 159 100 

 

Ако когнитивно нарушение се дефинира при скор с 2SD под средния 

резултат за контролите от поне 1 тест относителният дял на пациентите с 

когнитивно разстройство  е 62.9%. 
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Тридесет от изследваните пациенти (18.9%) отчитат субективно наличие 

на когнитивни нарушения. Седем от болните, определили себе си като имащи 

когнитивен проблем са показали нормални резултати (в граници mean±2SD 

за здравите лица) и на трите невропсихологични теста. От цялата изследвана 

група само при 23 пациенти (14.47%) има съвпадение между самооценката и 

обективните данни за наличие на когнитивен дефицит. 

  

Обобщение: 

1. Разпределението на честотите на отделните генни варианти е 

различно за трите изследвани полиморфизма: при -308G/A в TNF-

alpha и -607C/A в IL-18 хомозиготния АА вариант се най-рядък, а 

при -1082A/G в IL-10 най-ниска е честотата на GG генотипа и в 

двете клинични групи. 

2. Хомозиготите по А алела на -1082A/G в IL-10 имат по-висок риск 

за поява на МС. 

3. Носителството на АА варианта на -607C/A в IL-18 е свързано с по-

нисък шанс за изява на заболяването. 

4. При пациентите с ПРМС е налице цитокинен дисбаланс с 

повишена продукция на проинфалматорните цитокини TNF-alpha 

и IL-17А и намалена секреция на регулаторния IL-10 в сравнение с 

контролната група, независимо от фазата на клинична ремисия и 

провежданото болест-модифициращо лечение. 

5. Серумният цитокинен профил на пациентите се влияе от 

провежданото болест-модифициращо лечение, като лекуваните с 

интерферон-бета и с глатирамер ацетат показват различия по 

отношение на IL-17А и IL-18: 

6. При лекуваните с интерферон-бета концентрацията на IL-17А е 

значимо по-висока, а при пациентите с глатирамер ацетат тя не се 

различава от тази на здравите лица;  

7. По-ниско ниво на IL-18 в сравнение с контролите се отчита само 

при прилагащите глатирамер ацетат. 

8. Различия в серумните концентрации на IL-10 се регистрират 

между пациенти и контроли, носители на еднакви генетични 

варианти на съответните полиморфизми. 

9. Пациентите с ПРМС показват по-нисък среден резултат и при 

трите невропсихологични  теста в сравнение със здравите лица. 

10. Над 1/3 от пациентите с ПРМС имат когнитивен дефицит. 
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ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПРМС 

 

1. Оценка на влиянието на демографски и клинични фактори 

върху когнитивното функциониране  

 

  Посредством корелационен анализ е изследвана зависимостта между 

резултатите от трите невропсихологични теста и следните фактори: 

възраст на пациентите, образование, възраст при началото на заболяването, 

продължителност на заболяването, брой пристъпи, тежест на 

неврологичния дефицит според EDSS. 

 Установява се сигнификантна връзка между броя точки от SDMT на 

болните и следните фактори: възраст (rxy=-0.246, р=0.002), образование 

(rxy=0.162, р=0.041), продължителност на заболяването (rxy=-0.157, 

р=0.047), общ брой пристъпи (rxy= -0.17, р=0.032) (Фигура 8).  

 

 

 

Фигура 8. Зависимост между резултата от SDMT и демографски и 

клинични фактори при пациентите 
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Сигнификантна, слаба обратна връзка се установява между тежестта 

на неврологичния дефицит по EDSS и резултатите от PASAT (rxy=-0.177, 

p=0.025), SDMT (rxy=-0.248, p=0.002) и Isaacs test (rxy=-0.185, p=0.019) 

(Фигура 9). 

 

  

 

Фигура 9. Зависимост между резултата от невропсихологичните 

тестове и тежестта на инвалидизация по EDSS 

 

 За по-детайлно изследване на влиянието на фактора 

продължителност на заболяването върху резултатите от 

невропсихологичните тестове пациентите са разделени в четири групи по 

този показател: 1 – до 5 години; 2 – от 6 до 10 години; 3 – от 11 до 20 

години; 4 – над 20 години. Съпоставката между отделните групи показва 

сигнификантно намаляване на броя точки от SDMT в групите с по-дълга 

еволюция на МС (χ
2
 = 9.445, df=3, p=0.024). Резултатите от PASAT и Isaacs 

test не се различават статистически значимо в групите с различна 

продължителност на болестта (р>0.05) (Фигура 10). 
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Фигура 10. Съпоставка на резултатите от невропсихологичните 

тестове при пациенти с различна продължителност на заболяването 

 

При квалифициране на пациентите като когнитивно увредени е 

използван критерият, резултата от невропсихологичните тестове да е по-

нисък от mean-2SD на здравите лица (осреднено за трите теста). 

При съпоставяне на пациентите с и без когнитивен дефицит по 

възраст се установява тенденция за по-голяма възраст на когнитивно 

увредените лица (съотв. 41.67±7.69 vs. 39.19±8.80; p=0.077). Не се открива 

статистически значима разлика в разпределението по пол между двете 

групи (χ
2
 = 0.47, df=1, р=0.582) 

Факторът образование е анализиран, като са използвани броя години 

на обучение. Не се установява статистически значима разлика в средния 

брой години на обучение в групите на болните с и без когнитивни 

нарушения (съотв. 13.77±2,77 vs. 13.19±2.88; р=0.213). 

Когнитивно увредените пациенти имат значимо по-голяма 

продължителност на заболяването (Z=2.375; р=0.018) и по-голям брой 

пристъпи (Z=3.081; р=0.002) в сравнение с пациентите без когнитивен 

дефицит (Фигура 11).  
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Фигура 11. Продължителност на заболяването и брой пристъпи  

при пациентите с и без когнитивен дефицит 

 

Няма разлика между двете групи по отношение на възрастта на 

началните прояви на заболяването (р=0.54) и продължителността на 

болест-модифициращото лечение (р=0.526) 

Чрез BDI и MFIS пациентите са изследвани за наличие на депресия и 

синдром на хроничната умора при МС с оглед изключване на влиянието на 

тези фактори върху изпълнението  на когнитивните задачи. Резултата от 

BDI варира от 0 до 4 точки, което показва лиса на клинично изявена 

депресия при изследвания контингент. Общия брой точки от MFIS е от 0 

до 29, като резултата не достига cut-off стойността от 38 точки 

потвърждаваща влияние на синдрома на умората при МС. 

Не се регистрира сигнификантна разлика между пациентите с и без 

когнитивен дефицит по отношение на резултата от BDI (Z=0.701, p=0.483) 

и MFIS (Z=1.822, p=0.68), но се установява слаба корелационна зависимост 

между броя точки oт SDMT и MFIS (rxy =0.181, p=0.022). 

От всички изследвани пациенти 30 лица (18.9%) са дали положителен 

отговор на въпросите за наличие на когнитивни нарушения. Седем от 

пациентите, определили себе си като имащи когнитивен проблем са 

показали нормални резултати (в граници mean±2SD за здравите лица) и на 

трите невро-психологични теста. От цялата изследвана група пациенти 

само при 23 (14.47%) има съвпадение между самооценката и обективните 

данни за наличие на когнитивен дефицит. 

Пациентите, които съобщават за наличие на когнитивни нарушения 

имат значимо по-висок брой точки на BID (р<0.0001). Аналогична, силно 
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изразена тенденция, на границата на статистическата значимост (р=0.052) 

се установява и за MFIS. 

 

2. Оценка на влиянието на имунологичните фактори върху 

когнитивното функциониране 

 

Анализът на цитокинния профил на пациентите с различен вид 

болест-модифициращо лечение показва  следните зависимости: лекуваните 

с глатирамер ацетат (n=22) имат сигнификантно по-ниско ниво на IL-18 в 

сравнение с лекуваните с интерферон-бета (р=0.007); концентрациите на 

TNF-alpha, IL-10 и IL-17А не се различават значимо между групите с 

различно болест-модифициращо лечение (р=0.785; р=0.375; р=0.123) 

(Фигура 12). 

 

 

 
Фигура 12. Серумни концентрации на изследваните цитокини  

при пациентите, лекувани с IFN-beta  и GA 
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Изследването на връзката между когнитивния статус и вида на 

провежданото болест-модифициращо лечение не открива статистически 

значими корелации (р>0.05) 

Корелационният анализ установява сигификантна зависимост между 

когнитивния статус на пациентите с МС и серумната концентрация на IL-

17А (rxy=0.220, p=0.006). Регистрира се значима обратна връзка между 

резултатите от PASAT 3` и SDMT и серумната концентрация на IL-17А 

(rxy=-0.229, p=0.004; rxy=-0.166, p=0.041). В контролната група не се 

откриват подобни зависимости (р>0.05).  

Съпоставката на средните серумни нива на изследваните цитокини 

показва значимо по-висока концентрация на IL-17А при пациентите с 

когнитивно нарушение в сравнение с болните, чийто резултат и при трите 

теста е в границите на mean±SD за контролната група (Mann-Whitney Z=-

2.703, p=0.007) (Фигура 13). 

 

 
Фигура 13. Серумни концентрации на IL-17А при пациенти с и без 

когнитивен дефицит 

 

Не се установява статистически значима зависимост между степента 

на инвалидизация, оценена чрез EDSS, резултата от BDI и MFIS и 

серумните нива на изследваните цитокини (р>0.05). 

В таблица 14 е представен линейния регресионен модел, обобщаващ 

връзката между изследваните демографски, клинични и имунологични 
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показатели и когнитивния статус на пациентите, изразен посредством 

общия Z-score.  

 

Таблица 14. Линеен регресионен модел за връзката между 

когнитивната функция и изследваните демографски и 

клинични показатели. 

Показател 
Константа 

В 

Регресионен 

коефициент 

Beta 

p 

Възраст -0.015 -0.049 0.584 

Образование 0.145 0.164 0.044 

Продължителност на заболяването -0.031 -0.072 0.423 

EDSS -0.846 -0.242 0.003 

Серумна концентрация на TNF-alpha 0.047 0.068 0.392 

Серумна концентрация на IL-17А -0.367 -0.209 0.009 

Серумна концентрация на IL-18 0.001 0.103 0.200 

Серумна концентрация на IL-10 -0.018 -0.043 0.589 
 

3. Оценка на влиянието на генетичните фактори върху 

когнитивното функциониране 

 При пациентите с над 10 години еволюция на МС се регистрира 

значимо по-висока концентрация на TNF-alpha при хетерозиготния AG 

генотип в сравнение с хомозиготния GG вариант (р=0.04) (Фигура 14). 
 

 
Фигура 14. Серумна концентрация на TNF-alpha при пациентите, 

носители на AG и GG вариант на -308G/A в TNF-alpha с 

продължителност на заболяването над 10 години 
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В същата група пациенти серумната концентрация на TNF-alpha 

корелира статистически значимо с резултата от SDMT, като връзката е 

обратна и слаба по интензитет (rxy=-0.258, p=0.033). Количествено тази 

връзка може да се изрази с помощта на линейния регресионен модел, 

представен на таблица 15 . 

 

Таблица 15. Линеен регресионен модел за връзката на SDMT и 

серумната концентрация на TNF-alpha. 

 
Регресионен 

кoефициент 

Beta 

p 
95% Confidence 

Interval 

Серумен TNF-alpha -0.241 0.046 -2.58; -0.026 

Константа 53.28 <0.0001 45.843; 60.717 

 

Чрез One-way ANOVA са съпоставени средните стойности на 

резултатите от приложените невропсихологични тестове при носителите 

на различните генни варианти на изследваните полиморфизми.  

В групата на пациентите с продължителност на МС от 11 до 20 

години, се установява сигнификантно по-нисък резултат на Isaacs теста 

при носителите на СС хомозиготния генотип в сравнение на АС варианта 

на -607C/A в IL-18 (F=4.38, p=0.04) (таблица 16). 

 

Таблица 16. Резултати от невропсихологичните тестове при пациентите 

с продължителност на заболяването между 11 и 20 години 

Полиморфизъм 
Генетичен 

вариант 

Брой 

(n) 

PASAT 

mean±SD 

SDMT 

mean±SD 

Isaacs test 

mean±SD 

-308G/A в TNF-

alpha 

AG 18 41.67±12.73 48.56±15.79 36.22±4.31 

GG 47 40.04±12.04 46.45±11.96 36.28±3.50 

   p=0.633 p=0.564 p=0.958 

-1082A/G в 

IL-10 

AA 24 40.79±11.80 45.13±12.02 35.88±3.96 

AG 34 39.18±13.30 48.38±13.94 36.62±3.41 

GG 7 45.86±4.98 47.00±12.82 35.86±4.56 

   p=0.418 p=0.651 p=0.726 

-607C/A в IL-18 
AC 44 39.98±12.38 47.89±11.59 36.91±2.69 

CC 21 41.57±11.89 45.24±15.80 34.90±5.05 

   p=0.625 p=0.448 p=0.04 
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В същата група анализът на съотношението на шансовете показва по-

висок риск за абнормно нисък резултат от PASAT 3` (под mean-2SD на 

здравите контроли) при носителите на АА генотип на -1082A/G в IL-10 в 

сравнение с носителите на GG варианта (таблица 17) 

 

Таблица 17. Риск за абнормен резултат от PASAT 3` в зависимост от 

генетичния вариант на -1082A/G в IL-10 в групата на 

пациентите 

-1082A/G 

в IL-10 

генотип 

Пациенти с 

абнормен 

резултат от 

PASAT 

Брой (%) 

Пациенти с 

нормален 

резултат от 

PASAT 

Брой (%) 

Odds 

95% 

confidence 

interval 

P 

АА 15 (62.5) 9 (37.5) 10.0 
[1.03; 97.04] 0.0471 

GG 1 (14.3) 6 (85.7) 1 

   

По отношение на останалите изследвани полиморфизми и 

невропсихологични тестове не се откриват статистически значими 

зависимости (р>0.05). 

Изследването на връзката между различните генотипи на трите 

полиморфизма и тежестта на неврологичния дефицит, оценена по EDSS не 

показва статистически значима асоциация (р>0.05). Не се  установява 

корелация между носителството на определен вариант на SNPs и 

резултатите от BDI и MFIS, възраст на началните прояви и пристъпна 

честота (р>0.05). Тенденция за по-висок индекс на прогресия 

(PI=EDSS/продължителност на болестта в години) се регистрира при 

носителите на AG генотип на -308A/G в TNF-alpha спрямо хомозиготите 

по G алела, без да се достига статистическа значимост (F=3.299, р=0.071) 

 

 

Обобщение: 

1. Възрастта и образованието на пациентите, продължителността на 

заболяването и общия брой пристъпи оказват влияние върху 

резултата от SDMT. 
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2. Регистрира се слаба връзка между броя точки от трите 

невропсихологични теста и тежестта на физическата 

инвалидизация, оценена чрез EDSS. 

3. Когнитивно увредените пациенти имат по-дълга еволюция на  МС и 

по-голям брой пристъпи в сравнение с болните без когнитивен 

дефицит. 

4. Серумната концентрация на IL-17А корелира с резултата от PASAT 

3` и SDMT на пациентите. 

5. Болните с нарушение в когнитивните функции имат по-високи 

серумни нива на IL-17А в сравнение с когнитивно-съхранените 

лица. 

6. При пациентите с над 10 годишна еволюция на  МС серумната 

концентрация на TNF-alpha е сигнификантно по-висока при 

носителите на AG варианта на  -308G/A в TNF-alpha и корелира 

значимо с резултата от SDMT. 

7. Хомозиготното носителство на С алела на полиморфизма -607C/A в 

IL-18 е свързано с по ниска успеваемост на Isaacs теста при болните 

с продължителност на МС между 11 и 20 години.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Множествената склероза – прогресиращо имунно заболяване, 

засягащо лица в млада възраст е обект на интензивни, съвременни 

проучвания: патоморфологични, фармакогеномни, имунохистохимични, 

генетични и клинични. Автоимунният процес, медииран от автореактивни 

Т лимфоцити е ключов механизъм в патогенезата на заболяването. 

Основни медиатори и регулатори на имунните възпалителни промени в 

ЦНС са проинфламаторните и антиинфламаторни цитокини секретирани 

от различни популации имунокомпетентни клетки. Имуноиндуцираната 

демиелинизация и съпътстваща аксонална и невронална дегенерация 

обуславят изявата на различен по тежест неврологичен дефицит. Наред с 

физическата инвалидизация значителен брой от пациентите развиват и 

когнитивни нарушения, които допринасят съществено за затруднената 

социална адаптация на засегнатите лица, но обичайно остават извън 

фокуса на внимание на клиницистите. Експериментални и клинични 

доказателства от последните години за участие на цитокините в 

модулирането на когницията вкл. при  заболявания, традиционно 

разглеждани като невродегенеративни, обосновават планирането и 

провеждането на настоящото изследване, в което е направен опит да се 

оцени ролята на цитокинния дисбаланс и на функционални SNPs в гените 

за TNF-alpha, IL-18 и IL-10 за развитието на МС-свързан когнитивен 

дефицит. Проучването е първото у нас, което изследва връзката между 

имунни, генетични фактори и състоянието на когнитивните функции при 

най-честата пристъпно-ремитентна форма на МС. За постигане на валидни 

доказателства и заключения са обособени две съпоставими групи - 

пациенти и клинично здрави контроли. Резултатите от 

невропсихологичните тестове, серумните концентрации на TNF-alpha, IL-

17A, IL-18 и IL-10 и честотното разпределение на вариантите на -308A/G в 

TNF-alpha, -1082A/G в IL-10 и -607А/С в IL-18 на болните във фазата на 

клинична ремисия са сравнени с тези при контролната група. Дисбалансът 

в цитокинната продукция, независим от продължителността и фазата на 

заболяването е потвърден и от настоящото проучване. Повишените нива на 

TNF-alpha и IL-17A и значимото снижение на IL-10 са доказателство за 

персистираща проинфламаторна активност в периферното русло през 

периода на клинична ремисия. Болест-модифициращата имуноактивна 

терапия променя цитокинния баланс, но не индуцира дефинитивен имунен 
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толеранс към автоантигените и не прекратяват болестната еволюция. 

Значението на генетичните фактори в детерминиране на цитокинната 

продукция при пациентите с МС се проявява като повишена концентрация 

на  TNF-alpha при лицата с AG генотип на -308A/G в TNF-alpha спрямо 

хомозиготните носители на G алела. Установените различия в серумните 

концентрации на IL-10 между пациенти и контроли, носители на еднакви 

генетични варианти на -1082A/G в IL-10 отразяват въздействието и на 

други фактори, модифициращи генната експресия. Данните от настоящото 

проучване предполагат приноса на този полиморфизъм в генетичното 

предразположение към МС. 

Анкетното регистриране характеризира пациентите чрез данните за 

възраст при началните прояви на МС, продължителност на болестната 

еволюция, общ брой пристъпи, вид и продължителност на провежданото 

болест-модифициращо лечение. Оценена е степента на инвалидизация чрез 

скалата EDSS. Потвърждават се литературни данни от български и чужди 

автори за по-често ангажиране на женския пол, начало на пристъпно – 

ремитентната форма до 30 годишна възраст, за връзка между  възрастта, 

продължителността и броя на релапсите на заболяването и кумулирането 

на инвалидизация, за ниска степен на неврологичен дефицит на фона на 

провеждано имуномодулиращо лечение. Различни по тежест когнитивни 

нарушения се откриват при 46.5% от пациентите. Анализът на връзката 

между  когнитивния статус  и  демографски и клинични фактори 

установява асоциация с показатели характеризиращи болестната еволюция 

(продължителността на заболяването, броя на екзацербациите, тежестта на 

неврологичния дефицит) и имащи отношение към когнитивния резерв 

(брой години образование).  

Предоставят се доказателства за влиянието на цитокинната продукция 

върху когнитивните функции на пациентите с ПРМС. Болните с 

когнитивно нарушение имат значимо по-висок серумен IL-17A в сравнение 

с тези без когнитивни дисфункции. Серумната концентрация на IL-17A 

оказва негативен ефект върху успеваемостта при PASAT и SDMT. Значима 

обратна връзка е регистрирана между серумния TNF-alpha  и резултата от 

SDMT. Едновременно с това високите нива на същия цитокин са 

асоциирани с по-голям брой пристъпи на заболяването. Изхождайки от 

връзката между броя на пристъпите и състоянието на когнитивните 

функции допускаме, че TNF-alpha и IL-17A са част от молекулните 

механизми обуславящи възникването на когнитивни нарушения при МС. 
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Ролята на IL-17A като значим фактор, детерминиращ когнитивния статус 

се потвърждава и от линейния регресионен модел.   

Бързия напредък на молекулярната генетика през последните 

десетилетия предостави данни за участието на  SNPs в детерминиране на 

когнитивните промени свързани с процеса на стареене или различни 

болестни състояния. По наши данни настоящото проучване за пръв път 

оценява ефекта на полимолиморфизми в цитокинови гени върху 

когнитивните функции при пациенти с МС. Регистрира се достоверна 

връзка между -607А/С в IL-18 и резултата от теста за вербална флуидност, 

a носителството на АА генотип на -1082A/G в IL-10 е свързано с по-висок 

шанс за нарушения в работната памет, вниманието и скоростта на 

обработка на информацията в сравнение с GG варианта. Връзката на -

308А/G в TNF-alpha със серумната концентрация на цитокина, а тя с броя 

точки от SDMT е основание да допуснем, че промяна в цитокинната 

продукция опосредства влиянието на полиморфизма върху когницията. 

Поради инвалидизирането на заболелите през най-активния период от 

живота им в социален и професионален аспект МС е определена от СЗО и 

Световната банка, като „едно от стоте най-тежки заболявания в света и в 

това отношение се нарежда пред карцинома на овариите, простатната 

жлеза, трахомата и лепрата“. Според становището на водещи специалисти 

в областта, двигателният и когнитивният дефицит допринасят в еднаква 

степен за нарушената социална адаптация на пациентите. Изясняването на 

аспекти от механизма на патологичния процес, ролята на генетични 

фактори за предиспозицията към МС и връзката им с когнитивни 

нарушения е възможност за ранно и прецизно адаптиране на 

терапевтичните стратегии към формите и етапите на болестта. Резултатите 

от настоящото проучване допринасят за разкриване на част от факторите, 

обуславящи когнитивния дефицит и за оптимизиране на лечебните 

подходи с цел подобряване качеството на живот на пациентите с ПРМС. 
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ИЗВОДИ 
 

1. SNPs в цитокинови гени са свързани с генетичното предразположение 

към МС.  
 

2. Промоторният полиморфизъм -1082А/G в IL-10 е асоцииран с 

предразположението към МС в българската популация и носителстото 

на АА генотип значимо повишава риска за развитие на болестта. 
 

3. При пациентите с ПРМС във фаза на клинична ремисия персистира 

цитокинен дисбаланс с доминираща проинфламаторна активност от 

TNF-alpha и IL-17A и понижена концентрация на антиинфламаторния 

IL-10. 
 

4. -308А/G в TNF-alpha променя серумната концентрация на цитокина 

при пациенти с продължителност на заболяването над 10 години.  
 

5. Когнитивни нарушения се откриват при голяма част от пациентите с 

ПРМС, провеждащи лечение модифициращо болестния ход. 
 

6. Продължителността на заболяването и броят на пристъпите са 

фактори, определящи развитието на когнитивни нарушения при 

ПРМС. 
 

7. Тежестта на инвалидизация, оценена чрез EDSS е слаб предиктор за 

състоянието на когнитивните функции при пациентите с ПРМС. 
 

8. Повишените нива на проинфламаторните цитокини TNF-alpha и IL-

17A променят негативно когнитивните функции на пациентите с 

ПРМС. 
 

9. SNPs в цитокинови гени са фактор, определящ състоянието на 

когнитивните функции при ПРМС. 
 

10. Хомозиготното носителство на -607С алела в гена за IL-18 има 

негативен ефект върху екзекутивните функции на пациентите с 

еволюция на ПРМС над 10 години. 
 

11. Промоторният полиморфизъм -1082A/G в IL-10 променя негативно 

успеваемостта на теста за работна памет, внимание и скорост за 

обработка на информацията. 
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ПРИНОСИ 
 

I. Научно-теоретични: 
 

С оригинален характер 

1. За първи път в България се проучва ролята на цитокините за 

когнитивното функциониране при пациенти с ПРМС и здрави лица. 
 

2. За първи път се установяват доказателства за ефект на 

функционални полиморфизми в цитокинови гени върху 

когнитивните функции при пациенти с ПРМС. 

 

С потвърдителен характер 

3. Потвърждава се значението на клиничните фактори продължителност 

на заболяването, брой пристъпи и степен на инвалидизация (EDSS) за 

тежестта на когнитивния дефицит при пациенти с ПРМС. 
 

4. Потвърждава се персистирането на имунен дисбаланс през ремисията 

– повишена проинфламаторна цитокинова секреция (TNF-alpha и IL-

17А) и дефицит на регулаторната антиинфламаторна фракция (IL-10) 

при болните. 
 

5. Представят се доказателства за ролята на генетични детерминанти в 

нарушената имунна регулация. 

 

II.  Приложно-практически: 
 

1. За пръв път в България се установява участие на промоторния 

полиморфизъм  -1082A/G в IL-10 в генетичната предиспозиция към 

МС. 
 

2. Високата честота на пациентите с когнитивни нарушения изисква 

терапевтичните подходи, модифициращи болестния ход, да 

стартират в ранните етапи за да се редуцира инфламаторната 

активност, пристъпната честота и риска от развитие на когнитивен 

дефицит. 
 

3. Връзката между когнитивния статус и носителството на определени 

генетични варианти на SNPs в гените на TNF-alpha, IL-10 и IL-18 е 

основание да се скринират и селектират пациентите с риск от 

развитие на когнитивен дефицит, с цел мониториране, лечение и 

профилактика на когнитивните дисфункции. 
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