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СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АКН - Артериално кръвно налягане  
ВЛВВ диета - Висосколипидна-високовъглехидратна диета 
ГИТ - Гастро-интестинален тракт  
ЕЕ - Енергоразход 
ИБС - Исхемична болест на сърцето 
ИР  - Инсулинова резистентност 
ИТМ - Индекс на телесна маса 
МетС - Метаболитен синдром 
МВИ - Максимално време до изтощениe 
МТ  - Мастна тъкан  
НИЗЗД  - Неинсулинозависим захарен диабет  
СМИ - Субмаксималната издръжливост  
СМК - Свободни масни киселини 
ССЗ -  Сърдечносъдови заболявания  
ТГ - Триглицериди 
 
ALT – Аланин аминотрансфераза (alanine aminotransferase) 
AST - Аспартат аминотрансфераза (aspartate aminotransferase transaminase)  
BDNF -  Мозъчен невротрофичен фактор 
CRP - С-реактивен протеин 
FC - Женска контролна група  
FD - Женска  диетично-манипулирана група 
FDT - Женска тренираща диетично-манипулирана група 
GLUT-4 - Транспортер/преносител на глюкозата 4 
HDL- Липопротеини с висока плътност 
HFCD - Високолипидна и високовъглехидратна диета (High-Fat-Carbohydrate Diet) 
HFD - Високолипидна диета (High-Fat Diet) 
HFHCD - Висосколипидна-високовъглехидратна диета (High-Fat-High-Carbohydrate Diet) 
HFSD - Високолипида-високозахарозна диета (High-Fat-Sucrose Diet) 
НОМА-IR - Модел за хомеостатична оценка на инсулинова резистентност  
IL-6, IL-8, IL-10  -  интерлевкини 6, 8, 10  
LCR - Плъхове с нисък аеробен капацитет (Low-capacity runners) 
LFD - Нисколипидна диета (Low-Fat Diet) 
MC - Мъжка контролна група  
MD - Мъжка диетично-манипулирана група  
MDT - Мъжка тренираща диетично-манипулирана група 
NGF  - Невронен растежен фактор  
NIH -  National Institute of Health  
NPY - Невропептид Y 
PAI-1 -  Инхибитор на плазминогеновия активатор 1  
RQ - Респираторен квотиент 
RQrest - Респираторен квотиент в покой 
SHR  -  Спонтанно хипертензивни плъхове (Spontaneosly Hypertensive Rats) 
TNFα - Тумор-некротизиращ фактор-α  
VHFD - Много високо липидна диета (Very High-Fat Diet) 
VLDL - Липопротеини с много ниска плътност  
VО2mах - Максимална кислородна консумация 
VО2rest - Максимална кислородна консумация в покой 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Метаболитният синдром (МетС) се определя като комбинация от абдоминално 

затлъстяване, атерогенна дислипидемия, повишено артериално налягане, инсулинова 

резистентност с/без нарушен глюкозен толеранс, проинфламаторно състояние и 

представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитието на 

атеросклеротични сърдечносъдови заболявания и захарен диабет тип 2. Той засяга както 

мъже, така и жени, почти в еднаква степен. Основни рискови фактори и причина за 

нарастващото разпространение на МетС са хиперкалорийния хранителен режим и 

намалената физическа активност, характерни за начина на живот в съвременните 

общества. Поради широкото си разпространение и трудно овладяване, МетС става обект 

на многобройни клинични и експериментални изследвания и се е превърнал в 

изключително важен медицински проблем. Въпреки това все още остават недостатъчно 

изяснени патогенетичните механизми и патоморфологичните изменения, рисковите 

фактори и основните диагностични маркери, които от своя страна биха подпомогнали 

неговата последващата терапията и превенция.  

Експерименталните проучвания на МетС се осъществяват предимно върху мъжки 

плъхове, а изследванията при интактни женски са единични и с противоречиви резултати. 

В повечето проучвания на МетС с женски плъхове са използвани експрериментални 

модели на поликистозен овариален синдром или след овариектомия. Липсват комплексни 

данни за характеристиката на МетС при интактни женски плъхове, особено индуциран с 

комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета. Липсват и сравнителни 

изследвания при двата пола. Тези данни показват, че са необходими допълнителни 

проучвания върху женски животни, които биха дали възможност да се изясни има ли 

специфични полови различия в някои аспекти на МетС, а също и да се сравнят 

характеристиките на синдрома и динамиката на развитието им между двата пола. Този 

въпрос е от изключителна важност, тъй като не е напълно изяснен и при хората, което би 

помогнало в последващата му терапия и превенция. 

В достъпната литература се засяга само ефекта на физическото натоварване върху 

симптомите на вече предизвикан МетС, като тези данни се отнаст предимно за мъжки 

животни. Липсват данни за ефекта на тренировката върху развитието на маркерите на 

МетС в хода на индуцирането му, които биха могли да изяснят доколко приложението на 

системно физическо натоварване, може да неутрализира вредните ефекти от употребата 

на висококалорична храна при мъжки и женски индивиди. С оглед следване на 

препоръките на National Institute of Health (NIH, USA) за провеждане на проучвания 

паралелно при двата пола, такива изследвания, касаещи заедно мъжки и женски плъхове, 

както и сравняване по пол, биха били много ценни.  

Не са добре проучени промените в серумните нива и експресията на  адипокините 

при МетС, като данните отново са главно за мъжки плъхове. Евентуалните промени в 

нивата на NGF при МетС при плъхове до момента не са изследвани. Липсва комплексно 

изследване на промените в адипокините при диетично-индуциран МетС при 

експериментални проучвания и техния сравнителен анализ по пол, с оглед евентуалната 

възможност тяхното използване като констелация за диагноза на синдрома при пациенти. 

Липсват и данни за ефекта на физическо натоварване върху някои адипокини при МетС.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

 

Цел на изследването бе да се проследят измененията на някои функционални, 

хормонални, соматометрични и клинико-химични показатели на метаболитен синдром, 

индуциран чрез комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета с добавен 

холестерол и да се проучи възможността за превенция на тези промени с 

едновременното приложение на субмаксимална тренировка при женски и мъжки плъхове. 

 

 

 

За постигане на целта си поставихме следните задачи:  

 

1. Да се проследят половите различия в измененията на маркери на 

метаболитен синдром в хода на индуцирането му чрез комбинирана високолипидна-

високовъглехидратна диета с добавен холестерол. 

 

1.1. Да се проследи ефекта на комбинираната ВЛВВ диета върху някои 

соматометрични показатели на женски и мъжки плъхове. 

1.2. Да се проследи ефекта на комбинираната ВЛВВ диета върху серумните 

концентрации на някои адипокини, хормони, маркери на въглехидратна и мастна обмяна и 

на нискостепенно възпаление при женски и мъжки плъхове. 

1.3. Да се проследи ефекта на комбинираната ВЛВВ диета върху изменението 

на артериалното кръвно налягане при женски и мъжки плъхове.  

1.4.  Да се проследи ефекта на комбинираната ВЛВВ диета върху показатели на 

физическия работен капацитет и енергоразхода при женски и мъжки плъхове.  

 

 

 

2. Да се проучи възможността за превенция и предотвратяването на 

развитието на метаболитен синдром чрез прилагането на субмаксимална тренировка в 

хода на индуцирането му при мъжки и женски плъхове. 

 

2.1. Да се проследи ефекта на субмаксималната тренировка върху някои 

соматометрични показатели на женски и мъжки плъхове. 

2.2. Да се проследи ефекта на субмаксималната тренировка върху серумните 

концентрации на някои адипокини, хормони, маркери на въглехидратна и мастна обмяна и 

на нискостепенно възпаление при женски и мъжки плъхове. 

2.3. Да се проследи ефекта на субмаксималната тренировка върху изменението 

на артериалното кръвно налягане при женски и мъжки плъхове. 

2.4.  Да се проследи ефекта на субмаксималната тренировка върху показатели 

на физическия работен капацитет и енергоразхода  при женски и мъжки плъхове.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Материал  
В проучването бяха използвани двумесечни, полово зрели женски и мъжки плъхове, 

порода Wistar (n=60), с начална телесна маса 160-180 g. Животните бяха доставени от 

вивариума на Медицински университет-Пловдив две седмици преди началото на 

експерментите и бяха настанени в индивидуални метаболитни клетки. Плъховете бяха 

отглеждани при температура 20ºC ± 2ºC, контролирана влажност, 12:12 h светъл-тъмен 

фото-период и имаха достъп до вода и храна ad libitum.  

Проучването беше одобрено от Комисията по научна етика към МУ-Пловдив 

(протокол № 4 / 21. 09. 2017) и от Комисията по етично отношение към животните, към 

Българската агенция по безопасност на храните (разрешително № 119 от 18. 06. 2015 г.). 

Отглеждането на плъховете и всички експериментални процедури бяха извършени 

съобразно препоръките на Европейската комисия за защита и хуманно отношение към 

лабораторните животни, съобразно с изискванията на Декларацията от Хелзинки за 

етичност в науката, законовите и нормативни актове в Република България за 

извършване на научни изследвания и експерименти с животни, както и за защита и 

хуманно отношение към опитните животни. 

 

Предварителен етап 

Тъй като бягането на тредмил е умение, което трябва да се усвои от опитните 

животни, в предварителния етап на експеримента всички плъхове бяха тренирани на 

тредмил за малки опитни животни EXER-3R-Treadmill (Columbus Instruments, Columbus, 

OH, USA) със скорост 25 m.min-1, при наклон на лентата 5º по 5 min дневно, 3 дни 

седмично за 2 седмици. Тази продължителност на натоварването не води до 

адаптационни промени, но от една страна позволява животните да се обучат да бягат на 

тредмил, а от друга - да се изберат само тези, които правят това успешно (Lambert and 

Noakes, 1989, Георгиева, 2003, Lawler et al., 1993). Около 15% от плъховете отказаха да 

бягат на тредмила, независимо от процеса на обучение и в края на подготвителния 

период тези животни бяха отстранени от проучването.  

Останалите опитни животни бяха разделени на шест групи (n=6-8) - женска (FC) и 

мъжка (MC) контролна, женска (FD) и мъжка (MD) диетично-манипулирана, женска (FDT) и 

мъжка (MDT) тренираща диетично-манипулирана.  

 

Диета 

По време на опита, контролните групи приемаха ad libitum стандартна храна за 

лабораторни плъхове, предоставена от вивариума на МУ-Пловдив. Общата енергийната 

плътност на стандартната храна беше 2908 kcal.kg-1. Плъховете от останалите групи (FD, 

MD, FDT и MDT) бяха също на стандартна виварна храна през подготвителния период, но 

от началото на опита те имаха свободен достъп до комбинирана високолипидна-

високовъглехидратна храна със съдържание на мазнини 30 en%, въглехидрати 57 en% и 

протеини 13 en% за 16 седм. Тази храна беше приготвяна на място с добавяне на свинска 

мас и пудра захар към стандартните пелети. Плъховете, селектирани в диетично-

манипулираните групи постепенно бяха захранвани и преминаха от стандартна към 

комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета, за да бъдат избегнати 
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възможни гастроинтестинални смущения.  Първите три дни те приемаха ВЛВВ и 

стандартна виварна храна в съотношение 25% : 75%, след това три дни - 50% : 50%,  три 

дни - 75% : 25% и от 10-ти ден на експеримента преминаха изцяло на комбинирана ВЛВВ 

диета. Общата енергийната плътност на комбинираната високолипидна-

високовъглехидратна храна беше 4298 kcal.kg-1 (Табл.1).  

Около 18-20% от плъховете подложени на комбинирана ВЛВВ диета бяха диетично 

резистентни и, въпреки че живееха в еднакви условия като животните от същите опитни 

групи, не промениха теглото си и индекса на телесна маса в сравнение с контролите, 

което съвпада с данни от други наши и чужди изследвания (Nygaard et al., 2010; Akieda-

Asai et al., 2013; Ангелова, 2014). В хода на експеримента тези екземпляри бяха 

отстранени от диетично-манипулираните групи. 

 

Таблица 1. Състав и енергийност на приеманата храна  

 Контролни групи Диетично-манипулирани групи 

g/100 g En% g/100 g En% 

Белтъци 13.45 18.50 13.45 12.51 

Масти 3.40 10.50 14.40 30.15 

Въглехидрати 51.60 71.00 61.60 57.34 

 

Тренировка  

Успоредно с приема на ВЛВВ храна, плъховете от двете диетично-манипулирани 

групи (MDT и FDT) бяха подложени на дозирано системно субмаксимално натоварване на 

тредмил със скорост на лентата 25 m∙min-1, 5° наклон (около 70-75% VО2mах), 5 дни 

седмично за 16 седмици. Първият ден продължителността на тренировката беше 20 min и 

постепенно нарастваше с 5 min през ден. В края на втората седмица тя достигна до 40 min 

и това натоварване се запази до края на експеримента. С оглед провеждане на 

функционалните тестове и за поддържане на двигателните качества, плъховете от  групи 

FC, MC, FD и MD също бягаха на тредмила, 3 дни седмично за 5 min със същата скорост и 

наклон на лентата. Скоростта на лентата беше калибрирана за всяка серия животни. 

 

В края на опита всички плъхове бяха декапитирани под наркоза с 30 mg.kg-1 

Thiopentаl i.p. с гилотина за малки опитни животни (HUGO SACHS ELECTRONIC D-79232 

March F.R. Germany), съобразно ЗВМД (02. 05. 2005 г) и Наредба №15 (03.02.2006 г.). 

 

Методи 

I.  Соматометрични показатели  
 

1. Телесна маса 

Веднъж седмично телесната маса на всяко животно беше определяна чрез 

циферблатна везна (ЗАВ, България). Храната беше временно отнемана един час преди 

това и се връщаше в метаболитните клетки след отчитане на теглото.  
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2. Дължина 

Дължината на животните беше определяна един път месечно, като се измерваше 

разстоянието от носа до аналния отвор. (Wu-Peng et al., 1997, Ангелова и др., 2013).  

 

3. Индекс телесна маса (ИТМ, Body Mass Index, BMI).  

ИТМ беше определян един път месечно, като беше използвана формулата (Wu-Peng 

et al., 1997, Ангелова и др., 2013):  

              BMI = телесна маса (g) / (назоаналното разстояние (cm))²  

 

4. Lee index 

Lee index беше определян веднъж месечно, като за целта използвахме следната 

формула (Peralta et al., 2002):  

Lee index = телесна масаº·³³ (g)  / (назоаналното разстояние (cm))² 

 

5. Обиколка на корема 

Обиколката на корема на експерименталните животни определяхме веднъж 

месечно. С метър беше измервана обиколката на корема в най-широката му част 

(Ангелова и др., 2013). 

 

6. Тегло на вътрешни органи 

В края на експеримента определихме теглото на левия бъбрек, черния дроб и 

сърцето на плъховете, което беше отчитано до 4 минути след декапитацията на 

животните с лабораторна везна (ТР512А).  

 

II.  Клинико-химични показатели 
 

1. Биохимични показатели 

Смесена кръв беше събрана и центрофугирана веднага след декапитацията и 

серумните концентрации на общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, 

триглицериди, кръвна захар и С-реактивен протеин (CRP) бяха изследвани с клинично-

химичен анализатор Konelab 60 i (Thermophisher Scientific, USA) в Център по Клинична 

Лаборатория, МУ-Пловдив. Използваха се реактиви на Аквахим (България).  

Останалият серум беше съхранен при -20 °C до определяне нивото на инсулина и 

адипокините.  

 

2. Адипокини, инсулин и HOMA-IR 

Серумните концентрации на инсулина, тумор-некротизиращия фактор-алфа, 

интерлевкин-6, невронния разтежен фактор, лептина, адипонектина и грелина бяха 

отчетени чрез ELISA метод, на анализатор Sirio S microplate reader (SEAC, Italy). Бяха 

използвани следните реактиви: Rat Insulin HS ELISA Kit, (№ RAI006R, BioVendor Inc.), TNF-

Alpha ELISA RAT Kit, (№ BMS622, EBIOSCIENCE), IL-6 ELISA RAT Kit, (№ BMS625, 

EBIOSCIENCE), Leptin Rat ELISA Kit, (№ RD291001200R, BioVendor Inc.), Rat NGF ELISA 

(Kit, № orb50087, BIORBYT), Ghrelin Unacylated (№ RA394063400R, BioVendor Inc.).  
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На базата на получените резултати от измерването на инсулина и кръвната захар на 

гладно, беше приложен хомеостатичен модел за оценка на чувствителността на всяко 

опитно животно към инсулина (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance HOMA-

IR). По-ниските стойности на HOMA-IR съответстват на по-добра инсулинова 

чувствителност. HOMA-IR определихме по формулата (Shaalan, 2009; Matthewes, 1985):  

HOMA-IR =  глюкоза (mmol.l-1) х инсулин (mU.l-1)  / 22.5 

                          

III.  Изследване на функционални показатели 
 

1. Артериално кръвно налягане  

Петкратно, в началото, след и след 4, 8, 12 и 16 седмици на всички плъхове беше 

отчетено неинвазивно артериалното кръвното налягане (АКН) по tail-cuff метод. Бяха 

използвани система за неинвазивно измерване на кръвно налягане от опашката на малки 

опитни животни (NIBP 200A, Biopac Systems Inc., USA) и МР150 софтуеър за обработка и 

интерпретация на данните (Biopac Systems Inc., USA). Измерванията бяха направени 

върху плъхове в съзнание и поне 2 дена след последното физическо натоварване. Всички 

плъхове бяха първоначално загрявани в термостат (Binder, Germany) до 37° С, след което 

бяха поставяни в рестрейнъри. В най-широката част на опашката беше поставяна 

маншета и АКН беше регистрирано. Преди всяко измерване на кръвното налягане, всички 

плъхове бяха поставяни за по 5 минути, 3 пъти седмично за 1 седмица в рестрейнъри с 

оглед опитните животни да привикнат към новите условия и да се намали нивото на стрес 

по време на самото измерване. Стойностите на систолично, диастолично и средно 

артериано кръвно налягане бяха изчислени като средни стойности от последните 3 от 

общо 7 повторни измервания, за да се избегне влиянието на стреса по време на първите 

изследвания и да се установят стабилни стойности на налягането.  

 

2. Субмаксимална издръжливост  

В началото и след 8 и 16 седмици всички плъхове бяха подложени на тест за 

субмаксимална издръжливост (Georgieva and Boyadjiev, 2004, Lambert and Noakes, 1989). 

Субмаксималната издръжливост (СМИ) беше определена при бягане на тредмил със 

скорост на лентата 25 m∙min-1 и 5° наклон до пълно изтощение и невъзможност на плъха 

да задържи позицията си върху лентата. Времето за достигане на това състояние беше 

определено като субмаксимална издръжливост. 

 

3. Максимално време до изтощение 

Петкратно, в началото и след 4, 8, 12 и 16 седмици всички групи бяха подложени на 

тест за максимално време до изтощениe (МВИ). Пиковото натоварване се постигна със 

стъпаловидно покачване на скоростта на движение и наклона на лентата на тредмила 

(Табл. 2).  Всяко стъпало беше с продължителност три минути (Georgieva and Boyadjiev, 

2004). Плъховете бяха премахвани от теста, когато не можеха повече да задържат 

позицията си на лентата. Времето за достигане на това състояние беше определено като 

максимално време до изтощение.  
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4. Максимална кислородна консумация, икономичност на бягане, 

респираторен квотиент  

В края на експеримента плъховете бяха подложени на тест за VО2mах по Bedford et al. 

(1979). С апаратура за изследване на газовата обмяна на малки опитни животни Oxymax 

System (Columbus Instruments, Columbus, OH, USA) бяха определени кислородната 

консумация (VО2) и респираторният квотиент (RQ) в покой и на всяко едно от стъпалата 

на натоварване. Тестът беше провеждан винаги след два дни почивка. Обемът на 

подавания въздух беше 4.5 l∙min-1. Преди всеки тест, сензорът за О2 се калибрираше с 

еталонна газова смес, а сензорът за СО2 се калибрираше с чист азот и еталонна газова 

смес (Georgieva and Boyadjiev, 2004). 

Преди началото на натоварването, всяко животно беше поставяно в изолирана 

камера за 10 min, като най-ниската от измерените през последните 4 min стойности на VО2 

в този период, беше отчетена като консумация при покой. Протоколът на VО2mах теста 

включваше стъпаловидно повишение на скоростта и наклона на лентата, които са 

представени в Табл. 2. Всяко стъпало на натоварване беше с 3 min продължителност и 

стойностите на VО2 и RQ се отчитаха всяка минута от теста. Най-високата измерена 

стойност на VО2 на последното стъпало се отчете като максимална кислородна 

консумация (VО2max).  

При определяне на VО2max бяха използвани критериите на Bedford et al. (1979). 

Плъховете се отстраняваха от теста или при изтощение и невъзможност да запазят 

позицията си на лентата или при плато-феномен, критерий за което беше не повече от 5 

процентна разликата в кислородната консумация при две съседни стъпала.  

Респираторният квотиент (RQ), беше определен като отношение между отделения 

VCO2 и консумирания VO2 (Oxymax System, софтуерна версия 5. 93 (Columbus Instruments, 

Columbus, OH, USA). Минималната стойност на показателя, отчетена преди началото на 

физическото натоварване беше приета за RQ при покой(RQ rest. За RQ (RQ MAX) при 

пиково натоварване определихме стойността на показателя при нивото на VО2max. 

 

Таблица 2. Протокол за максималното време до изтощение 

Стъпало Време  (min) Скорост(m·min־ˡ) Наклон  (°) 

І 0-3 15 5 

ІІ 4-6 19 10 

ІІІ 7-9 27 10 

ІV 10-12 27 15 

V 13-15 30 15 

VІ 16-18 35 15 

VІІ 19-21 40 15 

 

5. Енергоразход  

При покой, на различни нива на натоварване и при пиково натоварване, 

енергоразходът (ЕЕ) беше определян софтуерно, по метода на индиректната 

калориметрия (Oxymax System, софтуерна версия 5.93 (Columbus Instruments, Columbus, 

OH, USA)). Използвана беше формулата:  

Енергоразход = (3.815 + 1.232 x RQ) x VO2  
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IV.  Статистическа обработка 

 
Получените резултати бяха подложени на параметричен и графичен анализ. За 

оценка на основните ефекти на комбинираната ВЛВВ диета и пола и/или на 

субмаксималната тренировка и пола, както и на съответните им междуфакторни 

взаимодействия беше приложен двуфакторен дисперсионен анализ (two-way ANOVA). 

При двукратно проведени изследвания, вътрегруповите различия бяха анализирани с 

чифтен t-test, а двуфакторен дисперсионен анализ за повторни измервани (two-way 

ANOVA for Repeated measures) беше приложен при резултатите от всички измервания, 

проведени неколкократно в хода на експеримента. При наличие на сигнификантна 

стойност на F-критерия, за оценка на междугруповите различия и в зависимост от 

хомогенността на дисперсиите (установена с тест на Lеvene), бяха използвани Tukey post 

hoc тест или Games-Howell post hoc тест. Всички данни са представени като средна 

аритметична стойност ± стандартна грешка на средната аритметична стойност (Х±SEM). 

За статистически значимa се прие разликата при Р ≤ 0.05. За обработка на получените 

резултати беше използвана програма SPSS v. 19.0. 
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РЕЗУЛТАТИ 
 

Ефекти на прилагане на комбинирана ВЛВВ диета при мъжки и женски плъхове 
 

1. Соматометрични показатели на мъжки и женски плъхове, подложени на 

комбинирана ВЛВВ диета 

  

Телесна маса 

В началото на експеримента теглата на опитните животни от четирите 

експериментални групи не се различаваха помежду си – мъжки контролни (MC, 182.13 ± 

9.64 g), женски контролни (FC, 172.00 ± 16.49 g), мъжки диетично-манипулирани (MD, 

184.75 ± 13.66 g) и женски диетично-манипулирани (FD, 176.25 ± 14.39 g) плъхове 

(Р>0.05).  

До десетата седмица диетичният режим нямаше ефект върху теглото на опитните 

животни Р>0.05. 

 На 11-та седмица от прилагането на ВЛВВ диета установихме тенденция за 

повишаване на теглото на опитните животни от диетично-манипулираните групи спрямо 

контролните (Р=0.078).  

От 12-та седмица до края на експеримента приложената диета имаше 

сигнификантен основен ефект върху телесната маса, като диетично-манипулираните 

животни имаха по-високо тегло от контролните (Р<0.05). В края на експеримента (16-та 

седмица) диетично-манипулираните животни бяха с по-високо тегло спрямо контролните  

(Р<0.05), (Фиг. 1).  

 

 
Фигура 1. Телесна маса (g) на  диетично-манипулирани и контролни плъхове от 11 

седмица до края на експеримента. #Р=0.078, *P<0.05 диетично-манипулирани с/у 

контролни.  
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Полът имаше сигнификантен основен ефект върху телесната маса след втората 

седмица до края на експеримента, като мъжките животни бяха с по-високо тегло от 

женските (Р>0.05). Данните са представени на Фиг. 2. В края на експеримента мъжките 

плъхове увеличиха теглото си с 53.17%, а женските - с 44.95%. 

При анализиране на данните за промени в телесната маса по време на 

експеримента не установихме статистически значимо междуфакторно взаимодействие 

(Р>0.05). 

 

 
Фигура 2. Телесна маса (g) на женски и мъжки плъхове  в хода на опита (*Р>0.05).  

 

Индекс телесна маса  

В края на подготвителния период нямаше разлика в ИТМ на опитните плъхове и от 

четирите групи – мъжки контролни (MC, 0.45 ± 0.05 g·сm-²), женски контролни (FC, 0.50 ± 

0.05 g·сm-²), мъжки диетично-манипулирани (MD, 0.46 ± 0.05 g·сm-²) и женски диетично-

манипулирани (FD, 0.47 ± 0.04 g·сm-²) плъхове (Р>0.05).  

Беше установен сигнификантен основен ефект на комбинираната високолипидна-

високовъглехидратна диета върху ИТМ в края на опита (16-та седмица), като  диетично-

манипулираните животни имаха по-висок индекс телесна маса в сравнение с контролните 

(Р<0.01) (Фиг. 3). 

В края на 4-та седмица от началото на експеримента установихме тенденция за 

повишаване на ИТМ на мъжките плъхове спрямо женските (Р=0.076). Тази тенденция 

прерастна в статистически значима разлика в края на 8-ма седмица (Р<0.01), когато 

установихме сигнификантен основен ефект на пола върху ИТМ. Този ефект се запази до 

края на експеримента, като мъжките плъхове имаха по-висок ИТМ от женските (Р<0.01). 

Данните са представени на Фиг. 4. 

При анализиране на данните не беше установено междуфакторно взаимодействие 

между пола (Р>0.05) и диетата върху стойностите на ИТМ (Р>0.05). 
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Фигура 3. Индекс телесна маса (g·сm-²) на диетично-манипулирани и контролни животни в 

хода на експеримента. *P<0.01 диетично-манипулирани с/у контроли.  

 
Фигура 4.  Индекс телесна маса (g·сm-²) на женски и мъжки плъхове в хода на опита. 
#Р=0.076, *P<0.01 мъжки с/у женски.   

 

Lee index 

Преди началото на експеримента нямаше разлика в измерения Lee index  между 

животните от опитните групи - мъжки контролни (MC, 0.28 ± 0.02 g·сm-²), женски контролни 

(FC, 0.29 ± 0.01 g·сm-²), мъжки диетично-манипулирани (MD, 0.28 ± 0.01 g·сm-²) и женски 

диетично-манипулирани (FD, 0.28 ± 0.02 g·сm-²)  (Р>0.05).   

В края на 16-та седмица приложената комбинирана ВЛВВ диета имаше 

сигнификантен основен ефект върху Lee index (Фиг. 5), като плъховете от диетично-

манипулираните групи бяха с по-високи стойности за Lee index в сравнение с тези от 

контролите (Р<0.01). 

Не бяха установени сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и 

междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху индекса на Lee (Р>0.05). 
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Фигура 5. Lee index (g·сm-²) на диетично-манипулирани и контролни животни в хода на 

експеримента. *P<0.01, диетично-манипулирани с/у контроли.   

 

Дължина  

В началото на експеримента, нямаше сигнификантна разлика между дължината на 

опитните животни от четирите групи - мъжки контролни (MC, 20.23 ± 0.99 сm), женски 

контролни (FC, 18.56 ± 0.98 сm), мъжки диетично-манипулирани (MD, 20.06 ± 1.15 сm) и 

женски диетично-манипулирани (FD, 19.56 ± 0.98 сm)  (Р>0.05).  

В края на експеримента установихме сигнификантен ефект, при който диетично-

манипулираните животни бяха с по-малка дължина в сравнение с контролните (22.24 ± 

0.28 cm с/у 23.04 ± 0.28 cm, P=0.05).  

От 4-та експериментална седмица, полът имаше сигнификантен основен ефект 

върху  дължината на опитните животни, като мъжките плъхове имаха по-голяма дължина 

в сравнение с женските (P<0.01). Тази сигнификантна разлика се запази и засили до края 

на експеримента (Р<0.001) (Фиг. 6). 

 

 
Фигура 6. Дължина (cm) на женски и мъжки плъхове в хода на експеримента. *P<0.01, 

**P<0.001, мъжки с/у женски.   
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Не беше открито междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

комбинирана високоипидна-високовъглехидратна диета върху дължината на опитните 

животни (Р>0.05).   

 

Обиколка на корема  

От 12-та седмица до края на експеримента, приложената комбинирана 

високолипидна-високовъглехидратна диета имаше сигнификантен основен ефект върху 

стойностите на коремната обиколка на опитните животни (Фиг. 7). В края на опита, 

диетично-манипулираните плъхове имаха по-голяма коремна обиколка в сравнение с 

контролите (Р<0.001). 

Полът имаше сигнификантен основен ефект върху стойностите на коремната 

обиколка, като мъжките плъхове имаха по-голяма обиколка от женските от 4-та седмица 

до края на експеримента (Фиг. 8).  В края на опита мъжките плъхове имаха по-големи 

стойности спрямо женските (Р<0.001). 

Не беше установено междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

комбинирана високоипидна-високовъглехидратна диета върху коремната обиколка на 

опитните животни (Р>0.05).  

 

 
Фигура 7. Коремна обиколка (cm) на диетично-манипулирани и контролни животни в хода 

на експеримента. *Р<0.001, диетично-манипулирани с/у контроли. 
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Фигура 8. Коремна обиколка (cm) на мъжки и женски животни в хода на експеримента. 

*Р<0.001, мъжки с/у женски. 

 

Тегло на вътрешни органи 

В края на експеримента, след декапитацията на опитните животни,  определихме 

теглото на левия бъбрек, черения дроб и сърцето на всеки плъх.   

Приложената комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета имаше 

сигнификантен основен ефект само върху теглото на сърцето, като при диетично-

манипулираните животни то беше по-високо от това при контролните (1.20 ± 0.05 g с/у 

1.04 ± 0.05 g, Р<0.05).  

Полът имаше сигнификантен основен ефект върху теглото на органите. Теглото на 

органите при мъжките плъхове беше по-високо от това при женските. (Табл. 3). Не беше 

установено междуфакторно взаимодействие на пола и приложената диетата върху 

теглата на органите на опитните животни (Р>0.05).   

 

Таблица 3. Тегло на вътрешни органи (g) при женски и мъжки плъхове в края на опита.  

         Орган (g)                    

Пол 

Бъбрек Черен дроб Сърце 

Мъжки плъхове 1.39 ± 0.07 11.40 ± 0.42 1.19 ± 0.05 

Женски плъхове 1.12 ± 0.07 9.60 ± 0.42 1.05 ± 0.05 

Р < 0.05 < 0.01 < 0.05 

 

2. Маркери на мастен метаболизъм, инсулинова резистентност, хормони и 

адипокини при мъжки и женски плъхове, подложени на комбинирана ВЛВВ диета  

 

Липиден профил  

Данните за липидния профил на диетично-манипулираните и контролните плъхове в 

края на опита са представени на Фиг. 9.  
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Общ  холестерол 

Беше установен сигнификантен основен ефект на диетата върху серумната 

концентрация на общия холестерол, като диетично-манипулираните животни имаха по-

високи стойности спрямо контролните (Р<0.05).  

 Полът също имаше сигнификантен основен ефект върху серумната концентрация 

на общия холестерол, като мъжките индивиди бяха с по-високи стойности в сравнение с 

женските (1.98 ± 0.10 mmol·l־ˡ с/у 1.68 ± 0.09 mmol·l־ˡ, Р<0.05). 

Не беше открито междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху общия 

холестерол (Р>0.05).   

 

HDL-холестерол 

Полът и приеманата комбинирана ВЛВВ диета имаха сигнификантен основен ефект 

върху концентрацията на HDL-холестерола. В края на експеримента плъховете от 

диетично-манипулираните групи имаха по-ниски концентрации на HDL-холестерол спрямо 

тези от контролните групи (Р=0.01), а женските плъхове имаха по-висок HDL-холестерол в 

сравнение с мъжките (1.36 ± 0.05 mmol·l־ˡ с/у 1.06 ± 0.05 mmol·l־ˡ, Р<0.001).  

Не беше открито междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху 

концентрацията на HDL-холестерола (Р>0.05).   

     

 LDL-холестерол 

Само диетичният режим имаше сигнификантен основен ефект върху концентрацията 

на LDL-холестерола. Диетично-манипулираните групи бяха с по-високи концентрации 

спрямо контролните (Р<0.001).  

Не беше установен значим ефект на пола (Р>0.05) и междуфакторно 

взаимодействие на пола и диетата (Р>0.05) върху серумната концентрацията на LDL-

холестерола.  

 

Триглицериди 

Приложената комбинирана диета имаше сигнификантен основен ефект върху 

серумната концентрация на триглицеридите (ТГ). Диетично-манипулираните плъхове 

имаха по-високи стойности на ТГ спрямо контролните (Р<0.05). 

Статистическата обработка на резултатите показа наличието на сигнификантен 

основен ефект на пола, като мъжките плъхове имаха по-високи серумни концентрации на 

ТГ в сравнение с женските (2.43 ± 0.40 mmol·l־ˡ с/у 1.04 ± 0.40 mmol·l־ˡ, Р<0.05). 

Не беше открито сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

диетичния режим върху серумната концентрация на ТГ на опитните животни (Р>0.05). 
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Фигура 9. Липиден профил (mmol·l־ˡ) на диетично-манипулирани и контролни животни в 

края на опита. *Р<0.05, **Р=0.01, ***Р<0.001 диетично-манипулирани с/у контролни.  

 

Глюкоза 

Приложената комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета имаше 

сигнификантен основен ефект върху серумната концентрация на кръвната захар на 

гладно. Диетично-манипулираните животни имаха по-високи концентрации на глюкоза 

спрямо контролните (10.10 ± 0.17 mmol·l־ˡ с/у 7.53 ± 0.17 mmol·l־ˡ, Р<0.001). 

Установен бе сигнификантен основен ефект на пола върху серумната концентрация 

на глюкозата, като в края на експеримента мъжките животни бяха с по-висока 

концентрация на кръвната захар на гладно спрямо женските (8.45 ± 0.27 mmol·l־ˡ с/у 7.53 ± 

0.27 mmol·l־ˡ, Р<0.05).  

Не беше установено междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху 

серумната концентрация на кръвната захар (Р>0.05). 

 

Инсулин 

Установен бе сигнификантен основен ефект на приложената комбинирана ВЛВВ 

диета върху стойностите на инсулина на гладно при мъжките и женските плъхове. 

Серумната концентрация на инсулин при диетично-манипулираните животни беше по-

висока от тази на контролните (58.12 ± 17.29 mU·l־ˡ с/у 5.76 ± 17.29 mU·l־ˡ, P<0.05). 

Не беше установен сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и 

междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху концентрацията на инсулина 

(Р>0.05). 

 

HOMA-IR 

Статистическата обработка на получените данни показа наличие на инсулинова 

резистентност при 16-седмичното приложение на комбинираната високолипидна-

високовъглехидратна диета при мъжки и при женски плъхове. 

Установихме сигнификантен основен ефект на приложената диета върху HOMA-IR, 

като при плъховете, подложени на комбинираната диета, той беше сигнификантно по-

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Общ холестерол HDL-холестерол LDL-холестерол Триглицериди 

m
m

o
l·

l־
ˡ  

Липиден профил 

Контролна (C) Диетично-манипулирана (D) 

 *                     **                   ***                      * 



21 

 

висок спрямо този при животните, приемащи стандартна виварна храна (30.79 ± 9.76 с/у 

1.82  ± 9.76, Р<0.05).  

Не беше установен значим основен ефект на пола (Р>0.05) и междуфакторно 

взаимодействие на пола и диетата върху HOMA-IR (Р>0.05).   

 

Грелин 

Приложеният за 16 седмици комбиниран диетичен режим имаше сигнификантен 

основен ефект върху стойностите на грелина, като диетично-манипулираните плъхове 

имаха по-ниски серумни концентрации в сравнение с контролите (3.18 ± 1.09 ng·ml־ˡ с/у 

16.18 ± 1.09 ng·ml־ˡ, Р<0.001). Полът също имаше сигнификантен основен ефект, като 

мъжките плъхове имаха по-високи серумни концентрации на грелин в сравнение с 

женските (12.11 ± 1.09 ng·ml־ˡ с/у 7.25 ± 1.09 ng·ml־ˡ, Р<0.001). 

Не открихме сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

комбинираната ВЛВВ диетата върху серумната концентрация на грелин на опитните 

животни (Р>0.05).   

 

С-реактивен протеин  

Статистическата обработка на получените резултати, показа че полът и 

комбинираната ВЛВВ диета имат сигнификантен основен ефект върху концентрацията на 

С-реактивния протеин. В края на експеримента, на 16-та седмица, диетично-

манипулираните плъхове имаха по-високи стойности  на CRP в сравнение с контролните 

(6.75 ± 0.19 mg·l־ˡ с/у 5.94 ± 0.19 mg·l־ˡ, Р<0.05), а женските опитни животни имаха по-

високи серумни концентрации на CRP спрямо мъжките (6.69 ± 0.19 mg·l־ˡ с/у 6.00 ± 0.19 

mg·l־ˡ, Р<0.05).  

Не беше установено междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху 

стойностите на С-реактивния протеин (Р>0.05).  

 

Адипокини  

Данните за концентрациите на изследваните адипокини са представени на Фиг. 10. 

 

Тумор-некротизиращ фактор-α  

Статистическата обработка на получените резултати, показа че диетата и полът 

имат сигнификантен основен ефект върху концентрацията на тумор-некротизиращ 

фактор-α (TNF-α). Опитните животни, подложени на комбинираната ВЛВВ диета имаха по-

висока концентрация на TNF-α спрямо тези, приемащи стандартна виварна храна 

(Р<0.05), а мъжките плъхове имаха по-високи концентрации на този фактор в сравнение с 

женските (78.37 ± 9.21 pg·l־ˡ с/у 49.38 ± 9.21 pg·l־ˡ, Р<0.05).  

Не беше установено междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху 

стойностите на TNF-α (Р>0.05). 

 

Невронен растежен фактор 

Нашите данни показаха, че комбинираната високолипидна-високовъглехидратна 

диета води до повишаване стойностите на невронния растежен фактор (NGF) както при 

мъжките, така и при женските плъхове. В резултат на прилагането на ВЛВВ диета 
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концентрацията на NGF в серума на диетично-манипулираните животни беше по-голяма 

от тази при контролните (Р<0.05).  

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо 

междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху стойностите на NGF (Р>0.05). 

 

Интерлевкин-6 

Комбинираната ВЛВВ диета имаше сигнификантен основен ефект върху стойностите 

на IL-6 при плъховете от двата пола. Плъховете от диетично-манипулираните групи имаха 

повишена концентрация на IL-6 спрямо контролите (Р<0.05). 

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо 

междуфакторно взаимодействие (Р>0.05) на пола и диетата върху стойностите на 

интерлевкин-6. 

 

Лептин  

Нашите данни показаха, че комбинираната високолипидна-високовъглехидратна 

диета има сигнификантен основен ефект върху серумните нива на лептина както при 

мъжките, така и при женските плъхове.  Опитните животни от диетично-манипулираните 

групи имаха повишена концентрация на лептин спрямо контролите (Р<0.05). 

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола и значимо междуфакторно 

взаимодействие на пола и диетата върху стойностите на лептина (Р>0.05). 

 

 Адипонектин 

Комбинараната високолипидна-високовъглехидратна диета имаше сигнификантен 

основен ефект върху серумната концентрация на адипонектина, като диетично-

манипулираните плъхове имаха по-ниски стойности спрямо контролните (Р<0.001).  

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола и значимо междуфакторно 

взаимодействие на пола и диетата върху стойностите на адипонектина (Р>0.05). 

 
Фигура 10. Серумна концентрация на адипокини (pg·l־ˡ) на контролни и диетично-

манипулирани животни в края на експеримента. *Р<0.05 **Р<0.001, диетично-

манипулирани с/у контролни. 
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3. Артериално кръвно налягане на мъжки и женски плъхове, подложени на 

комбинирана ВЛВВ диета 

Систоличното (СН), диастоличното (ДН) и средното (САН) артериално кръвно 

налягане на всички животни от четирите опитни групи беше измерено  петкратно в хода на 

експеримента.  

Преди началото на експеримента (Табл. 4) и на 4та седмица измерените стойности 

на артериалното кръвно налягане (АКН) на женските и мъжките плъхове от опитните групи 

бяха без значими различия  (P>0.05).  

 

Таблица 4. Стойности на артериално кръвно налягане (mmHg) на опитните групи в 

началото на експеримента.    

 MC MD FC FD 

Систолично 129.05 ± 11.45 133.17 ± 17.25 120.33 ± 7.83 131.19 ± 9.77 

Диастолично 106.47 ± 10.33 110.12 ±15.19 97.90 ± 7.16 108.37 ± 8.61 

Средно 117.72 ± 10.83 121.51 ±16.19 109.07 ± 7.51 119.83 ± 9.17 

 

От средата до края на опита диетата имаше сигнификантен основен ефект върху 

СН, като диетично-манипулираните опитни животни имаха по-високи стойности в 

сравнение с контролните в края на 8ма (Р<0.05), 12-та (Р<0.05) и 16-та експериментална 

седмица (Р<0.05) (Фиг. 11). 

Стойностите на диастоличното кръвно налягане следваха същите промени като тези 

на систоличното. От средата до края на опита диетата имаше сигнификантен основен 

ефект върху стойностите на ДН, като диетично-манипулираните опитни животни имаха по-

високи стойности в сравнение с контролните в края на 8ма (Р<0.05), 12-та (Р<0.05) и 16-та 

експериментална седмица (Р<0.05) (Фиг. 12). 

Стойностите на САН следваха същите промени като тези на СН и ДН. От средата до 

края на опита диетата имаше сигнификантен основен ефект върху стойностите на 

средното артериално кръвно налягане, като диетично-манипулираните опитни животни 

имаха по-високи стойности в сравнение с контролните в края на 8ма (Р<0.05), 12-та 

(Р<0.05) и 16-та експериментална седмица (Р<0.05) (Фиг. 13). 

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола върху АКН, измерено в края 

на 4-та седмица (Р>0.05), но на 8-ма експериментална седмица полът имаше 

сигнификантен основен ефект, като женските плъхове имаха по-високи стойности за 

систолично, диастолично и средно артериално кръвно налягане в сравнение с мъжките 

опитни животни (Р<0.05). На 12 та и 16та експериментална седмица не установихме 

значим ефект на пола върху СН, ДН и САН (Р>0.05) (Фиг. 14). Не беше установено 

междуфакторно взаимодействие на пола и приложената комбинирана високолипидна-

високовъглехидратна диетата върху СН, ДН и САН на опитните групи в хода на опита 

(Р>0.05). 
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Фигура 11. Систолично кръвно налягане (mmHg) на контролни и диетично-манипулирани 

животни в хода на експеримента. *Р<0.05, диетично-манипулирани с/у контролни опитни 

животни.  

Фигура 12. Диастолично кръвно налягане (mmHg) на контролни и диетично-манипулирани 

животни в хода на експеримента. *Р<0.05, диетично-манипулирани с/у контролни опитни 

животни.  

 
Фигура 13. Средно артериално налягане (mmHg) на контролни и диетично-манипулирани 

животни в хода на експеримента. *Р<0.05, диетично-манипулирани с/у контролни опитни 

животни.  
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Фигура 14. Систолично, диастолично и средно артериално налягане (mmHg) на мъжки и 

женски плъхове в хода на експеримента. *Р<0.05, мъжки с/у женски опитни животни.  
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4. Маркери на физически работен капацитет на мъжки и женски плъхове, 

подложени на комбинирана ВЛВВ диета 

 

Субмаксимална издръжливост  

СМИ беше измерена трикратно в хода на експеримента. Преди началото на опита 

нямаше разлика в субмаксималната издръжливост на опитните животни от четирите групи 

(MC - 55.00 ± 17.42 min, MD - 52.38 ± 6.5 min, FC - 55.63 ± 15.27 min и FD - 57.13 ± 18.06 

min, Р>0.05).  

От средата до края на опита диетата имаше сигнификантен основен ефект върху 

субмаксималната издръжливост, като диетично-манипулираните животни имаха намалена 

СМИ в сравнение с контролните в края на 8-ма (Р<0.05) и 16-та експериментална седмица 

(Р<0.001) (Фиг. 15).  

Полът имаше сигнификантен основен ефект върху СМИ в края на опита (Фиг. 16), 

когато субмаксималната издръжливост на женските плъхове беше по-висока от тази на 

мъжките (Р<0.001). 

Не установихме значимо междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

комбинирана ВЛВВ диета върху СМИ в хода на опита (Р>0.05). 

 

 
Фигура 15. Субмаксимална издръжливост (min) на диетично-манипулирани и контролни 

животни в хода на експеримента. *Р<0.05, **Р<0.001, диетично-манипулирани с/у 

контролни животни. 
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Фигура 16. Субмаксимална издръжливост (min) на мъжки и женски животни в хода на 

експеримента. *Р<0.001, женски с/у мъжки животни.  

 

Максимално време до изтощение  

МВИ беше измерено петкратно в хода на експеримента. Преди началото на опита 

нямаше различие в максималната издръжливост между отделните групи (MC - 15.36 ± 

1.66 min, MD - 15.16 ± 1.55 min, FC - 14.44 ± 1.33 min и FD - 15.50 ± 1.22 min, Р>0.05).  

Тенденция за понижаване на максималното време до изтощение на диетично-

манипулираните животни в сравнение с контролните животни установихме на 12-та 

седмица (Р=0.09). Това различие достигна статистическа значимост в края на 

експеримента на 16-та седмица (Р<0.001) (Фиг. 17). 

На 4-та седмица полът имаше сигнификантен основен ефект върху МВИ (Фиг. 18), 

като мъжките плъхове имаха по-високи резултати в сравнение с женските плъхове 

(Р<0.05). От 8-ма седмица до края на експеримента не установихме сигнификантни 

полови различия в максималното време до изтощение (Р>0.05)  

Не беше установено сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

приложената високолипидна-високовъглехидратна диета върху стойностите на МВИ на 

опитните животни (Р>0.05).  

 
Фигура 17. Максимално време до изтощение (min) на диетично-манипулирани и 

контролни животни в хода на експеримента. #Р=0.09, *P<0.001, диетично-манипулирани 

с/у контроли. 
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Фигура 18. Максимално време до изтощение (min) на мъжки и женски животни в хода на 

експеримента. *P<0.05, мъжки с/у женски. 

 

Кислородна консумация и респираторен квотиент 

В края на експеримента изледвахме кислородната консумация и респираторния 

квотиент на опитните животни в покой и при пиково натоварване.  

Всички опитни животни достигнаха и завършиха III-то ниво на натоварване. По-

малък беше броя животни достигнали и завършили  IV-то ниво, съответно от контролните 

групи - 10 плъха, а от диетично-манипулираните 9 плъха. До V-то ниво достигнаха 6 плъха 

от контролните и само 2 от диетично-манипулираните. Нито един от изследваните опитни 

плъха на достигна до VI-то ниво на изследването. По-голям брой от женските плъхове 

достигнаха IV-то и V-то ниво от проведения тест в сравнение с мъжките (Табл. 5).  

 

Таблица 5. Брой животни, завършили съответното стъпало при тестa за VO2max. 

Група І 

15 m
.
min

-1
 

5º 

II 

19 m
.
min

-1
 

10º 

III 

27 m
.
min

-1
 

10º 

IV 

27 m
.
min

-1
 

15º 

V 

30 m
.
min

-1
 

15º 

VI 

35 m
.
min

-1
 

15º 

VII 

40 m
.
min

-1
 

15º 

MC 6 6 6 5 2 0 0 

MD 6 6 6 4 1 0 0 

FC 6 6 6 5 4 0 0 

FD 6 6 6 5 1 0 0 

 

Кислородна консумация 

В края на експеримента открихме тенденция за по-ниски стойности на VO2rest при 

плъховете подложени на комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета в 

сравнение с тези приемащи стандартна виварна храна (Р=0.076). Приложеният диетичен 

режим имаше сигнификантен основен ефект върху VO2max, като диетично-манипулираните 

животни имаха по-ниски стойности на максималната кислородна консумация спрямо 

контролните (Р<0.05) (Фиг. 19).   
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Не установихме междуфакторно взаимодействие на пола и диетата върху 

стойностите на VO2rest и VO2max в края на експеримента (Р>0.05). 

 
Фигура 19. Стойности на VO2rest и VO2max (ml.kg-1.min-1) на диетично-манипулирани и 

контролни плъхове. #P=0.076, *Р<0.05, диетично-манипулирани с/у контроли.  

 

Полът имаше сигнификантен основен ефект бърху стойностите на VО2mах, като 

женските опитни животни имаха по-високи стойности на максимална кислородна 

консумация в сравнение с мъжките (Р<0.05) (Фиг. 20).    

 
Фигура 20. Стойности на VO2rest и VO2max (ml.kg-1.min-1) на женски и мъжки плъхове в хода 

на експеримента. *Р<0.05, женски с/у мъжки.  

 

Респираторен квотиент 

Приложената комбинирана ВЛВВ диета имаше сигнификантен основен ефект върху 

респираторния квотиент в покой при опитните групи, като диетично-манипулираните 

животни имаха по-ниски стойности спрямо контролите (Р<0.01). При достигане на 

пиковото натоварване, такива различия не бяха установени (P>0.05) (Табл. 8).  
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Не открихме сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) (Табл. 6) и значимо 

междуфакторно взаимодействие на пола и диетата (Р>0.05) върху RQ при покой и при 

пиково натоварване. 

 

Таблица 6. Респираторен квотиент при покой и VO2max на опитните групи в края на 

експеримента. 

 RQrest RQmax  RQrest RQmax 

Контролни 

групи 

0.84 

± 0.02 

1.11 

± 0.02 

Женски 0.79 

± 0.02 

1.08 

± 0.02 

Диетично-

манипулирани 

групи 

0.76 

± 0.02 

1.10 

± 0.02 

Мъжки 0.82 

± 0.02 

1.13 

± 0.02 

Р <0.01 >0.05 Р >0.05 >0.05 

   

Енергоразход 

Не открихме сигнификантен основен ефект на комбинираната високолипидна-

високовъглехидратна диета (Р>0.05) и на пола (Р>0.05) (Табл. 7), както и сигнификантно 

междуфакторно взаимодействие (Р>0.05) на двата фактора върху стойностите на 

енергоразхода при покой и пиково натоварване.  

 

Таблица 7. Енергоразход (kcal.min-1) при покой и VO2max на опитните групи в края на 

експеримента.  

 Покой Пиково 

натоварване 

 Покой Пиково 

натоварване 

Контролни 

групи 

0.062 

± 0.003 

0.122 

± 0.005 

Женски 0.050  

± 0.003 

0.111 

 ± 0.005 

Диетично-

манипулирани 

групи 

0.060 

± 0.003 

0.128 

± 0.005 

Мъжки  0.072  

± 0.003 

0.139 

± 0.005 

Р >0.05 >0.05 Р >0.05 >0.05 

 

Ефекти на субмаксималната тренировка при мъжки и женски плъхове подложени на 
комбинирана ВЛВВ диета 

 

1. Соматометрични показатели на диетично-манипулирани женски и мъжки 

плъхове, подложени на субмаксимална тренировка 

 

Телесна маса 

Нямаше статистически значими разлики в теглата на опитните животни преди 

началото на експеримента (MD- 184.75 ± 13.66 g, MDT- 182.00 ± 11.98 g, FD- 176.25 ± 

14.40 g, FDT- 174.38 ± 11.07 g, Р>0.05). До 10-та експериментална седмица приложеният 

тренировъчен режим нямаше сигнификантен основен ефект върху телесната маса 

(Р>0.05)  
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От 11-та седмица до края на експеримента, приложената тренировка имаше 

сигнификантен основен ефект върху телесната маса. В края на експеримента 

трениращите диетично-манипулирани имаха по-ниска телесна маса от нетрениращите 

диетично-манипулираните животни (Р<0.05) (Фиг. 21).   

 

 
Фигура 21. Телесна маса (g) на нетрениращи и трениращи диетично-манипулирани 

животни от 11-та седмица до края на експеримента. *Р<0.05, **Р<0.01, нетрениращи с/у 

трениращи диетично-манипулирани. 

  

Полът имаше сигнификантен основен ефект върху теглото на опитните животни в 

хода на експеримента. От 2-ра до 16-та експериментална седмица мъжките животни бяха 

с по-висока телесна маса от женските (Р<0.05)  (Фиг. 22)  

Не открихме наличие на сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

приложената субмаксимална тренировка върху телесната маса (Р>0.05).  

 

 
Фигура 22. Телесна маса (g) на мъжки и женски плъхове в хода на опита. #Р<0.05, 

*P<0.01, **P<0.001, мъжки с/у женски.  
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Индекс телесна маса  

Преди началото на експеримента нямаше разлика в ИТМ на опитните плъхове (MD- 

0.46 ± 0.05 g·сm-², MDТ- 0.46 ± 0.06 g·сm-², FD- 0.47 ± 0.08 g·сm-², FDТ- 0.47 ± 0.08 g·сm-², 

Р>0.05).  

Не установихме сигнификантен основен ефект на приложената субмаксимална 

тренировка. Плъховете от нетрениращите  и трениращите диетично-манипулирани групи 

бяха с практически еднакви стойности на индекс телесна маса в хода на експеримента 

(Р>0.05).  

Не беше открита разлика в стойностите на ИТМ между женски и мъжки плъхове на 4-

та седмица, но осем седмици след началото на експеримента полът имаше 

сигнификантен основен ефект върху ИТМ на опитните животни, като мъжките животни 

имаха по-високи стойности в сравнение с женските. Този ефект се запази до края на 

опита, като на 16-та седмица плъховете от мъжки пол бяха с по-висок ИТМ спрямо тези от 

женски пол (Р<0.05) (Фиг. 23).  

Не установихме междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

субмаксимална тренировка върху стойностите на индекс телесна маса (Р>0.05). 

 

 
Фигура 23. Индекс телесна маса (g·сm-²) на мъжки и женски животни в хода на опита. 

*Р<0.05, мъжки с/у женски. 

 

Lee index 

Стойностите на Lee index бяха проследени петкратно в хода на опита. Преди 

началото на експеримента нямаше разлика в стойностите на Lee индекса между опитните 

групи - нетрениращите и трениращите диетично-манипулирани животни  (MD- 0.28 ± 0.01 

g·сm-², MDТ- 0.28 ± 0.02 g·сm-², FD- 0.28 ± 0.02 g·сm-², FDТ- 0.29 ± 0.02 g·сm-², Р>0.05). До 

края на експеримента не установихме сигнификантен основен ефект на приложената 

субмаксимална тренировка (Р>0.05), на пола (Р>0.05) и междуфакторното им 

взаимодействие върху стойностите на Lee индекса на опитните животни (Р>0.05) (Табл. 

8). 
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Таблица 8. Стойности на Lee индекс (g·сm-²) на четирите опитни групи в хода на 

експеримента. 

Седмица MC MD FC FD Пол 

 

Тренировка 

 

0 0.28 ± 0.01 0.28 ± 0.01 0.28 ± 0.01 0.29 ± 0.02 P>0.05 P>0.05 

4 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.30 ± 0.02 P>0.05 P>0.05 

8 0.31 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.31 ± 0.01 P>0.05 P>0.05 

12 0.32 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.31 ± 0.01 P>0.05 P>0.05 

16 0.31 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.31 ± 0.01 P>0.05 P>0.05 

  

Дължина 

Петкратно проследихме промените в дължината на тялото на опитните животни. 

Преди началото на експеримента и един месец след началото му плъховете имаха 

практически еднаква дължина (MD- 20.06 ± 1.15 сm, MDТ- 20.00 ± 1.25 сm, FD- 19.56 ± 0.98 

сm, FDТ- 19.06 ± 1.43 сm, Р>0.05). 

Приложената субмаксимална тренировка нямаше сигнификантен основен ефект  

върху дължината на опитните животни (Р>0.05).  

В началото на 8-ма седмица полът имаше сигнификантен основен ефект върху 

дължината на плъховете. Мъжките плъхове имаха по-високи стойности в сравнение с 

женските (Р<0.05). Тази разлика се запази и в следващите две измервания (Р<0.001) (Фиг. 

24). 

 Не беше открито сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

приложената субмаксимална тренировка върху дължината на опитните животни (Р>0.05). 

 

 
Фигура 24. Дължина (cm) на мъжки и женски плъхове в хода на експеримента. *P<0.05, 

**P<0.001, мъжки с/у женски. 

 

Обиколка на корема  

Приложената субмаксимална тренировка нямаше сигнификантен основен ефект 

върху коремната обиколка на нетрениращите и трениращите опитни животни в хода на 

експеримента (Р>0.05).  
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Полът имаше сигнификантен основен ефект върху стойностите на коремната 

обиколка от 4-та седмица до края на експеримента. В края на опита мъжките плъхове 

имаха по-големи стойности спрямо женските (Р<0.001) (Фиг. 25). 

 

 
Фигура 25. Коремна обиколка (cm) на мъжки и женски животни в хода на експеримента. 

*Р<0.05, **Р<0.001, мъжки с/у женски. 

 

Не беше открито междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

субмаксимална тренировка върху коремната обиколка на опитните животни (Р>0.05).  

 

Тегло на вътрешни органи 

В края на експеримента, отчетохме теглото на левия бъбрек, черения дроб и 

сърцето.  

Статистическият анализ показа, че приложената субмаксимална тренировка има 

сигнификантен основен ефект върхо теглото на черен дроб и сърце, като плъховете от 

трениращите диетично-манипулирани групи имаха по-ниски стойности спрямо тези на 

нетрениращите диетично-манипулираните групи (Р<0.05). Открита беше и тенденция за 

по-високо тегло на бъбрека при животните, подложени само на високолипидна-

високовъглехидратна диета, без субмаксимална тренировка (Р=0.056) (Табл. 9).   

 

Таблица 9. Тегло на вътрешни органи (g) при нетрениращи и трениращи диетично-

манипулирани плъхове в края на експеримента. 

        Органи (g)  

Пол 

Бъбрек (ляв) Черен дроб Сърце 

Диетично-

манипулирани 

1.28 ± 0.06 10.33 ± 0.32 1.20 ± 0.04 

Трениращи 

диетично-

манипулирани 

1.16 ± 0.06 9.20 ± 0.32 1.07 ± 0.04 

Р = 0.056 < 0.05 < 0.05 
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Полът имаше сигнификантен основен ефект върху теглото на тези органи, като при 

мъжките плъхове те бяха по-високи от тези при женските (Табл. 10).  

Не беше открито междуфакторно взаимодействие на пола и приложената 

субмаксимална тренировка върху теглото на вътрешните органи на опитните животни 

(Р>0.05). 

 

Таблица 10. Тегло на вътрешни органи (g) при женски и мъжки плъхове. 

        Органи (g)  

Пол 

Бъбрек (ляв) Черен дроб Сърце 

Женски плъхове 1.01 ± 0.06 8.72 ± 0.32 1.03 ± 0.04 

Мъжки плъхове 1.39 ± 0.06 10.81 ± 0.32 1.24 ± 0.04 

Р < 0.001 < 0.001 = 0.001 

 

 

2. Маркери на мастен метаболизъм, инсулинова резистентност, хормони и 

адипокини на диетично-манипулирани женски и мъжки плъхове, подложени на 

субмаксимална тренировка  

 

Липиден профил 

Данните за липидния профил са представени на Фиг. 26.  

 

Общ  холестерол 

Беше установен сигнификантен основен ефект на приложената субмаксимална 

тренировка върху серумната концентрация на общия холестерол, като трениращите 

диетично-манипулирани имаха сигнификантно по-ниски стойности, съпоставени с 

нетрениращите диетично-манипулирани животни (Р<0.05). Полът нямаше сигнификантен 

основен ефект върху серумната концентрация на общия холестерол (Р>0.05) и не 

открихме значимо междуфакторно взаимодействие на пола и приложения тренировъчен 

режим (Р>0.05).  

 

HDL-холестерол 

В края на експеримента приложеният тренировъчен режим нямаше сигнификантен 

основен ефект върху серумната концентрация на HDL-холестерол на опитните животни 

(Р>0.05), но установихме значим ефект на пола. Женските плъхове имаха по-висок HDL-

холестерол в сравнение с мъжките (1.28 ± 0.06 mmol·l־ˡ с/у 0.96 ± 0.06 mmol·l־ˡ, Р<0.05). Не 

беше установено сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката 

върху серумната концентрация на HDL-холестерола (Р>0.05). 

 

LDL-холестерол 

Не установихме значим основен ефект на субмаксималната тренировка Р>0.05) и на 

пола (Р>0.05), както и междуфакторно взаимодействие на двата фактора върху 

стойностите на LDL-холестерола (Р>0.05).  
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Триглицериди  

Не установихме значим основен ефект на субмаксималната тренировка Р>0.05) и на 

пола (Р>0.05), както и междуфакторно взаимодействие на двата фактора върху 

стойностите на ТГ (Р>0.05). 

 

 
Фигура 26. Липиден профил (mmol·l־ˡ) на нетрениращи и трениращи диетично-

манипулирани животни. *Р<0.05, нетрениращи с/у трениращи диетично-манипулирани 

животни.  

 

Глюкоза 

Приложената субмаксимална тренировка имаше сигнификантен основен ефект 

върху серумната концентрация на кръвната захар. Трениращите диетично-манипулирани 

животни имаха по-ниски концентрации на глюкозата спрямо нетрениращите диетично-

манипулирани (7.65 ± 0.25 mmol·l־ˡ с/у 10.10 ± 0.25 mmol·l־ˡ, Р<0.001). 

Установен бе сигнификантен основен ефект на пола върху серумната концентрация 

на глюкозата. В края на експеримента мъжките животни бяха с по-висока концентрация на 

кръвната захар на гладно спрямо женските (8.49 ± 0.32 mmol·l־ˡ с/у 7.40 ± 0.32 mmol·l־ˡ, 

Р<0.05).  

Не открихме сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

субмаксималната тренировка върху стойностите на кръвната захар на опитните животни 

(Р>0.05). 

 

Инсулин 

Установихме тенденция за по-ниски стойности на инсулин на трениращите диетично-

манипулирани плъхове в сравнение с нетрениращите диетично-манипулирани (58.12 ± 

17.32 mU·l־ˡ с/у 11.53 ± 17.32 mU·l־ˡ, P=0.072).  

Не открихме сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и междуфакторно 

взаимодействие на пола и тренировката върху серумната концентрация на инсулина 

(Р>0.05). 
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HOMA-IR 

Установихме тенденция за понижаване на HOMA-IR при плъховете, подложени на 

субмаксимална тренировка и комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета, 

спрямо нетрениращите животни приемащи същата диета (30.79 ± 9.77 с/у 3.71 ± 9.77, 

Р=0.062).  

Не бяха установени сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и 

междуфакторно взаимодействие (Р>0.05) на пола и субмаксималната тренировка върху 

HOMA-IR. 

 

Грелин 

Приложената за 16 седмици субмаксимална тренировка имаше сигнификантен 

основен ефект върху стойностите на грелина, като трениращите диетично-манипулирани 

плъхове имаха по-високи серумни концентрации в сравнение с нетрениращите (5.86 ± 

0.97 ng·ml־ˡ с/у 3.18 ± 0.97 ng·ml־ˡ, Р<0.05). 

Полът също имаше сигнификантен основен ефект, като мъжките плъхове имаха по-

високи серумни концентрации на грелин в сравнение с женските (5.92 ± 0.94 ng·ml־ˡ с/у 

3.13 ± 0.94 ng·ml־ˡ, Р<0.05). 

Не открихме сигнификантно междуфакторно взаимодействие на пола и 

субмаксималната тренировка върху серумната концентрация на грелин на опитните 

животни (Р>0.05).   

 

С-реактивен протеин  

Не бяха открити сигнификантен основен ефект на субмаксималната тренировка 

(Р>0.05), пола (Р>0.05) и междуфакторно взаимодействие на същите (Р>0.05)  върху 

концентрацията на CRP (Tабл. 15).  

 

Адипокини  

Данните за концентрациите на изследваните адипокини са представени на Фиг. 27. 

 

Тумор-некротизиращ фактор-α 

Тренировката имаше сигнификантен основен ефект върху TNF-α, като  трениращите 

диетично-манипулирани животни имаха по-ниска серумна концентрация на TNF-α спрямо 

нетрениращите (Р<0.01). 

При сравнение на данните по пол, установихме, че мъжките плъхове имаха по-

високи концентрации на TNF-α в сравнение с женските (77.68 ± 6.98 pg·l־ˡ с/у 48.73 ± 6.98 

pg·l־ˡ, Р<0.05). Не открихме значимо междуфакторно взаимодействие на пола и 

тренировката върху серумната концентрация на TNF-α (Р>0.05). 

 

Невронен разтежен фактор 

Нашите данни показаха, че субмаксимална тренировка има сигнификантен основен 

ефект и води до намаляване стойностите на NGF. В резултат на приложеният 

тренировъчен режим серумната концентрация на NGF при трениращите диетично-

манипулирани плъхове беше по-ниска от тази при диетично-манипулираните (Р<0.01). 
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 Не открихме  сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо 

междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката (Р>0.05). 

 

Интерлевкин-6 

Не открихме сигнификантен основен ефект на субмаксималната тренировка 

(Р>0.05),  пола (Р>0.05) и значимо междуфакторно взаиодействие (Р>0.05) върху 

серумната концентрация на интерлевкин-6. 

 

Лептин 

Субмаксималната тренировка имаше сигнификантен основен ефект върху лептина. 

По-високи серумни концентрации на лептин бяха открити при диетично манипулираните 

плъховете, подложени на субмаксимална тренировка в сравнение с тези, приемащи само 

комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета  (Р<0.05).  

Не открихме  сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо 

междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката (Р>0.05). 

 

Адипонектин 

Субмаксималната тренировка имаше сигнификантен основен ефект върху 

серумната концентрация на адипонектина, като трениращите диетично-манипулирани 

плъхове имаха по-високи стойности спрямо нетрениращите (Р<0.001).  

Не установихме сигнификантен основен ефект на пола и значимо междуфакторно 

взаимодействие на пола и диетата върху стойностите на адипонектина (Р>0.05). 

 Фигура 27. Серумна концентрация на адипокини (pg·l־ˡ) на нетрениращи и трениращи 

диетично-манипулирани животни в края на експеримента. *Р<0.05, **Р<0.01, ***Р<0.001  

нетрениращи с/у трениращи.  
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3. Артериално кръвно налягане  на диетично-манипулирани женски и мъжки 

плъхове, подложени на субмаксимална тренировка 

 

Систоличното (СН), диастоличното (ДН) и средното (САН) кръвно налягане на 

всички животни от четирите опитни групи беше измерено  петкратно в хода на 

експеримента. Преди началото на експеримента, артериалното кръвно налягане на 

плъховете от всички опитни групи бяха практически без разлики  (P>0.05) (Табл. 11). 

Таблица 11. Стойности на артериално кръвно налягане (mmHg) на опитните групи преди 

началото на експеримента.  

 MD MDT FD FDT  

Систолично 133.17 ± 17.25 145.98 ± 26.54 131.22 ± 9.77 132.78 ± 10.02 Р > 0.05 

Диастолично 110.12 ± 15.19 119.82 ± 24.78 108.37 ± 8.61 112.27 ± 10.68 Р > 0.05 

Средно 121.51 ± 16.19 132.78 ± 25.54 119.83 ± 9.17 122.94 ± 11.10 Р > 0.05 

 

Не установихме значим ефект на тренировката върху СН, измерено в края на 4 

седмица (Р>0.05), но системното физическо натоварване имаше сигнификантен основен 

ефект върху стойностите на СН измерени след 8 и 12 седмична тренировка. Трениращите 

плъхове имаха по-ниско систолично кръвно налягане спрямо нетрениращите на 8-ма 

(Р<0.01) и на 12-та (Р<0.05) седмица. Тренировката нямаше значим ефект върху 

стойностите на систоличното налягане (Р>0.05) измерено в края на експеримента (Фиг. 

28). Не открихме сигнификантен основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо 

междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката върху стойностите на СН на 

опитните животни (Р>0.05). 

Стойностите на диастоличното кръво налягане следваха същите промени като тези 

на систоличното. Не установихме значим ефект на тренировката върху ДН, измерено в 

края на 4та седмица (Р>0.05), но системното субмаксимално натоварване имаше 

сигнификантен основен ефект върху стойностите на диастоличното налягане измерени 

след 8 и 12 седмична тренировка. Трениращите плъхове имаха по-ниско диастолично 

кръвно налягане спрямо нетрениращите на 8-ма седмица (Р<0.01), а на 12-та, открихме 

тенденция за по-ниско ДН при трениращите в сравнение с нетрениращите (Р=0.058). В 

края на експеримента, обаче, тренировката нямаше значим ефект върху стойностите на 

диастоличното налягане (Р>0.05) (Фиг. 29). Не открихме сигнификантен основен ефект на 

пола (Р>0.05) и значимо междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката върху 

стойностите на диастолиното кръвно налягане на опитните животни (Р>0.05). 

 Не установихме значим ефект на тренировката върху средното артериално кръвно 

налягане, измерено в края на 4 седмица (Р>0.05), но тренировъчния режим имаше 

сигнификантен основен ефект върху стойностите на средното артериално налягане 

измерени след 8 и 12 седмична тренировка. Трениращите плъхове имаха по-ниско САН 

спрямо нетрениращите на 8-ма (Р<0.01) и на 12-та (Р<0.05) седмица. В края на 

експеримента, обаче, тренировката нямаше значим ефект върху стойностите на средното 

артериално налягане (Р>0.05) (Фиг. 30). Не открихме сигнификантен основен ефект на 

пола (Р>0.05) и значимо междуфакторно взаимодействие на пола и тренировката върху 

стойностите на средното артериално кръвно налягане на опитните животни (Р>0.05). 



40 

 

 
Фигура 28. Систолично кръвно налягане (mmHg) на нетрениращи и трениращи диетично-

манипулирани плъхове в хода на експеримента. *Р<0.05, **Р<0.01, нетрениращи с/у 

трениращи. 

 
Фигура 29. Диастолично кръвно налягане (mmHg) на нетрениращи и трениращи 

диетично-манипулирани плъхове в хода на експеримента. #Р=0.058, **Р<0.01, 

нетрениращи с/у трениращи. 

 
Фигура 30. Средно артериално кръвно налягане (mmHg) на нетрениращи и трениращи 

диетично-манипулирани плъхове в хода на експеримента. *Р<0.05, **Р<0.01, нетрениращи 

с/у трениращи. 
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4. Маркери на физически работен капацитет на диетично-манипулирани женски 

и мъжки плъхове, подложени на субмаксимална тренировка 

 

Субмаксимална издръжливост  

СМИ беше измерена трикратно в хода на експеримента. Преди началото на опита 

нямаше разлика в субмаксималната издръжливост на опитните животни от четирите групи 

(MD - 52.38 ± 6.50 min, MDT - 48.37 ± 11.78 min, FD - 57.13 ± 18.06 min и FDT - 58.00 ± 16.21 

min) (Р>0.05).  

Приложената субмаксимална тренировка имаше сигнификантен основен ефект 

върху субмаксималната издръжливост на 8-ма седмица, в средата на експеримента, 

когато трениращите диетично-манипулирани плъхове имаха по-висока СМИ в сравнение с 

нетрениращите (Р<0.01). Този ефект беше установен и в края на опита, като на 16-та 

експериментална седмица плъховете, подложени на тренировка имаха по-високи 

стойности на СМИ спрямо нетрениращите, подложени на комбинирана ВЛВВ диета 

(Р<0.001) (Фиг. 31). 

Само в края на експеримента открихме  сигнификантен основен ефект на пола, като 

субмаксималната издръжливост беше по-висока при женските плъхове спрямо мъжките 

(Р<0.05) (Фиг. 32). 

Статистическата обработка на данните не откри междуфакторно взаимодействие на 

пола и приложената субмаксимална тренировка върху СМИ на опитните животни (Р>0.05).  

 

 
Фигура 31. Субмаксимална издръжливост (min) на нетрениращи и трениращи диетично-

манипулирани животни в хода на експеримента. *Р<0.01, **Р<0.001, нетрениращи с/у 

трениращи животни.  
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Фигура 32. Субмаксимална издръжливост (min) на мъжки и женски животни в хода на 

експеримента. *Р<0.05 женски с/у мъжки животни. 

 

Максимално време до изтощение  

Преди началото на експеримента нямаше различие в максималното време до 

изтощение между отделните  групи (MD, 15.16 ± 1.55min, MDT,14.31 ± 1.57 min, FD, 15.50 ± 

1.22 min и FDT, 15.66 ± 1.20 min) (Р>0.05).  

Установихме сигнификантен основен ефект на субмаксималната тренировката върху 

максималната издръжливост в хода на опита. Трениращите плъхове имаха по-високо 

МВИ от нетрениращите плъхове в края на 4-та (Р<0.001), 8-ма (Р<0.05), 12-та (Р<0.05), и 

16-та (Р<0.05) експериментална седмица (Фиг. 33) 

Приложеният статистически анализ не откри значим основен ефект на пола (Р>0.05) 

и междуфакторно взаимодействие на пола и субмаксималната тренировка върху 

стойностите на МВИ (Р>0.05).  

 

 
Фигура 34. Максимално време до изтощение (min) на опитните групи в хода на 

експеримента. *Р<0.05, **P<0.001 диетично-манипулирани с/у трениращите диетично-

манипулирани. 
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Кислородна консумция и респираторен квотиент 

В края на експеримента изследвахме кислородната консумация (VО2) и 

респираторния квотиент (RQ) на опитните животни в покой и при пиково натоварване.  

В края на експеримента всички опитни животни достигнаха и завършиха III-то ниво 

на натоварване. По-малък беше броя животни достигнали и завършили  IV-то ниво, 

съответно от нетрениращите диетично-манипулирани - 9 плъха, а от трениращите 

диетично-манипулираните - 10 плъха. До V-то ниво достигнаха два плъха от 

нетрениращите диетично-манипулирани и два от трениращите диетично-манипулираните. 

По-голям брой от женските плъхове достигнаха IV-то ниво от проведения тест в 

сравнение с мъжките (Табл. 12). 

 

Таблица 12. Брой животни, завършили съответните стъпала при тестовете за определяне 

на VO2max. 

Група І 

15 m
.
min

-1
 

5º 

II 

19 m
.
min

-1
 

10º 

III 

27 m
.
min

-1
 

10º 

IV 

27 m
.
min

-1
 

15º 

V 

30 m
.
min

-1
 

15º 

VI 

35 m
.
min

-1
 

15º 

VII 

40 m
.
min

-1
 

15º 

MD 6 6 6 4 1 0 0 

MDТ 6 6 6 4 1 0 0 

FD 6 6 6 5 1 0 0 

FDТ 6 6 6 6 1 0 0 

 

Кислородна консумация 

Не беше установен сигнификантен основен ефект на субмаксималната тренировка 

(Р>0.05), пола (Р>0.05) и междуфакторно взаимодействие на същите (Р>0.05) върху 

стойностите на кислородната консумация при покой и при пиково натоварване на 

опитните животни. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Респираторен квотиент 

Открихме сигнификантен основен ефект на субмаксималната тренировка върху 

стойностите на RQmax, като нетрениращите диетично-манипулирани животни имаха по-

високи стойности в сравнение с трениращите (1.10 ± 0.02 с/у 1.00 ± 0.02, Р<0.001). Не 

установихме основен ефект на пола (Р>0.05) и значимо междуфакторно взаимодействие 

на пола и тренировката върху стойностите на RQ (Р>0.05).  

 

Енергоразход  

Полът имаше сигнификантен основен ефект, като мъжките плъхове имаха по-високи 

стойности в сравнение с женските, на енергоразхода в покой (0.067 ± 0.003 kcal.min-1 с/у  

0.050 ± 0.003 kcal.min-1, Р<0,001) и при пиково натоварване (0.136 ± 0.004 kcal.min-1 с/у  

0.115 ± 0.004 kcal.min-1, Р<0.01). Не открихме  сигнификантен основен ефект на 

субмаксимална тренировка (Р>0.05) и значимо междуфакторно взаимодействие на пола и 

тренировката върху стойностите на енергоразхода на нетрениращите и трениращите 

диетично-манипулирани плъхове (Р>0.05). 
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ОБСЪЖДАНЕ 
 

Ефекти на прилагане на комбинирана ВЛВВ диета при мъжки и женски плъхове 
 

Бързо нарастващото разпространение на метаболитния синдром води до усилени 

проучвания на проблема не само при хора, но и при експериментални модели с животни. 

Това се налага от факта, че лонгитудиналните изследвания на хора имат редица 

ограничения, свързани с инвазивната природа на някои анализи, както и размерите на 

популационните проучвания. Доколкото основни рискови фактори за развитието на МетС 

са обездвиждането и хиперкалорийната диета, характеризираща се с прием на големи 

количества въглехидрати и мазнини, високолипидните-високовъглехидратни диетични 

модели са eдни от най-често използваните при опитни животни (Hamilton et al.,2007; 

Rutledge and Khosrow, 2007; Lutsey et al., 2008; Owen et al., 2010). Предишни чужди и наши 

проучвания показват, че прилагането им при мъжки интактни плъхове води до развитие на 

метаболитен синдром, включващ затлъстяване, дислипидемия, нарушение в глюкозния 

толеранс,  хиперинсулинемия и умерена хипертония (Van den Brandt et al., 2000; Kovaćs, 

van den Brandt & Klöting, 2000; Ангелова, 2014). Повечето епидиемиологични данни 

показват, че затлъстяването, диабет тип 2 и МетС засягат в по-голяма степен пациенти от 

женски пол (Al-Lawati et al., 2003; Gupta et al., 2004; Ford et al., 2004; Kelly et al., 2008), но 

експерименталните изследвания с диетично-индуциран МетС се провеждат предимно 

върху мъжки опитни животни и възможните полови различия не са добре проучени. 

Независимо, че МетС при жените често се асоциира с менопаузата и поликистозния 

овариален синдром, обездвиждането и хиперкалорийната диета са основните рискови 

фактори за развитието на синдрома. В тази връзка липсват достатъчно експериментални 

данни за характеристиката и времевите параметри на поява и развитие на елементите на 

МетС при интактни женски опитни животни. 

Нашето проучване показа, че прилагането на използваната от нас комбинирана 

ВЛВВ диета за 4 месеца (16 седмици) води до индуциране на метаболитен синдром както 

при мъжки, така и при женски интактни плъхове. Постигна се пълна картина на 

метаболитните нарушения - затлъстяване, нарушения в мастния метаболизъм, 

инсулинова резистентност, повишаване на артериалното кръвно налягане, както и 

промени в маркери на физическия работен капацитет и в серумната концентрация на 

някои адипокини, които съпътстват развитието на МетС, като при някои от изследваните 

параметри установихме полови различия в степента и изявата на промените им.  

 

Соматометрични показатели на мъжки и женски плъхове, подложени на 

комбинирана ВЛВВ диета 

Нашите данни показват, че използваната комбинирана ВЛВВ диета води до 

затлъстяване, един от основните критерии за МетС, при интактни мъжки и женски 

плъхове, което се манифестира с повишени телесната маса, ИТМ, Lee индекса и 

коремната обиколка в сравнение с контролите в края на експеримента. Проследяването 

на тези параметри в динамика, показа че скоростта им на нарастване е различна. Докато 

телесната маса и коремната обиколка нарастнаха на 12та седмица, то ИТМ и Lee 

индексът се повишиха едва след 16 седмична ВЛВВ диета. Ние отчетохме нарастване не 
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само на общата телесна маса, но и на теглото на сърце, като при диетично-

манипулираните животни то беше по-високо от това при контролите.  

Според редица автори (Haidar and Cosman, 2011; Христов, 2012) свръхтеглото и 

затлъстяването са основни етиологични фактори за развитието на метаболитен синдром, 

заедно с инсулинова резистентност, захарен диабет, шизофрения, ревматични и 

ендокринни заболявания. Нарастването на честотата на свръхтеглото и затлъстяването 

се свързва от една страна с нерационалния хранителен режим, от друга - с намалената 

физическа активност, както това е изтъкнато и от други автори (Rutledge  and Khosrow, 

2007;  Lutsey et al., 2008;  Owen et al., 2010; Kim et al., 2016). В  редица статии се  

подчертава връзката между начина на хранене и развитието на затлъстяване и 

впоследствие на МетС. Известно е, че консумирането на такава храна, която е близка до 

кафетирийната диета,  води до хиперфагия и приемането на голямо количество калории 

(Shafat et al., 2009).  

Добре известно е, че плъховете нарастват през целия си живот и в хода на опита не 

установихме различия в естественото повишаване на дължината на диетично-

манипулираните опитните животни, но в края на опита тя беше по-ниска от тази на 

контролите, което предполага, забавяне на прираста и на мъжки, и на женски плъхове в 

резултат от индуцирането на МетС.  

В това проучване за първи път беше изследван Lee index при плъхове и при двата 

пола, подложени на комбинирана ВЛВВ диета за индуциране на метаболитен синдром. 

Сравнително малко са проучванията в литературата, които използват Lee index при 

отчитане ефекта на диетата и при затъстяване. Подобно на нас, но при друга опитна 

постановка,  Arаujo et al. (2015, 2016) докладват за наличие на увеличен Lee index в края 

на експеримент с прилагане на 8 седмичен прием  на 10% р-р на фруктоза при 21 дневни 

мъжки плъхове от породата Wistar. Данни показваг, че Lee index заедно с теста за 

инсулинова толерантност корелират с метаболитни нарушения (Moraes-Silva et al., 2013). 

В достъпната литература Lee index-ът се използва основно като маркер за оценка на 

сърдечносъдовия риск (Tiwari et al., 2013; Araujo et al., 2016) и неговото повишение в края 

на нашия опит предполага нарастването на този риск при диетично-манипулираните 

мъжки и женски плъхове. 

Нашите данни показват, че динамиката на нарастване на някои от изследваните 

соматометрични показатели е полово-специфична, като повишаването на тези показатели 

при мъжките плъхове изпреварва това при женските. В началото на опита нямаше 

различия в телесната маса, обиколката на корема и ИТМ между двата пола, само 

дължината на мъжките плъхове беше по-голяма в срванение с женските плъхове. В хода 

нa опита, обаче, при мъжките опитни животни телесната маса беше по-висока от тази на 

женските след 2-ра, ИТМ – след 8-ма експериментална седмица, а коремната им обиколка 

- в края на опита. Полът имаше ефект и върху теглото на органите. Доколко те отразяват 

естествените полови различия в прираста или са показател за по-бързото развитие на 

затлъстяване при мъжки индивиди не може да се прецени от направените изследвания. 

Фактът, че не се откриват полови различия в индекса на Lee предполага, че сърдечно-

съдовият риск е еднакъв при мъжки и женски плъхове с диетично-индуциран МетС.  

В нашето изследване по отношение на теглото в началото нямаше разлики между 

мъжките и женските животни подложени на комбинирана ВЛВВ диета, но в края на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes-Silva%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23329818
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експеримента диетично-манипулираните мъжки бяха увеличили теглото си с 53.17%, а 

женските - с 44.95%. Авторите, които защитават становището, че МетС преобладава при 

мъжете,  установяват, че същото се отнася и за животните, т.е. метаболитният синдром се 

среща по-често при мъжкия пол (Kovacevic et al., 2014). Доказано е, че при мъжки и женски 

плъхове, подложени на високовъглехидратна диета, в резултат на която развиват МетС, 

женските плъхове са по-защитени спрямо вредното въздействие на диетата, което 

вероятно се дължи на по-високите нива на естрогените (Busserolles et al., 2002). Вероятно 

причината за получените полови различия при нашите опитни животни също е такава. 

Съществуват обаче и противоположни данни, според които при прилагане на 

кафетерийна диета за индуциране на затлъстяване и МетС при мъжки и женски плъхове в 

началото на експеримента няма разлика в стойностите на телесното тегло на женските и 

мъжките животни. Постепенно от 5-та седмица нататък и двата пола показват 

затлъстяване, като в края мъжките покачват с 16.3 % теглото си, а женските – с 21.1%. 

Женските увеличават статистически достоверно повече теглото на бялата 

ретроперитонеална адипозната тъкан (Lalanza et al , 2014).   

Настоящото проучване показва, че eфектът на приложената диета върху телесната 

маса зависи от продължителността на нейното прилагане и потвърждава данни от други 

изследвания, които съобщават, че ефектът на всички диети, включително и 

високолипидни-високовъглехидратните диети, зависи от времето на тяхното приложение 

(Axselsen et al., 2010; Panchal et al., 2011; Wensley et al., 2013). Повечето публикации 

посочват, че картината на МетС в резултат на високолипидна-високовъглехидратна диета 

започва да се разгръща от 8та седмица нататък (Panchal et al., 2011; Zhou et al. 2014), 

което се потвърждава и от нашето изследване.  

В заключение получените соматометрични резултати показват, че с приложената 

комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета е постигнато затлъстяване и при 

двата пола, но при мъжките плъхове динамиката на повишаване на телесната маса, ИТМ 

и коремната обиколка е по-бърза от тези при женските.  

           

Клинично-химични показатели на мъжки и женски плъхове, подложени на 

комбинирана ВЛВВ диета 

 

 Нарушения в липидния  профил 

Освен затлъстяването, други характеристики на метаболитния синдром са 

нарушения в мастния метаболизъм, съпроводен с хиперхолестеролемия и промени в 

серумните концентрации на HDL- и LDL-холестерола, както и хипертриглицеридемия; 

промени във въглехидратната обмяна – хипергликемия на гладно, хиперинсулинемия, 

повишаване стойностите на HOMA-IR; промени в серумните концентрации на някои 

адипокини и маркери на хронично нискостепенно възпаление. 

Приложената от нас комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета 

повиши серумните концентрации на общия холестерол, LDL-холестерола и 

триглицеридите и при двата пола. Нарушенията в мастния профил бяха по-изразени при 

мъжките плъхове, при които приложената диета индуцира по-високи концентрации на 

общия холестерол и триглицеридите и понижи HDL-холестерола в по-голяма степен от 

тези при женските.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kova%C4%8Devi%C4%87%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24420787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busserolles%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12324666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panchal%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572266
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Подобно на нас и други автори, подчертават вредните въздействия на диетичния 

режим не само върху телесното тегло и адипозността, но и върху някои лабораторни 

показатели - липидния профил и инсулиновата резистентност, но при използване на 

модел на МетС, индуциран с кафетерийна диета (Ribot J et al , 2008; Sampey BP et al , 

2011; Lalanza et al., 2012, Poudyal et al., 2013, Zhou et al., 2014). Нашите резултати 

съответстват на данните за промени при МетС, индуциран с  високо-фруктозна диета, 

изразяващи се в значителни изменения в метаболизма на серумните липиди и липидната 

акумулация в черния дроб (de Castro et al., 2013, Zhou et al., 2014). Наличие на 

дислипидемия с повишени триглицеридите и VLDL-холестерол са описани при мъжки 

плъхове от породата Wistar с МетС, индуциран с осем седмичен прием  на 10% и 20 % р-р 

на фруктоза във водата за пиене (Каntar et al., 2015; Arаujo et al., 2015, 2016). Huang еt al. 

(2004) също описват развитие на дислипидемия и чернодробна стеатоза в резултат на 

високозахарозна диета. Описаното при животните повишаване на телесната маса, 

нарастване нивото на циркулиращите триглицериди и развитието на инсулинова 

резистентност след прилагане на високо съдържание на фруктоза и захароза имитира 

употребата на рафинирани въглехидрати при хора (Daly et al., 1997; Basciano et al., 2005).  

Известно е, че повишената консумация на фруктоза е важен фактор за повишената 

честота на затлъстяванто, захарния диабет и МетС при хора. Фруктозата е потенциален 

индуктор на липогенезата в черния дроб. Повишеният фруктозен прием води до 

свръхпродукция на триглицериди и VLDL частици. Това води до бързо претоварване на 

адипоцитите с масти и уврежда секрецията на адипокини и инфламаторни цитокини. 

Засилената липогенеза и ектопичните мазнини в черния дроб съвместно могат да 

причинят стеатоза и хепатално възпаление. Това води до секреция на инфламаторни 

цитокини и от чернодробните имунни клетки и инсулинова резистентност (Rutledge and 

Khosrow, 2007). Приемаме, че подобни промени са настъпили и в резултат на 

използването на високо виглехидратно съдържание на храната при нашата диета.  

От друга страна нашите резултати съответстват на данните за ефекта на 

високолипидните диети, които предизвикват хронично нискостепенно възпаление, 

дислипидемия хиперинсулинемия, чернодробна стеатоза, увеличение на теглото и 

хепатална стеатоза при мъжки плъхове сравнение с контроли (Sasaki et al., 1994; Sampey 

et al., 2011; Auberval et al., 2014).  

Най-близки обаче до нашите резултати са тези при плъхове, поставени на 

високолипидна-високовъглехидратна диета. Плъхове от породата Sprague-Dawley, 

поставени на такава диета за 16-17 седмици развиват метаболитни и сърдечни ефекти, 

изразяващи се в повишение на холестерола, LDL-холестерола, триглицеридите и 

понижение на HDL-холестерола (Axelsen еt al., 2010; Zhou et al., 2014). Подобни ефекти 

върху холестерола и триглицеридите са описани и при мъжки плъхове от породата Wistar 

(Poudyal et al., 2013). Lene et al. (2009; 2010) регистрират при мъжки Wistar плъхове след 

прилагане на комбинирана високо фруктозна и високо холестеролна диета повишаване на 

плазмените нива на холестерола и понижаване на HDL-холестерола. Авторите 

подчертават, че при продължителна ВЛВВ диета настъпват измененията на метаболизма, 

чернодробната и сърдечната дейност, значително липидно натрупване в миокарда, 

левокамерна хипертрофия, заедно с морфологични увреждания на черния дроб.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sampey%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21331068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auberval%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25960774
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Axelsen%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20172035


48 

 

Нашите данни за времевите промени в соматометричните показатели при 

индуцирането на МетС с комбинирана ВЛВВ диета с добавен холестерол допълват 

резултатите от други проучвания, които показват, че ефектът на високолипидни-

високовъглехидратните диети зависи от времето на тяхното приложение. Макар че при 

някои изследвания наличие на дислипидемия, увеличени нива на глюкозата, HOMA-IR са 

установени още на 8 седмица (Lozano  et al., 2016), пълната картина на метаболитен 

синдром - със  затлъстяване и метаболитни изменения, дислипидемия, нарушения в 

глюкозния толеранс, неалкохолна стеатоза на черния дроб, клетки на възпалението в 

черния дроб и сърцето, хипертония, сърдечно-съдово ремоделиране и ендотелна 

дисфункция, се постига на 16-та седмица при мъжки плъхове (Panchal et al., 2011; Poudyal 

et al., 2012). Ние също установяваме пълно разгръщане на картината на МетС на 16-та 

седмица от прилагане на комбинираната ВЛВВ диета, което потвърждава данни от наши 

предишни проучвания,  проведени със същата диета върху мъжки плъхове (Ангелова и 

сътр., 2013). Новото в настоящия експеримент е, че това се отнася както за мъжките, така 

и за женските плъхове 

Ние установихме, че полът има ефект върху липидния профил при индуцирания от 

нас МетС, като мъжките плъхове в края на опита имаха по-високи концентрации на общия 

холестерол и триглицеридите и по-ниски на HDL-холестерола в сравнение с женските. 

Наличните в литературата единични изследвания, проведени с  мъжки и женски плъхове, 

също установяват наличие на полови разлики в проявите на синдрома. Подобно на 

нашите данни Lalanza et al. (2014) установяват по-високи стойности на холестерола и 

триглицеридите при мъжки плъхове в сравнение с тези при женски с метаболитен 

синдром. Полово-зависими различия в липидния профил са установени при използването 

на протеинова диета, високолипидна диета и вкусна диета под стрес, като серумните нива 

на холестерол и триглицериди са по-високи при мъжки опитни животни (Rodriguez et al , 

2001; Mela et al , 2012; Krolow et al , 2013). 

 

Нарушения във въглехидратния метаболизъм 

Нашите резултати показаха, че постигнатият МетС с прилагане на комбинирана 

ВЛВВ диета при мъжките и женските плъхове се манифестира и с нарушения във 

въглехидртния метаболизъм. Приложението на нашия диетичен режим за 16 седмици 

предизвика хипергликемия на гладно и инсулинова резистентност и при двата пола. 

Налице е полов диморфизъм, като в края на експеримента мъжките животни бяха с по-

висока концентрация на кръвната захар на гладно спрямо женските, но не установихме 

полови различия в концентрациите на инсулин и HOMA-IR. Тези данни кореспондират до 

известна степен с резултати, показващи  нарушен глюкозен контрол, но при SHR плъхове 

с диетично индуциран МетС.  Нарушен глюкозен толеранс и инсулинова резистентност е 

наблюдаван  също и при мъжки плъхове от породата Wistar с метаболитен синдром, но 

предизвикан с 8 седмичен прием на 10% р-р на фруктоза (Arаujo et al., 2016) и 

високолипидна-високовъглехидратна диета за 16 седмици (Poudyal et al., 2013).  

Според нашите резултати плъховете, подложени на комбинираната високолипидна-

високовъглехидратна диета, повишават HOMA-IR в сравнение с животните, приемащи 

стандартна виварна храна, т.е. развиват инсулинова резистентност. Успоредно с 

негативните въздействия върху телесното тегло, адипозността и липидния профил, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lozano%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panchal%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572266
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инсулинова резистентност се установява и при други модели на МетС, предизвиквани с: 

кафетерийна диета (Ribot et al., 2008; Sampey et al., 2011; Lalanza et al., 2012), с 

високофруктозни и високозахарозни диети, като при последните се отбелязва и 

настъпване на изменения в мускулите и черния дроб на фона на инсулиновата 

резистентност (Bezarra et al., 2000; Bizeau et al., 2001; Chicco et al., 2003).  

Нашите данни кореспондират с резултатите, получени при 15-седмичен 

високохолестеролен-високофруктозен хранителен режим за постигане картината на МетС 

при мъжки Sprague-Dawley плъхове, където животните демонстрирарт затлъстяване и 

понижена инсулиновата чувствителност (Deng et al., 2007). В резултат на 8-седмична 

високофруктозна-високолипидна диета мъжки Wistar плъхове, увеличават стойностите на 

глюкозата и HOMA-IR в сравнение с плъхове, поставени на стандартна диета (Lozano et 

al., 2016), подобни резултати са установни и при 16 седмичен диетичен режим (Panchal  et 

al., 2011; Poudyal et al., 2013). Получените резултати потвърждават наши предишни 

изследвания с прилагането на същата диета, където индуцирахме МетС с инсулинова 

резистентност при мъжки Wistar плъхове (Angelova et al., 2013).   

В настоящото проучване ние установихме повишени стойности на глюкозата и 

инсулина и наличие на инсулинова резистентност не само при мъжките, но и при женските 

животни. Малко са данните за настъпващите промени във въглехидратната хомеостаза 

при експериментални модели на МетС на женски плъхове. Повишени нива на инсулин и 

глюкоза, се съобщават при женски плъхове от породата Wistar с МетС след приложена 

овариектомия (Pósa et al., 2015) и при женски плъхове с индуциран чрез 

неароматизиращия се андроген дихидротестостерон поликистозен овариален синдром и 

МетС  (Ressler et al., 2015).  

Единични са обаче съобщенията в литературата за наличие на повишение на 

плазмените нива на инсулина при женски плъхове с метаболитен синдром, индуциран с 

високолипидна-високовъглехидратна диета -  напр. женски плъхове от породата Fischer 

344 (Roberts et al., 2002) и женски плъхове от породата Wistar (Desai et al., 2013). Подобен 

е и ефектът на кафетерийна  диета, приложена в продължение на 8 седмици при 

подрастващи женски плъхове (Lalanza et al., 2014).  

Подобно на нас и други автори съобщават повишаване на серумния инсулин и 

глюкоза и при двата пола (женски и мъжки плъхове), но резултатите се отнасят за: 5-

седмични женски и мъжки Sprague-Dawley плъхове с фруктозо-индуциран МетС (Catak et 

al., 2014); застаряващи женски и мъжки Sprague-Dawley плъхове с МетС, индуциран с  

кафетерийна диета (Warneke et al., 2014).  

Данните за половите различия във въглехидратния метаболизъм при диетичното 

индуциране на МетС са единични и противоречиви. За разлика от нашите резултати, 

според някои автори МетС, индуциран с високофруктозна диета води до повишаване на 

инсулина при мъжките плъхове, но не и при интактни женски животни (Galipeau et al., 

2002), а други съобщават, че при интактни женски плъхове, в следствие на  

високолипидна-високозахарозна диета, по-рано се развиват хиперинсулинемия, 

дислипидемия и повишен лептин в сравнение с мъжките (Desai  et al., 2013). Тези разлики 

в резултатите вероятно се дължат на вида на използваните диети или на полови 

различия.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lozano%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panchal%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%B3sa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25874022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ressler%20IB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26078189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12183482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23659985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catak%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24786976
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Проучванията показват, че с различните видове диети се постигат различни ефекти. 

Например завишени нива на триглицеридите се наблюдават основно при плъхове, 

хранени с високо фруктозна диета, докато затлъстяване се постига предимно с високо 

липидна диета (Thorburn et al., 1989; Gajda et al., 2007). Използването на високолипидни 

диети е лесно приложимо и гарантира постигането на затлъстяване и МетС, но според 

някои автори има големи вариации в изменението на глюкозния толеранс, инсулиновата 

чувствителност и нивата на триглицеридите в плазмата (Levin et al., 1997; Levin and 

Keesey, 1998; Rossimeisl et al., 2003). С използваната от нас комбинирана ВЛВВ диета се 

постигат всички ефекти на МетС, което е важно предимство пред другите диети. 

Приложението на диетата в нашия експеримент при мъжки и женски плъхове, дава 

възможност да се проследи изявата на  параметрите  поотделно и да се сравнят по пол. 

Ние установихме наличие на полов диморфизъм в изявата на отделните параметри на 

МетС; при мъжките плъхове по-изразени са затлъстяването и по-високи стойности на 

общия холестерол, триглицеридите и кръвната захар на гладно, а при женските -  са по-

високи стойностите на HDL-холестерола. 

 

Грелин 

Нашите резултати показаха, че 16-седмичното приложение на комбинирана 

високолипидна-високовъглехидратна диета понижи серумния грелин в сравнение с 

контролите и този ефект е по-изявен при мъжките опитни животни.  

Нашите резултати потвърждават и допълват данни от други изследвания при които 

са използвани различни диети и/или породи плъхове. Handjieva-Darlenska et al. (2009) 

съобщават, че приложената за 11 седмици високолипидна диета, води до повишаване на 

телесната маса и сигнификантно понижаване на грелина при Wistar плъхове в сравнение 

с контролите. В други изследвания, проведени от Ariasu et al (2002) и Sahin et al. (2011) се 

докладва, че при повишаване на телесната маса в резултат от високолипидна диета, 

приложена за 8 седмици, плазмените нива на грелина са драстично намалени при Zucker 

плъхове в сравнение с контролите. Aygen et al. (2015) съобщават за понижени стойности 

на грелина в серума на 7 месечни мъжки Wistar плъхове с диетично –индуциран 

метаболитен синдром, подложени на стандартна храна за плъхове и вода с 10% 

съдържание на глюкоза. Те съобщават също и за силна връзка между нивата на грелин и 

MeтС и твърдят, че спадът в нивата на грелин е резултат от компенсаторния механизъм 

срещу повишеното ниво на инсулин и глюкоза. Следователно тези открития подкрепят 

предположението, че ниските нива на грелин са маркер на метаболитен синдром (Ukkola 

et al., 2006). Ukkola et al. (2006) установяват, че концентрацията на грелин е значително 

по-ниски при MeтС и подчертава, че те са свързани с инсулинова резистентност и 

концентрации на инсулин на гладно. Barazzoni et al.  (2007) при хора доказват, че грелина 

е намален при индивиди с метаболитен синдром и свързват това намаление с 

инсулиновата резистентност. Нашите резултати съвпадат с резултатите от тези 

проучвания. 

 Проведеното от нас изследване допълва литературните данни, като показва, че 

комбинираната високолипидна-високовъглехидратна диета приложена за 16 седмици 

води до намаляване стойностите на грелина, както при мъжки, но също и при женски 

плъхове от породата Wistar. Нашите резултати, показващи понижение на грелина и 
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повишаване на кръвното налягане при диетично-индуциран МетС при мъжки и женски 

плъхове подкрепят данните на Tesauro et al. (2005) и Kotani et al. (2006), които докладват 

за наличие на връзка между ниските нива на грелин, атеросклерозата и хипертонията при 

хора със затлъстяване и метаболитен синдром.  

 

С-реактивен протеин 

Нашите данни показват, че в резултат на прилагането на комбинирана ВЛВВ диета 

плъховете повишават нивата на CRP в сравнение с контролите. Pravenec et al. (2011) 

също намират увеличени стойности на С-реактивен протеин при МетС, но при SHR 

плъхове. Получените от нас резултати по-скоро кореспондират с данни от изследване, 

при което се прилага 6 седмична високолипидна-високофруктозна диета при мъжки Wistar 

плъхове за предизвикване развитие на МетС, при което се наблюдават повишени С-

реактивен протеин, кръвно налягане, триглицериди и инсулинова резистентност 

(Rodriguez et al., 2016).  

За разлика от другите изследвания ние проследихме CRP не само при мъжки, но и 

при женски плъхове с МетС. Нашите резултати ясно показват, че женските опитни 

животни имат по-високи серумни концентрации на CRP спрямо мъжките след 16-седмичен 

прием на комбинирана ВЛВВ. В достъпната литература не се откриват други проучвания 

на промените в серумната концентрация С-реактивен протеин при диетично индуциран 

МетС при женски плъхове или при сравнително изследване по пол. 

Като цяло нашите данни показват, че С-реактивният протеин е една от важните 

характеристики на МетС при мъжките и женските плъхове, която може да се използва като 

маркер на метаболитен синдром. Възниква въпросът дали С-реактивният  протеин е 

отговорен за появата на отделните компоненти на МетС или е само вторичен отговор на 

налично нискостепенно възпаление. Редица автори установяват че МетС при хората е 

придружен с хронично нискостепенно възпаление и приемат, че СRP е най-точно 

характеризиращият го биомаркер  (Devaraj et al., 2009). Pravenec et al. (2011) защитават 

хипотезата, че С-реактивният протеин е нещо повече от маркер на възпаление при МетС, 

а че той по-скоро директно предизвиква характеристиките на синдрома. Според други 

автори (Rutter et al., 2004; Devaraj et al., 2009; Xi et al., 2011) С-реактивният  протеин е 

отговорен за адипозността и инсулиновата резистентност при метаболитен синдром и е 

свързан със сърдечно-съдовия риск и атеротромбозата. Той е признак на наличие на 

нискостепенно възпаление. Следователно, нашите данни показват, че прилаганната на 

комбинирана ВЛВВ диета за 16-седмици предизвиква нискостепенно хронично 

възпаление, което се изявява с повишение на стойностите на CRP, което е по-силно 

изразено при женските животни. Тези данни  кореспондират с промените в серумните 

концентрации на интерлевкин-6 и тумор-некротизиращия фактор-алфа. 

 

Адипокини  

Нашите резултати показват, че при използвания от нас експериментален модел за 

индуциране на МетС с комбинирана ВЛВВ диета при мъжки и женски Wistar плъхове 

настъпват някои хормонални нарушения, които засягат биологично-активни субстанции на 

адипозната тъкан. Един от важните въпроси, касаещи адипокините е връзката им с 

метаболитния синдром. Изследванията относно участието на адипокините в развитието 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pravenec%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21357282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devaraj%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19369869
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pravenec%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21357282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutter%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15262834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devaraj%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19369869
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967757
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на МетС са извършени главно при хора. В литературата съществуват сравнително малко 

съобщения, които касаят експресия на отделни адипокини при плъхове с диетично-

индуциран МетС. 

В нашето проучване ние установихме, че настъпват промени в концентрациите на 

редица адипокини - лептин, адипонектин, TNF-α, NGF и IL-6 и те представляват цялостна 

констелация от хормонални маркери на метаболитния синдром.  

 

Лептин 

Ние установихме по-високи серумни концентрации на лептина при плъховете, 

подложени на комбинираната ВЛВВ диета в сравнение с тези, приемащи виварна храна. 

Приложението на комбинирана ВЛВВ диета за 16 седмици предизвиква хиперлептинемия 

в еднаква степен и при двата пола. Лептинът е метаболитен хормон, който регулира 

апетита, чрез отрицателна обратна връзка, като лептин-дефицитни състояния се изявяват 

клинично с неутолим апетит, затлъстяване, инсулинова резистентност, проява на диабет 

и хиперлипидемия (Pittas AG et al., 2004). Лептинът е доказан биомаркер на МетС при 

хората (Zhuo et al., 2009). В предишни проучвания ние установихме също повишени 

серумни концентрации на лептин при жени с МетС заедно с наличие на повишена 

лептинова експресия в адипозната тъкан на пациентките (Atanassova et al.,  2014).  

Нашите данни съответстват и на резултати от други проучвания върху 

експериментални модели на МетС. Индуциран с 4-5  месечна диета МетС при SHR 

плъхове се манифестира с повишени серумни концентрации на лептин заедно със 

затлъстяване и нарушен глюкозен контрол, повишено кръвно налягане, помпена 

дисфункция на сърцето и хипертрофия на миокарда (Majane et al., 2009), а при мъжки 

плъхове от породата Sprague-Dawley след 15 седмична високо холестеролова-

високофруктозна диета се повишават серумните нива на глюкоза, инсулин, липиди, 

лептин и резистин (Sakr, 2013).  

Сравнително малко са проучванията за промените в адипокините при метаболитни 

отклонения вследствие на различни диети при плъхове от породата Wistar. При мъжки 

Wistar плъхове след  9 месечна  високо фруктозна (60%) диета Bursaćсе et al. (2014) 

отчитат висцерално затлъстяване, дислипидемия и хистологично доказана лептинова 

резистентност в хипоталамуса, а при употребата на свинска мас в диетата се индуцира  

високо съдържание на телесна мазнина и лептин и ниско ниво на кортикостерон и 

невропептид-Y в хипоталамуса (Stachon et al., 2006). В резултат на 8-седмична високо 

фруктозна - високо липидна диета на мъжки плъхове, се съобщава за увеличение в 

плазмените нива на лептина заедно с други метаболитни, оксидативни и функционални 

усложнения в сравнение с плъхове, поставени на стандартна диета (Lozano et al., 2016). 

При 6-седмични плъхове от породата Wistar, поставени на високо липидна- високо 

въглехидратна диета в продължение на 8 седмици, се отчита, заедно с наличие на 

инсулинова резистентност, хиперлипидемия и чернодробна стеатоза, поява на лептинова 

резистентност в черния дроб поне 2 седмици преди появата на чернодробната стеатоза 

(Zhang et al., 2015). Повечето изследвания в тази насока са проведени при мъжки 

животни.  

Що се отнася до женски плъхове, повишени плазмени нива на лептин са 

регистрирани при женски плъхове от породата Wistar, които развиват МетС след  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majane%20OH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19841294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bursa%C4%87%20BN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24565674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lozano%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26918024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5Bauth%5D
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приложена оваректомия (Pósa et al., 2015). Друго проучване на МетС при женски плъхове 

след прилагане на 8-седмична високо-фруктозна диета (Mellouk et al., 2012) съобщава за 

повишение на артериалното кръвно налягане и плазмените нива на лептина. Женски 

плъхове, но от породата Fischer 344, при хранене с високолипидна-високовъглехидратна 

диета в продължение на 20 месеца имат повишени плазмени нива на инсулина и лептина 

(Roberts et al., 2002). С високолипидна-високовъглехидратна диета за 5-6 седмици, но при 

женски плъхове от породата Wistar, също е постигнат МетС, който се манифестира с 

дислипидемия, увеличение на телесно тегло, инсулинови и лептинови концентрации в 

кръвта (Desai et al., 2013). Нашите резултати съответстват и допълват тези данни. 

Същевременно ние правим съпоставка на стойностите на лептина по пол, при което 

отчитаме по-високи плазмени концентрации на лептин при женските плъхове, поставени 

на ВЛВВ диета. 

В наличната литература се открива само още едно подобно на нашето сравнително 

изследване, при което са изследвани метаболитни и хормонални параметри на МетС при 

двата пола след прилагане на високолипидна-високозахарозна диета. При женските 

интактни плъхове са установени дислипидемия и повишени нива на инсулин и лептин още 

на 5-6 седм., докато при мъжките плъхове тези промени се индуцират по-късно, което 

авторите свързват с различен състав на използваните мазнини или с полови различия 

(Desai  et. al., 2013). 

 

Адипонектин 

Нашите резултати показаха, че комбинираната високолипидна-високовъглехидратна 

диета, след 16-седмично приложение, води до сигнификатно понижаване на серумните 

концентрации на адипонектина на плъховете от диетично-манипулираните групи в 

сравнение с контролите. При сравняване по пол, ние не установихме сигнификантна 

разлика в серумните концентрации на адипонектина между женските и мъжките опитни 

животни използвани в експеримента.  

В достъпната литература изследванията, проследяващи промените в серумната 

концентрация на адипонектина са проведени предимно върху мъжки опитни животни, като 

основно са използвани плъхове от породата Sprague-Dawley. Единични са проучванията, 

включващи женски плъхове, като не открихме такива проследяващи и сравняващи по пол 

промените в адипонектин при женски и мъжки плъхове. Адипонектинът е цитокин, който се 

произвежда и секретира предимно от адипоцитите. Sakr (2013), изказва хипотезарта, че 

ниските нива на адипонектина са свързани с повишаването на мастната тъкан, защото 

адипоцитите са единствените клетки свързани със синтеза на адипонектин и секрецията 

му. Адипонектинът има инсулинов сенсибилизиращ ефект върху черния дроб и 

скелетната мускулатура (Yamamoto et al., 2010). В черния дроб инхибира както 

експресията на чернодробните глюконеогенни ензими така и скоростта на производство 

на ендогенната глюкоза, а в мускулите увеличава глюкозния транспорт и подобрява 

окисляването на мастните киселини. Адипонектинът може да има директен ефект в 

медиирането на стимулираното от инсулина усвояване на глюкозата, чрез регулиране 

както на мастния, така и на въглехидратния метаболизъм. Въпреки че се произвежда в 

мастната тъкан, плазменият адипонектин е парадоксално намален при пациенти със 

затлъстяване (Arita et al., 1999). Хипоадипонектинемия се наблюдава при пациенти със 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%B3sa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25874022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mellouk%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23007169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12183482
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захарен диабет, инсулинова резистентност (Hotta et al., 2000; Weyer et al., 2001), 

коронарна артериална болест (Pischon et al., 2004) и хипертония (Iwashima et al., 2004). 

Обратно, при пациенти с хронични заболявания, като хронична сърдечна недостатъчност 

(Kistorp et al., 2005) и хронична бъбречна недостатъчност (Iwashima et al., 2006), се 

наблюдава повишено ниво на циркулиращия адипонектин. Серумните нива на 

адипонектин корелират отрицателно с индекса на телесната маса (BMI) и 

хипоадипонектинемията е типична черта на затлъстяването (Arita et al., 1999). В много 

проучвания се наблюдава значително увеличение на серумното ниво на адипонектин 

след намаляване на теглото (Yang et al., 2001). Подобно на използваната от нас диета, но 

приложени за 6 седмици, високолипидната (Miczke et al., 2015) и високофруктозната диета 

(Kitagawa et al., 2012) водят до понижаване на серумни концентрации на адипонектин и 

повишени инсулин, общ холестерол, триглицериди, тумор некротизиращ фактор алфа и 

лептин при  мъжки Wistar плъхове. 

 

Невронен растежен фактор 

В достъпната литература липсват съобщения за експресия на NGF при  

експериментален модел на МетС,  както в кръвта, така и в адипозните тъкани и други 

органи, което би дало ценна информация за ролята на този фактор в патогенезата на 

МетС. Нашите данни за пръв път показват, че диетично-индуцираният МетС води до 

повишаване стойностите на NGF както при мъжките, така и при женските плъхове. Не 

открихме, обаче, сигнификантна разлика по пол между изследваните мъжки и женски 

животни. Тези резултати допълват предишни наши данни, отнасящи за МетС при хора 

(жени), където също са установени по-високи серумни концентрации на NGF в сравнение 

със здрави контроли, заедно с повишена тъканна лептинова експресия в адипоцитите на 

пациентките с МетС (Atanassova et al., 2014). В достъпната литература съществуват 

единични доказателства за промени в нивата на NGF в серума на хора със затлъстяване 

и сърдечно-съдови заболявания (Chaldakov et al.,  2001; 2003; 2004; 2011). Данните 

относно концентрациите на NGF в кръвта на пациенти със затлъстяване и метаболитен 

синдром са противоречиви. Chaldakov et al. (2001, 2004) считат, че серумният NGF е 

намален при МетС, докато Bulló et al. (2007) установяват, че нивата са увеличени в кръвта 

на жени със затлъстяване, диабет 2 тип и метаболитен синдром. Експресията на NGF в 

кръвта корелира с тази в адипозната тъкан на пациентите с МетС (Atanassova et al., 2014). 

 

Тумор-некротизиращ фактор-α 

При проследяване на серумните концентрации на TNF-α, нашите резултати показаха 

по-висока стойности на TNF-α при мъжки и женски опитни животни, подложени на 

комбинираната ВЛВВ диета,  спрямо тези, приемащи стандартна виварна храна. Тези 

данни, заедно със стойностите и на останалите изследвани от нас адипокини, са най-

близки до резултатите на Kuate et al. (2015). Според тях МетС, индуциран с ВЛВВ диета в 

комбинация с ниска доза streptozotocin, се манифестира с увеличаване на теглото, 

серумната глюкоза, инсулин, CRP, лептин, TNF-α, IL-6 и намаление на адипонектина при 

мъжки плъхове. Ние установяваме повишени концентрации на TNF-α и при женските 

плъхове, което допълва досега известните данни в литературата. Нашите данни за 

промените в TNF-α съответстват на проучване с използване на модел на менопауза и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaldakov%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11935372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuate%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26003803
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МетС, индуциран с високо фруктозна диета, което установява покачване на нивата на  

TNF-α заедно с наличие на затлъстяване, хипертония, хиперлипидемия, нарушения в 

инсулиновата чувствителност при женски плъхове (Conti et al., 2014). 

Нашите данни за пръв път показват, че мъжките плъхове имат по-високи 

концентрации на тумор-некротизиращ фактор алфа в сравнение с женските с МетС и 

допълват известните данни за нискостепенното възпаление и вероятността то да се 

демонстрира при мъжки пол с повишена концентрация на тумор-некротизиращ фактор 

алфа. Не сме открили други подобни проучвания за наличие на полов диморфизъм в 

експресията на TNF-α при експериментален модел на МетС при животни.  

 

Интерлевкин-6 

Нашите резултати показаха, че комбинираната ВЛВВ диета повишава 

концентрацията на IL-6 спрямо контролите в еднаква степен и в двата пола. Подобно на 

нас Zhou et al. (2014) установяват повишени стойности на TNFα  и  IL-6 при МетС, 

индуциран с прилагане на 48-седмична  високо-липидна и високо-захарозна диета при 

мъжки Sprague-Dawley плъхове, но не в серума, а в хомогенати от епидидимална мастна 

тъкан. В нашия експеримент не открихме разлики по пол между мъжките и женските 

плъхове. Kern et al. (2001) и Mooney (2007) посочват, че персистиращите високи нива на 

IL-6 при състояния на хронично възпаление (затлъстяване и захарен диабет тип 2) могат 

да предизвикат нарушения в инсулиновата чувствителност, което ние също доказваме с 

проведения експеримент, където диетично-манипулираните животни демонстрират 

повишен IL-6 и инсулинова резистентност и хипергликемия на гладно.  

 

В обобщение за първи път са изследвани серумните нива на NGF при диетично 

индуциран модел на МетС при мъжки и женски  плъхове и се установява, че те са 

повишени. Получените резултати за повишена експресия на адипокините TNF-α, IL-6 

допълват тези за повишени стойности на С-реактивен протеин, като показват, че и 

метаболитният синдром, индуциран с 16-седмичното приложение на комбинирана ВЛВВ 

диета, е придружен с нискостепенно хронично възпаление, което е на лице и при двата 

пола. При мъжките плъхове то се манифестира предимно с повишени серумни 

концентрации на TNF-α, докато при женските - предимно с повишаване на  С-реактивен 

протеин.  

 

Артериално кръвно налягане на мъжки и женски плъхове, подложени на 

комбинирана ВЛВВ диета 

Нашите резултати показват, че приложената комбинирана високолипидна-

високовъглехидратна диета води до повишаване на стойностите на артериалното кръвно 

налягане при диетично-манипулираните опитни животни в сравнение с контролите. 

Консумацията на хиперкалорийна храна за 16 седмици повишава систоличното, 

диастоличното и средното артериално налягане на плъховете и от двата пола. При 

женските животни това повишение започна още на 8-ма експериментална седмица, а на 

12-та седмица беше регистрирано и при мъжките животни. Не бяха открити 

сигнификантни разлики в стойностите на АКН от 12-та седмица до края на експеримента 

между половете. В достъпната литература се откриват изследвания, проведени предимно 
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върху мъжки плъхове и не открихме проучвания проследяващи и сравняващи промените в 

артериалното кръвно налягане в резултат на комбинираната ВЛВВ диета между двата 

пола.  

Нашите данни потвърждават и допълват данни от други проучвания.  Подобно на 

нас, други автори съобщават за повишаване на стойностите на систоличното кръвно 

налягане, от 12-та седмица до края на 16-седмични експерименти, при мъжки диетично-

манипулираните животни, подложени на ВЛВВ диета, в сравнение с контролите (Cameron 

et al., 2012; Wong et al., 2012; Alam et al., 2013; Panchal et al., 2013). Получените от нас 

резултати съответстват и на изследвания при женски плъхове от породата Wistar, при 

които високолипидната и кафетерийната диета, приложени съответно за 8 и за 2 седмици 

водят до промени в кръвното налягане, но само стойностите на систоличното се 

повишават (Muntzel et al., 2012; Bedê et al., 2015), а при мъжки Wistar-Koyoto плъхове, 

високолипидната диета за 20 седмици води до развитие на инсулинова резистентност, 

дислипидемия и повишени стойности на систоличното кръвно налягане и пулса спрямо 

контролите (Nascimento et al. 2013). Подобни резултати са получени и при мъжки  Sprague-

Dawley плъхове, при които, приложени за период от 8 до 16 седмици високолипидни, 

високовъглехидратни или комбинирани високолипидни- високовъглехидратни диети водят 

до  повишаване в стойностите на АКН, заедно с развитие на затлъстяване, инсулинова 

резистентност и дислипидемия (Senaphan et al., 2015; Maneesai et al., 2016; Mayyas et al., 

2017). Sharma et al. (2007), прилагат високолипидна, високовъглехидратна и комбинирана 

високолипидна-високовъглехидратна диети при мъжки Dahl salt-sensitive плъхове и 

проследяват ефекта им върху кръвното налягане. Прилагани за 12 седмици и трите диети 

водят до повишаване на стойностите на артериалното кръвно налягане, като този ефект 

се проявява от 5-та седмица, за разлика от нашето проучване при което промените в АКН 

започват от 8-ма експериментална седмица. Предишни изследвания също отчтат, че 

различни диети богати на фруктоза или масти водят до развитието на хипертония (Hwang 

et al., 1987; de Lorgeril et al., 2000; Sacks et al., 2002). 

 

Маркери на физически работен капацитет при мъжки и женски плъхове, 

подложени на комбинирана ВЛВВ диета 

Нашите резултати показват, че индуцираният с 16-седмична ВЛВВ диета МетС 

влошава максималната издръжливост и аеробния работен капацитет, преценен чрез 

субмаксималната издръжливост и максималната кислородна консумация, на мъжки и 

женски плъхове. Проследяването на промените в МВИ и СМИ в динамика, показа че 

скоростта им на промяна е различна. Докато аеробната работоспособност се понижи още 

в края на 8ма седмица, то максималната издръжливост се влоши едва след 16 седмична 

ВЛВВ диета, което вероятно се дължи на това, че тези параметри се детерминират от 

различни механизми. Различия в скоростта и степента на нарастване на тези показатели 

се наблюдава и при субмаксимална тренировка (Lambert et al., 1989).  Тъй като аеробната 

работоспособност зависи от процесите, осигуряващи аеробния ресинтез на АТФ, една от 

основните й детерминанти е VO2max и следователно установеното от нас намаление на 

аеробната мощ в края на опита съответства на намалената СМИ при мъжките и женски 

плъхове с МетС. Тенденцията за намаляване на кислородната консумация при покой 

заедно с понижената VO2max, която установихме при плъховете с индуциран МетС в края 
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на опита, показват, че приложената диета за 16 седмици влошава капацитета на 

организма да доставя и/или утилизира кислорода за енергийните си нужди.  Липсата на 

различия в RQmax и енергоразхода при VO2max между плъховете с МетС и контролите 

показва, че няма различия във вида и количеството на хранителните вещества, които те 

използват за доставката на енергия при пиково натоварване. Не установихме различия в 

енергоразхода между експерименталните групи в покой, но по-ниския RQrest при диетично 

манипулираните мъжки и женски плъхове, показва, че те използват в по-голяма степен 

мазнините като енергиен субстрат от контролите при покой.  

Данните за влиянието на диетите върху показатели на физическия работен 

капацитет на опитни животни се отнасят предимно за ефекта или на въглехидратни, или 

на липидни диети и са доста противоречиви. Нашите резултати до известна степен 

потвърждават резултатите на Murray et al. (2009), които установяват, че при деветдневно 

приложение на високолипидна диета плъховете намаляват с 35% субмаксималната си 

издръжливост и показват когнитивни нарушения при тест с лабиринт. Helge et al. (1998) 

съобщават, че съдържанието на мастни киселини и въглехидрати в храната на плъхове, 

не променя издръжливостта на животните, а в друго изследване  се установява, че 

времето до изтощение при плъхове, хранени с високо липидна диета не се различава от 

това на плъхове с високо въглехидратна диета (Conlee et al., 1990). Обратно, Miller et al.  

(1984) установяват, че плъхове, подложени на високо липидна диета са по-издръжливи 

при интензивни натоварвания, въпреки ограничените запаси от гликоген в мускулите. 

Според тях това се дължи на повишената способност за утилизация на мастни киселини 

(Miller et al., 1984). Според Helge (2002) физическата издръжливост на плъхове  може да 

се повиши само чрез продължително приложение на високолипидна диета, но не може да 

се препоръча подобрение на издръжливостта с този метод при хора. Но при 

превключване от високолипидна към високовъглехидратна храна за 72 часа животните 

имат по-дълго време до изтощение спрямо групата, адаптирана към високовъглехидратна 

диета.  

Данните за ефекта на диетичния режим върху физическата работоспособност при 

хора също са противоречиви. При мъже, приемали съответно високовъглехидратна или 

високолипидна диета, успоредно с провеждането на тренировка 3-4 пъти в седмицата в 

продължение на  7 седмици, е установено увеличено време на изтощение и при двете 

групи, като авторите  заключават, че високолипидната диета няма по-добър ефект от 

високовъглехидратната върху промените на издръжливостта (Helge  et al., 1996).  

Единични са изследванията на ефекта на МетС върху показателите на физическия 

работен капацитет при хора и липсват данни в достъпната литература за сравнителни 

проучвания върху половите различия при експериментални животни, което затруднява 

сравнимостта на резултатите.  

За разлика от някои проучвания при хора с МетС, които съобщават, за относително 

намален енергоразход при покой и при физическо натоварване (Salmenniemi et al., 2004; 

Hansen et al., 2010), в настоящото проучване ние не откриваме промени в абсолютния 

енергоразхода при покой и максимално натоварване, което потвърждава данни от 

предишно наше проучване на мъжки плъхове с диетично-индуциран МетС (Ангелова, 

2013).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helge%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9526894
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Нашето изследване за пръв път проследява ефекта на комбинирания ВЛВВ 

диетичен режим върху функционалните показатели на интактни женски плъхове и показва 

наличие на полови различия в негативните ефекти на индуцирания МетС върху някои 

маркери на физическия работен капацитет. При проследяване на динамиката на 

промените в максималната издръжливост, мъжките плъхове показват преходно 

повишение на МВИ в сравнение с женските само в края на 4та седмица, като това 

различие не се запази при 8-ма и 16-та седмица от експеримента. То би могло да се 

интерпретира с по-бавното влошаване на аеробно-анаеробните механизми, 

детерминиращи МВИ при мъжките плъхове в началото на индуцирането на МетС, които 

по-късно не се различават от тези при женските опитни животни.  

От друга страна нашите данни за пръв път показват, че след диетичното индуциране 

на МетС, женските плъхове съхраняват в по-голяма степен от мъжките опитни животни 

своя аеробен работен капацитет, като в края на опита тяхната СМИ и VO2max, които са 

основните маркери на този капацитет, са по-високи от тези при мъжките плъхове. На 

базата на изследваните показатели не може точно да се прецени кои са факторите, които 

водят до тези полови различия, но нашите данни показват, че те не са свързани с 

различия в енергоразхода или на RQ т.е на вида на използваните като енергиен субстрат 

хранителни вещества. 

 

Заключение 

В заключение данните от нашето проучване показват ефекта на приложената от нас 

комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета и проследяват половите 

различия върху соматометрични показатели, мастна и въглехидратна обмяна, експресия 

на някои адипокинини, артериално кръвно налягане и показатели на физическия работен 

капацитет. Открихме полов диморфизъм при някои от изследваните характеристики на 

метаболитния синдром, което ни дава основание да смятаме, че мъжкият пол е по-

предразположен и застрашен от развитие на МетС в сравнение с женския. Комбинираната 

ВЛВВ диета води до по-изразено затлъстяване и повишава серумните концентрации на 

общия и LDL-холестерола, триглицеридите и кръвната захар и понижава HDL-

холестерола при мъжките плъхове в по-голяма степен отколкото при  женските. 

Получените от нас резултати за соматометрични, клинико-химични и функционални 

параметри показват наличие и при двата пола на 5 от характеристиките на метаболитния 

синдром - затлъстяване, хипертриглицеридемия, понижен HDL-холестерол, 

хипергликемия на гладно и хипертония. Тези данни показват, че използваната от нас 

комбинирана ВЛВВ диета е удачен модел за индуциране на МетС и при мъжки и при 

женски плъхове. 

 Нашите резултати допълват и обогатяват проучванията върху взаимовръзката 

между физическия работен капацитет и енергоразхода от една страна  и затлъстяването 

и МетС от друга. В тази връзка резултатите от нашия експеримент с мъжки и женски 

опитни животни, представя нови данни за тази зависимост. Те спомагат за изясняването 

на половите различия в промените на някои маркери на работния капацитет при хора, 

консумиращи храни с високо съдържание на мазнини и въглехидрати, какъвто най-често е 

диетичния режим на съвременния човек. 
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Ефекти на субмаксималната тренировка  при мъжки и женски плъхове подложени 
на комбинирана ВЛВВ диета 

 

Редица епидемиологични проучвания показват, че освен хиперкалорийната диета, 

ниската физическа активност е директно свързана със затлъстяването,  

неинсулинозависимия захарен диабет, МетС, сърдечносъдови заболявания и завишената 

смъртност (Hamilton et al., 2007; Owen et al., 2010). Изследвания при пациенти 

предполагат, че системното аеробно натоварване може да намали вероятността за 

развитие на МетС и диабет тип 2 и се препоръчва на хора с наличие на рискови фактори 

за тези заболявания (Kemmler et al., 2009; Ilanne-Parikka et al., 2010). В достъпната 

литература се откриват редица експериментални проучвания за позитивния ефект на 

системното физическо натоварване като немедикаментозно терапевтично повлияване на 

вече диетично-индуциран МетС при опитни животни (Vieira et al., 2009; Saengsirisuwan et 

al. 2009 ; Caponi et al., 2013; Ангелова и сътр., 2013; Machado et al., 2014), но липсват 

достатъчно данни дали системната тренировка би могла да предотврати или забави 

развитието на самия МетС в условия на хиперкалорийна диета на мъжки и женски опитни 

животни. Доколкото тази диета е характерна за човека, такова проучване би могло да 

изясни ролята на системното физическото натоварване за превенцията на развитието на 

МетС при употреба на висококалорийни, богати на мазнини и въглехидрати храни. 

С настоящото проучване ние за първи път провеждаме комплексно 

експериментално изследване за половите различия във влиянието на субмаксималната 

тренировка върху развитието на елементите на метаболитния синдром, индуциран чрез 

прилагане на комбинирана ВЛВВ диета. 

 

Влияние на тренировката върху соматометричните показатели 

Нашите данни показват, че субмаксималната тренировка в хода на индуцирането на 

МетС намалява телесната маса на мъжки и женски плъхове, подложени на ВЛВВ диета, 

но не установихме ефект на тренировката върху ИТМ,  Lee индекса, коремната обиколка и 

дължината в сравнение с диетично манипулираните контроли в края на експеримента. 

Тези резултати потвърждават становището, че адекватната физическа активност е 

основен фактор за регулиране и поддържане на телесната маса. Подобно на нас, но 

използвайки едновременно приложение на високофруктозна диета за предизвикване на 

МетС при мъжки плъхове и тренировка на тредмил в продължение на 10 седмици, 

Mostarda et al. (2012) и Castro et al. (2015) регистрират спадане на теглото на животните 

при запазване на тяхната дължина. Но за разлика от нас тези автори установяват 

намаление на Lee index на трениращите диетично-манипулирани плъхове. Фактът, че 

приложената от нас диета повиши обиколката на корема, ИТМ и Lee index едва през 

последните седмици от приложението й спрямо контролите, показва, че скоростта на 

промяната на тези показатели е по-бавна от тази на телесната маса и вероятно 

продължителността на приложената тренировка е била недостатъчна за да ги повлияе. 

Нашите данни показват, че динамиката на промените на някои от изследваните 

соматометрични показатели е полово-специфична. В началото на опита нямаше различия 

в телесната маса, ИТМ и дължината между двата пола, но при мъжките опитни животни 

телесната маса беше по-висока от тази на женските след 2-ра, а ИТМ и дължината – след 

8-ма експериментална седмица. Доколко тези различия са резултат на ефекта на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vieira%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19362852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saengsirisuwan%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19059529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27003580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostarda%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22892928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714884
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тренировката или са естествен резултат от полови различия в прираста не може да се 

прецени от направените соматометрични изследвания. Тъй като тези различия са 

установени в началните етапи от индуцирането на МетС и приложението на 

субмаксималната тренировка, а обиколката на корема беше по-висока при мъжките, 

отколкото при женските плъхове още в началото на опита, те вероятно по-скоро отразяват 

естествените полови различия в прираста, отколкото полови различия в ефекта на 

приложеното субмаксимално натоварване. Независимо от тези различия липсата на 

промени в индекса на Lee предполага, че използваната в този експеримент 

субмаксимална тренировка, приложена в хода на индуцирането на МетС не намалява 

сърдечносъдовия риск и при мъжки, и при женски плъхове.  

Според нашите изследвания приложената субмаксимална тренировка има значим 

ефект върхо теглото на черен дроб и сърце в края на опита, като плъховете от 

трениращите диетично-манипулирани групи имаха по-ниски стойности спрямо тези от 

нетрениращите диетично-манипулирани групи. Открита беше и тенденция за по-високо 

тегло на бъбрека при животните, подложени само на високолипидна-високовъглехидратна 

диета, без субмаксимална тренировка. Подобни на нашите са резултатите на Morvan et al. 

(2013), които установяват намаление на  телесното тегло и теглото на сърцето при 

едновременно поставяне на мъжки плъхове на високофруктозна диета и 8 седмична 

тренировка на тредмил.  

 

Влияние на тренировката върху липидния профил 

За разлика от други подобни проучвания върху ефекта на успоредното прилагане на 

вреден диетичен режим и физическо натоварване, ние проследихме и влиянието на 

тренировката върху липидния профил. Установихме, че прилаганене на 16 седмична 

субмаксимална тренировка успоредно с поставяне на мъжките и женските плъхове на 

комбинирана ВЛВВ диета води до частично подобряване на липидния профил с 

намаляване стойностите на общия холестерол, но без повлияване на HDL-холестерол, 

LDL-холестерола и триглицеридите. При трениращите диетично-манипулирани животни, 

серумната концентрация на общия холестерол беше значително по-висока, в сравнение с 

трениращите, т.е. беше установен благоприятен ефект на приложената тренировка върху 

стойностите на общия холестерол. Нашите резултати за първи път позволяват да се 

установят промените в стойностите на общия холестерол вледствие на системно 

физическо натоварване не само при мъжки плъхове, както е при други подобни 

проучвания, но и да се сравнят с тези при женски опитни животни. Те показват, че пола не 

оказва значим ефект върху ефекта на тренировката върху серумната концентрация на 

общия холестерол и триглицеридите на диетично манипулирани плъхове.  В края на 

експеримента приложеният тренировъчен режим нямаше ефект върху серумната 

концентрация на LDL-холестерола, но женските плъхове имаха по висока серумна 

концентрация на HDL-холестерол в сравнение с мъжките, което съответства и на нашите 

резултати за половите различия при прилагането на ВЛВВ диета, където също 

установихме по-високи нива на HDL-холестерол при женските плъхове. Обединени тези 

данни показват, че при прием на ВЛВВ диета женските индивиди, поради по-високите 

нива на HDL-холестерол, са по-малко застрашени от атерогенеза и последващи 

усложнения от атеросклероза в сравнение с мъжките.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morvan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23777435
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Влияние на тренировката върху въглехидратната обмяна 

Получените данни показват наличие на инсулинова резистентност при 16-

седмичното приложение на комбинирана високолипидна-високовъглехидратна диета и 

частично обратно развитие на същата с помощта на приложения тренировачен режим 

като при мъжките, така и при женските плъхове. Трениращите диетично-манипулирани 

животни имаха по-ниски серумни концентрации на кръвна захар в сравнение с 

нетрениращите, което доказва благоприятния ефект на физичекото натоварване, 

приложено едновременно с ВЛВВ диета. Нашите данни показаха наличие на полов 

диморфизъм, като мъжките опитни животни имаха по-висока къвна захар в сравнение с 

женските. На лице беше тенденция, при която трениращите диетично-манипулирани 

плъхове имаха по-ниски стойности на инсулин в сравнение с нетрениращите диетично-

манипулираните, както и тенденция за по-нисък HOMA-IR при плъховете, подложени на 

субмаксимална тренировка и комбинирана ВЛВВ диета, спрямо животните приемащи 

само  диетата. Тези данни показват, че приложената от нас субмаксимална тренировка в 

хода на индуцирането на МетС с комбинирана високолипидна-високовъглехидратна 

диета, има частичен положителен ефект върху въглехидратната обмяна на мъжките и 

женските опитни плъхове. 

Нашите резултати до известна степен корелират с тези, при които е установено, че 

мъжки Wistar плъхове, подложени едновременно на тренировка на тредмил и 

високофруктозна диета за 10 седмици, демонстрират подобрение в показателите на теста 

за инсулинова толерантност (Moraes-Silva et al., 1985;  Mostarda et al., 2012; Castro et al., 

2015). За разлика от нас Castro et al. (2015) не отчитат промени в стойностите на кръвната 

захар при трениращи диетично-манипулирани плъхове.  

 

Влияние на тренировката върху грелина  

Резултатите от нашия експеримент показват, че използваната субмаксимална 

тренировка има благоприятен ефект върху серумната концентрация на грелина. 

Приложен успоредно с комбинираната високолипидна-високовъглехидратна диета за 16 

седмици, субмаксималната тренировка предизвика повишаване на серумния грелин при 

трениращите диетично-манипулирани животни в сравнение с нетрениращите. При 

сравняване на получените резултати по пол, установихме че мъжките плъхове имат по-

високи серумни концентрации на грелин в сравнение с женските. Може да се обобщи, че 

приложената субмаксимална тренировка действа благоприятно, като неутрализира 

негативния ефект на комбинираната ВЛВВ диета върху концентацията на грелина, като в 

по-голяма степен положителният й ефект се проявява при мъжкия пол.  

Нашите данни съответстват на тези на Fahti et al. (2010), които проследяват ефекта 

на 12-седмична субмаксимална тренировка при мъжки Wistar плъхове и докладват 

повишаване на серумната концентрация на грелина, a Anderson et al. (2005) съобщават, 

че при плъхове  дори след еднократно субмаксимално физическо натоварване на 

тредмил, серумната концентрация на грелинът се повишава. От друга страна Mifune et al. 

(2015), докладват че при, подложени на високолипидна диета за 10 седмица, нивата на 

грелина са значително намалени. Подобни резултати са докладвани и от Tschop et al. 

(2001) и Oner-Iyidogan et al. (2007). Повишаване на концентрацията на грелина се 

наблюдава както при отслабване чрез диета (Cummings et al., 2002; Hansen et al., 2002) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes-Silva%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23329818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostarda%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22892928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714884
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714884
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или чрез аеробна тренировка (Foster-Schubert et al., 2005), така и при приложение на 

аеробна тренировка, макар и без сигнификантна редукция на тегло (Kadoglou et al., 2012). 

Адаптивната промяна в грелина към намаленото тегло е подобна, без значение дали 

редукцията на тегло е постигната чрез нискокалорийна диета, тренировка или комбинация 

от двете, а също така тази промяна е свързана с едновременни промени в лептина, 

адипонектина, инсулина и инсулиновата резистентност (Mason et al., 2015).  

Ghanbari-Niaki et al. (2011) подлагат на физическо натоварване мъжки Wistar 

плъхове, като ги разделят в 3 групи в зависимост от продължителността на периода на  

трениране. При трениращите за 3 седмици плъхове откриват, че те имат сигнификантно 

по-ниски стойности за грелин, а при тези трениращи 6 или 12 седмици, резултатите са по-

високи от тези при съответните контроли. При проследяване ефекта на спонтанната 

тренировка за издръжливост (във въртящи се колела), за 10 седмици, приложена 

успоредно с високолипидната диета, серумните концентрации на грелина се повишават 

при мъжки плъхове, от породата Srague-Dawley, (Mifune et al., 2015). Механизмът по който 

тренировката за издръжливост променя количеството грелин в организма все още не е 

изяснен. Според Tiryaki-Sonmez et al. (2013) спонтанната аеробна тренировка, при мъжки 

плъхове, води до повишаване секрецията и серумните нива на грелина почти до 

референтни стойности и намаляване на теглото и количеството мазнини, подобно на 

проучвания при хора.  

Нашите данни са подобни и допълват данните получени при изследвания на 

промените в грелина при хора. Foster-Schubert et al. (2005) и Mason et al. (2014, 2015) 

докладват, че при постменопаузални жени с развито затлъстяване, 12-месечната аеробна 

тренировка води до повишаване на серумата концентрация на грелина заедно с редукция 

на теглото.  В проучвания проведени от Martins et al. (2010) и Cederberg et al. (2011), при 

пациенти със затлъстяване и метаболитен синдром, подложени на аеробно физическо 

натоварване за 6 месеца, се открива значително повишаване на серумната конценрация 

на грелин, свързана с редукция в телесната маса, количеството мазнини и коремната 

обиколка.  Промените в серумната концнтрация на грелина са адаптационен механизъм 

при отслабването, които играят роля на компенсаторен сигнал при редукцията на 

телесната маса (Doucet et al., 2007;  MacLean et al., 2007).  

Нашите резултати, подкрепят резултатите от намерените в достъпната литература 

проучвания, които показват, че в резултат на аеробната тренировка концентрацията на 

грелин се повишават. Повечето изследвания са проведени след вече индуцирани 

затлъстяване или метаболитен синдром при плъхове в резултат на високолипидна диета. 

Нашето проучване допълва тези данни, като за пръв път се проследява и доказва 

положителния ефект на субмаксималната тренировка, върху серумната концентрация на 

грелина, приложена едновременно с комбинираната ВЛВВ диета, водеща до развитието 

на затлъстяване и метаболитен синдром при плъхове от породата Wistar. Не сме открили 

данни за друго проучване проведено едновременно върху мъжки и женски плъхове и 

сравняващо ефекта на тренировката върху двата пола. Приложената от нас 

субмаксимална тренировка действа благоприятно, неутрализирайки негативния ефект на 

комбинираната високолипидна-високовъглехидратна диета върху концентацията на 

грелина, като в по-голяма степен положителният й ефект се проявява при мъжкия пол.  

 



63 

 

Влияние на тренировката върху CRP и адипокини 

Като цяло единични са проучванията в литературата, които проследяват ефекта на 

системното физическо натоваравне в хода на диетичното индуциране на МетС върху 

експресията на адипокини и CRP при МетС. Настоящото проучване за пръв път изследва 

експресията на цяла констелация от адипокини (лептин, NGF, TNF-α, интерлевкин-6, 

адипонектин) при мъжки и женски плъхове подложени на субмаксимална тренировка в 

хода на индуцирането на МетС с комбинирана ВЛВВ диета. Ние установихме ефект на 

субмаксималната тренировка върху серумните концентрации на изследваните адипокини, 

с изключение на интерлевкин-6. Получените резултати показват, че успоредното 

прилагане на субмаксимална тренировка и комбинираната ВЛВВ диета води до 

намаляване на стойностите на NGF и TNF-α и увеличение на тези на лептина и 

адипонектина.  

В резултат на приложеният тренировъчен режим серумната концентрация на NGF 

при трениращите диетично-манипулирани плъхове беше по-ниска от тази при 

нетрениращите, т.е. тренировката намали повишените от МетС серумни концентрации на 

NGF, които установихме в първия експеримент. Нашите резултати не показаха 

сигнификантни разлики в концентрациите на NGF между мъжките и женските опитни 

животни. В достъпната литература има само единични изследвания, които не установяват 

ефект на аеробната тренировка върху серумната концентрация на NGF при интактни 

мъжки плъхове (Woo et al., 2013), мъжки плъхове с развит диабет тип 2 (Eslami et al., 

2016), затлъстели мъжки Sprague-Dowley плъхове (Liu et al., 2014) и  хора с развит 

метаболитен синдром (Lee et al., 2014). Не открихме изследвания за ефекта на 

тренировката за издръжливост, приложена успоредно с комбинирана ВЛВВ диета върху 

този показател, което затруднява сравнимостта на резултатите.  

В края на експеримента не установихме различия в стойностите на CRP и 

интерлевкин 6 между нетрениращите и трениращите диетично-манипулирани плъхове. 

Въпреки наличието на по-ниска телесна маса при плъховете, подложени на 

субмаксимална тренировка, липсата на разлики в стойностите на индекс телесна маса и 

Lee index, показва наличието на затлъстяване и при нетрениращите, и при трениращите 

диетично-манипулирани животни. Това се потвърждава и от липсата на разлики в С-

реактивния протеин и интерлевкин-6, който са два от маркерите на нискостепенно 

хронично възпаление, характерно за затлъстяването и метаболитния синдром (Fernández-

Real et al., 2003; Paraskevas et al., 2008; Bisoendial et al., 2010; Pravenec et al., 2011). 

TNF-α е друг основен цитокин, който се отделя при нискостепенно хроничо 

възпаление характерно за МетС (Paniagua, 2016). За разлика от липсата на ефект на 

тренировката върху CRP и интерлевкин-6, нашите резултати показаха, че тренировката в 

хода на индуцирането на МетС има благоприятен ефект върху TNF-α, като неговата 

серумна концентрация беше по-ниска при трениращите диетично-манипулирани животни, 

спрямо тези подложени само на комбинираната ВЛВВ диета.  

Също така при сравнение на данните по пол, установихме, че мъжките плъхове имат 

по-високи концентрации на тумор-некротизиращ фактор алфа в сравнение с женските, 

което съответства на получените от нас резултати за половото различия в 

концентрацията на TNF-α при плъхове с индуциран метаболитен синдром. Обединени 

тези данни показват, че при мъжкия пол МетС се характеризира с персистиращи по-
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високи нива на тумор-некротизиращия фактор алфа отколкото при женските индивиди, 

дори и в условията на субмаксимална тренировка.   

Установеното от нас повишение на лептин при тренираните плъхове съответства на 

данните на Lu et al. (2016), които откриват, че при мъжки Sprague-Dowley плъхове, 

подложени на високолипидна диета и тренировка за 3 месеца, при скорост 21 m.min-1, 

значително се повишава концентрацията на лептина. Според други автори, вследствие на 

физическа тренировка, но приложена  при наличие на предварително индуциран МетС, 

концентрациите на лептин и CRP се намаляват (Pattyn et al., 2013, Sakr, 2013). Това 

несъответствие вероятно се дължи на разлика в дизайна на експериментите и времето на 

приложение на тренировката. От друга страна, счита се, че по-високи серумни нива на 

лептина са причината за по-ниските метаболитни нива при покой, което е доказано при 

жени със затлъстяване (Labayen et al., 2011).  

Нашите резултати показаха, че 16-седмичното приложение на субмаксималната 

тренировка, едновременно с кобинираната високолипидна-високовъглехидратна диета, 

води до повишаване на серумната концентрация на адипонектина при трениращите в 

сравнение с нетрениращите диетично-манипулирани животни.  

В достъпната литература се откриват противоречиви данни за ефекта на 

физическото натоварване върху серумната концентрация на адипонектина при хора и 

опитни животни, което вероятно е свързано с различия в интензивността и 

продължителността на натоварването.  Резултатите от предишни изследвания показват, 

че еднинични епизоди на леко или умерено физическо натоварване при здрави, слаби 

индивиди не се отразява на нивата на адипонектин (Bobbert et al., 2007; Ferguson et al., 

2004; Punyadeera et al., 2005), но други автори  съобщават, че то води до повишаване на 

нивата на адипонектина (Kriketos et al., 2004; Asad et al., 2012; Moghadasi et al., 2012), 

докато в проучване проведено от Kraemer et al. (2007) се съобщава за спад в нивата на 

плазмения адипонектин при млади спортисти след физическо натоварване. Niksresht et al. 

(2014) установяват, че адипонектинът се увеличава значително при аеробни тренировки в 

сравнение със силови тренировки при хора. Друго проучване, проведено при деца с 

наднормено тегло, показва че 12-седмично физическо натоварване има положителен 

ефект, като води до редукция на телесната маса и повишаване на серумната 

концентрация на адипонектина (Berggren et al., 2005).  

Kilic-Erkek et al. (2015) проследяват ефекта на аеробната тренировката при SHR и 

Wistar-Kyoto плъхове и откриват, че концентрацията на адипонектина са намалени в 

трениращите групи от двете породи плъхове, в сравнение с техните контроли.  

Нашите данни се потвърждават от резултатите на Garekani et al. (2011), които при 

мъжки Wistar плъхове прилагат подобен на използвания от нас тренировъчен протокол. Те 

съобщават, че 12-седмичната субмаксимална тренировка на тредмил води до 

повишаване на серумния адипонектин и намаляване на TNF-α при трениращите в 

сравнение с нетрениращите плъхове. Също така се наблюдава отрицателна зависимост 

между нивата на адипонектина и инсулина и HOMA-IR, а също така и обратна 

пропорционалност между адипонектина и TNF-α (Garekani et al.,2011). Подобни на нашите 

са и резултатите от други изследвания, които доказват, че приложена за 8 седмици 

субмаксималната тренировка води до повишаване на серумната концентрация на 
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адипонектина и намаляване на серумния инсулин при мъжки Goto-Kakizaki и Zucker 

плъхове (Qi et al., 2011; Tang  et al., 2013; Aparicio et al., 2016).  

Jae-Cheol Kim (2016) подлага на тренировки с плуване мъжки Zucker плъхове с 

захарен диабет тип 2, развит чрез инжектиране на стрептозотоцин. Резултатите от това 

изследване показват, че експресията на адипонектин в скелетните мускули е значително 

намалена при Zucker плъхове с индуциран диабет, в сравнение с интактни плъхове и че 

приложено за 6 седмици физическото натоварване води до значително увеличение на 

експресията на адипонектин. Авторите считат, че тези резултати показват, че физическите 

тренировки са положително свързани с подобрение в усвояването на глюкозата и 

окисляването на мастните киселини чрез увеличаване експресията на адипонектин (Jae-

Cheol Kim, 2016). В друго изследване, мъжки Zucker плъхове със затлъстяване и захарен 

диабет тип 2 са подложени на тренировки чрез плуване за 12 седмици, като в резултат на 

физическото натоварване се намаляват серумните концентрации на С-реактивния 

протеин, а стойностите на серумния адипонектин се повшават (de Lemos et al., 2007).    

Wei et al. (2013), използват млади женски плъхове, подложени за 10 седмици на 

високолипидна диета богата на соево олио и субмаксимална тренировка и установяват, че 

в резултат на тренировката серумните концентрации на адипонектин са повишени при 

трениращите спрямо нетрениращите плъхове, което съответства на нашите резултати. 

Освен това в резултат на тренировъчния режим адипонектинът е повишен до референтни 

граници и не се откриват разлики с контролната група (Wei  et al.,2013).  

Damirchi et al. (2010) проследяват ефекта на аеробната тренировка върху 

висцералната мастна тъкан и адипонектина при женски Wistar плъхове след 

овариектомия. Авторите съобщават, че след 8-седмична тренировка на тредмил, нивата 

на серумната глюкоза, инсулин, HOMA-IR и серумният адипонектин на трениращите 

плъхове не се променят значително в сравнение с нетрениращите. 

Нашите резултати съответстват и на заключенията на предишни проучвания, които 

показват, че физическите упражнения могат да повишат концентрацията на адипонектина 

в предварително развита хипоадипонектинемия, която често се наблюдава при 

пациентите със захарен диабет тип 2 или дислипидемия (Matsubara et al., 2002; Tschritter 

et al., 2003). 

 

Влияние на тренировката върху артериалното кръвно налягане 

Получените данни показват, че субмаксималната тренировка преходно намалява 

систоличното, диастоличното и средното артериално кръвно налягане на 8-ма и 12-та 

седмица на трениращи диетично-манипулирани опитни животни в сравнение с 

нетрениращите диетично-манипулирани. В края на експеримента, обаче, приложения от 

нас тренировъчен режим нямаше ефект върху стойностите на кръвното налягане. Тези 

данни предполагат, че използвания от нас модел на тренировка не е в състояние напълно 

да неутрализира негативния ефект на комбинираната ВЛВВ диета върху стойнотите на 

АКН. Нашите данни потвърждават тези на други автори (Moraes-Silva et al., 1985;  

Mostarda et al., 2012; Castro et al., 2015), които показват намаление в стойностите на 

артериалното кръвно налягане при мъжки плъхове, подложени едновременно на 

високофруктозна диета и тренировка на тредмил за 10 седмици. В друг подобен на нашия 

експеримент се съобщава, че субмаксималната тренировка, приложена през последните 8 
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седмици от 16-седмично индуциране на метаболитен синдром с високолипидна-

високовъглехидратна диета, води до понижаване стойностите на АКН при трениращи в 

сравнение с нетрениращи мъжки Wistar плъхове (Cameron et al., 2012).  

В изследване, с продължителност 32 седмици, Machado et al. (2014), предизвикват 

състояние наподобяващо метаболитен синдром при мъжки Wistar-Kyoto плъхове за 20 

седмици, чрез високолипидна диета. В последните 12 седмици подлагат опитните живони 

на субмаксимална тренировка едновременно с диетата, като в резултат отчита, че 

тренировъчния режим води до подобряване на глюкозния толеранс като понижава 

серумната глюкоза и инсулин, понижава количеството ретроперитониална мастна тъкан и 

намалява стойностите на систоличното кръвно налягане. Тези данни са сходни с 

получените от нас резултати, но за разлика от Machado, ние прилагаме субмаксималната 

тренировка успоредно с диетичното индуциране на МетС.  

Субмаксималната тренировка има положителен ефект при мъжки Sprague-Dawlеy 

плъхове подложени за 12 седмици на високолипидна диета, като за 8 седмици 

физическото натоварване, приложено успоредно с диетата, води до понижаване 

стойностите на АКН и теглото при трениращите в сравнение с нетрениращите плъхове (Li 

et al., 2015). Xiang et al. (2005), при мъжки Zucker плъхове със затъстяване, съобщават че 

5-седмичната субмаксимална тренровка води до понижаване на телесната маса, 

серумната глюкоза и инсулин, но не и на стойностите на артериалното кръвно налягане. 

За разлика от тези резултати, Arvola et al. (1999), съобщават че 22-седмичната 

субмаксимална тренировка предотвратява повишаването на АКН при мъжки Zucker 

плъхове със затъстяване. 

 

Влияние на тренировката върху показатели на физическия работен капацитет 

Прилагането на субмаксимална тренировка на фона на комбинирана ВЛВВ диета за 

индуциране на МетС при мъжките и женските плъхове променя някои показатели на 

физическия работен капацитет. Нашите резултати показват, че приложената тренировка в 

хода на индуцирането на МетС повишава с 37.7% субмаксималната и с 12.2 % 

максималната издръжливост на мъжки и женски плъхове в сравнение с нетрениращите 

диетично-манипулираните контроли, като МВИ се подобрява на 4та, а СМИ - на 8та 

седмица от системното натоварване. Тъй като не установихме различия в максималната 

кислородна консумация, която е една от основните детерминанти на аеробната 

работоспособност, вероятно механизмите, довели до подобряване на СМИ, са свързани с 

други нейни предиктори, като повишен мускулен оксидативен капацитет, повишена 

използваемост на мазнини като енергиен източник и др.   

Установените от нас по-ниски нива на RQ при VO2max на тренираните плъхове, ясно 

показва, че един от факторите, повишаващи СМИ се дължи на по-добрата утилизация на 

масти, което води до забавено изпразване на гликогеновите депа в мускулите. 

Изчерпването на мускулния гликоген е точен маркер за настъпването на умора при 

пролонгирани, субмаксимални натоварвания и установеното от нас понижаване на RQ при 

VO2max съответства на повишената СМИ в същата група.  

Нашите резултати потвърждават и допълват данните  на други автори, които обаче 

използват различни опитни постановки. Установено е, че високолипидната диета (78 en.% 

мазнини)  в комбинация със субмаксимална тренировка в продължение на 8 седмици при 
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мъжки плъхове от породата Long-Evans подобрява  субмаксималната издържливост и 

VO2max (Boyadjiev, 1996). През 2001 г. Lee et al. изследват едновременния ефект на 

тренировката на тредмил до изтощение в продължение на 8 седмици, заедно с 

висиколипидна или високовъглехидратна диета и установяват, че издръжливостта се 

подобрява само в резултат на високолипидната диета. 

Нашите данни показват, че полът има значим ефект върху степента на повишение 

на субмаксималната издръжливост при плъхове, подложени на ВЛВВ диета. В края на 

опита женските опитни животни бяха по-издръжливи в сравнение с мъжките при 

субмаксимално натоварване. Тъй като ние не установихме различия в RQ и VO2max, тези 

показатели не могат да обяснят това различие, но нашите данни показват, че вероятно 

един от факторите, повишаващи в по-голяма степен СМИ на женските индивиди се дължи 

на факта, че мъжките животни имат по-голям енергоразход при покой и при еднаква 

интензивност на натоварване от женските. 

Ние за първи път изследвахме промените в МВИ при женски плъхове вследствие на 

едновременното приложение на субмаксимална тренировка и комбинирана 

високолипидна-високовъглехидратна диета. В достъпната за нас литературата не се 

откриват подобни изследвания свързани с проследяване промените на максималното 

време до изтощение при едновременното приложение на комбинирана ВЛВВ диета и 

субмаксимална тренировка при женски опитни животни. За първи път направихме и 

сравнителен анализ по пол -  между мъжките и женските плъхове, но не открихме наличие 

на полови различия.  

Helge et al. (1998) изследват при нетренирани интактни мъже ефекта на 

взаимодействието на високолипидна диета и тренировка, както и на високовъглехидратна 

диета и тренировка и установяват, че след 4 седмична тренировка при богатата на липиди 

диета времето на изтощение се повишава с 166%, а при богатата на въглехидрати диета 

с 150%, т.е. в еднаква степен и при двата вида диети. 

Съобщава се, че допълнително приложената аеробна тренировка на тредмил в 

продължение на 12 седмици при мъжки плъхове от породата Wistar-Kyoto с наличие на 

вече индуциран МетС чрез 32-седмична високолипидна диета повишава VO2max (Machado 

et al., 2014). При нашия опит, при който субмаксималната тренировка беше приложена 

заедно с комбинирана ВЛВВ диетичен режим, ние в края на експеримента не открихме 

разлики в стойности на VO2 при покой и при пиково натоварване между плъховете, 

подложени само диета и тези, подложени на комбинация от субмаксимална тренировка и 

диета. Т.е. не беше установен сигнификантен ефект на субмаксималната тренировка 

върху стойностите на кислородната консумация в хода на проведения експеримент. 

Стойностите на VO2rest и VO2max в края на експеримента, нямаха разлика между женски и 

мъжки плъхове (Р>0.05). Тези разминавания в резултатите може би се дължат на 

различните опитни постановки използвани от нас и от другите автори. 

При хора със свръхтегло и МетС се съобщава за относително намален енергоразход 

при покой и при физическо натоварване (Hansen et al., 2010). При използвания от нас 

експериментален модел, обаче, ние не открихме статистически значими разлики в 

енергоразхода, при покой и пиково натоварване между нетрениращите и трениращите 

диетично-манипулирани животни в края на експеримента. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyadjiev%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8979456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11445829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helge%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9526894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27003580
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Заключение 

Получените от нас резултати за първи път дават информация за промени в 

соматометричните, метаболитните и функционалните параметри на МетС, които 

настъпват в резултат на прилагане на субмаксимална тренировка на фона на 

комбинирана високолипидна-висковъглехидратна диета не само при мъжки плъхове 

(както е при други подобни проучвания), но и при женски опитни животни.  

Обобщени, нашите данни показват, че субмаксималната тренировка не може 

напълно да предотврати развитието на метаболитен синдром в условия на 

хиперкалорийна диета, но тя е в състояние, в различна степен, да забави развитието на 

някои параметри/маркери на синдрома. От една страна тя не повлиява стойностите на 

индекса телесна маса, Lee индекса, коремната обиколка и С-реактивния протеин, а от 

друга страна приложената от нас тренировка за издръжливост намалява телесната маса, 

общия холестерол, глюкозата на гладно, подобрявайки инсулиновата чувствителност и 

субмаксималната и максималната издръжливост при диетично-манипулираните животни в 

хода на индуцирането на МетС. Независимо, че субмаксималната тренировка приложена 

в условия на хиперкалорийна диета има благоприятен ефект върху развитието на някои 

от маркерите на МетС, тя не би могла да се използва като самостоятелен метод за 

превенция срещу развитието на синдрома при хора, консумиращи богати на масти и 

въглехидрати храни.  
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ИЗВОДИ 
 

1. Комбинираната високолипидна-високовъглехидратна диета, приложена за 16 

седмици, води до развитието на диетично-индуциран метаболитен синдром при 

плъхове с изразен полов диморфизъм. МетС се характеризира със затлъстяване, 

дислипидемия, хипергликемия на гладно, инсулинова резистентност и намален 

прираст на дължина и при двата пола. Представителите на мъжкия пол по-рано и в 

по-висока степен развиват затлъстяване и имат по-високи серумни концентрации на 

общ холестерол, триглицериди и глюкоза и по-ниски на HDL-холестерол отколкото 

женските.  

 

2. Използваната от нас комбинирана ВЛВВ диета води до развитието на друг маркер на 

МетС, като повишава стойностите на систоличното, диастоличното и средното 

артериално кръвно налягане още на 8ма седмица от приложението й. 

 

3. Приложението на комбинирана ВЛВВ диета за 16 седмици повишава серумните нива 

на лептин и NGF и понижава тези на адипонектин при мъжки и женски плъхове.  

 

4. Продължителното приложение на комбинирана ВЛВВ диета повишава маркерите на 

нискостепенното хронично възпаление - TNF-α, IL-6 и CRP и при двата пола, но този 

ефект е полово специфичен и се характеризира с по-високи нива на TNF-α при 

мъжките и по-висока концентрация на С-реактивен протеин при женските плъхове. 

 

5. Диетично-индуцираният МетС повишава серумните нива на грелина при мъжките 

плъхове в по-голяма степен, отколкото при женските. 

 

6. Богатата на масти и въглехидрати диета влошава физическия работен капацитет. Тя 

понижава субмаксималната издръжливост на 8-ма, а максималната издръжливост и 

VO2max на 16-та седмица и при двата пола, но има по-изразен негативен ефект върху 

показателите на аеробния работен капацитет при мъжките плъхове.  

 

7. Приложената субмаксимална тренировка в хода на диетичното индуциране на 

метаболитен синдром има частичен благоприятен ефект, като забавя нарастването 

на телесната маса, подобрява инсулиновата чувствителност и намалява общия 

холестерол и глюкозата на гладно и при двата пола. Тя понижава в по-голяма степен 

концентрацията на глюкозата при женските, отколкото при мъжките плъхове. 

 

8. Субмаксималната тренировка, приложена в хода на диетичното индуциране на МетС 

има положителен, но краткотраен ефект върху промените в кръвното налягане. Тя 

може да забави, но не и да предотврати повишеното, в резултат на 

хиперкалорийната диета, кръвно налягане. 

 

9. Прилагането на системна тренировка, успоредно с комбинирана ВЛВВ диета, 

понижава серумните концентрации на NGF и повишава тези на лептина и 
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адипонектина и при двата пола в сравнение с плъховете, подложени само на 

диетата.  

 

10. Тренировката за издръжливост частично повлиява изследваните маркери на 

нискостепенно възпаление, като понижава в по-голяма степен нивата на TNF-α при 

женсикте отколкото при мъжките плъхове, но няма ефект върху CRP и IL-6 и при 

двата пола. 

  

11. Приложената субмаксимална тренировка потиска негативния ефект на 

комбинираната ВЛВВ диета върху концентрацията на грелина, като в по-голяма 

степен този ефект се проявява при мъжкия пол. 

 

12. Приложената, в хода на диетичното индуциране на метаболитен синдром, 

субмаксимална тренировка повишава субмаксималната и максималната 

издръжливост на трениращите мъжки и женски плъхове. 
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ПРИНОСИ 
 

1. Апробиран е експериментален модел за диетично индуциране на МетС при 

интактни мъжки и женски плъхове, който е ефективен и лесно приложим и при 

двата пола и води до развитието на всички елементи на синдрома.   

 

2. Направената комплексна сравнителна характеристика на развитието на маркерите 

на метаболитен синдром, в хода на диетичното му индуциране, показа наличието 

на полов диморфизъм в степента на проявата на някои от елементите на 

синдрома. 

 

3. Установени са промени в изследваната констелация от адипокини при плъхове от 

двата пола с диетично-индуциран метаболитен синдром.  

 

4. За първи път са установени промени в серумните нива на NGF, при мъжки и 

женски плъхове с МетС, което доказва участието на цитокина в патогенетични 

механизми на синдрома.  

 

5. За първи път се установява, че субмаксималната тренировка потиска, повишените 

от метаболитния синдром серумни концентрации на NGF.  

 

6. Установява се, че субмаксималната тренировка има частичен благоприятен ефект 

върху развитеието на маркерите на метаболитен синдром в хода на диетичното 

му индуциране. Тя забавя промените в теглото и кръвното налягане и намалява 

отклоненията в общия холестерол, глюкозата на гладно, инсулиновата 

чувствителност, TNF-α и адипонектина. 
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SUMMARY 

 

Metabolic syndrome (MetS) is defined as a combination of abdominal obesity, atherogenic 

dyslipidemia, elevated blood pressure, insulin resistance with/without impaired glucose tolerance 

and proinflammatory status. The main risk factors are hypercaloric diet and reduced physical 

activity. Experimental studies of MetS are performed predominantly on male rats and those on 

intact female rats are sporadic and with controversial results. Most of the studies including 

female rats are done on rats with PCOS or after ovariectomy. There are no comparative studies 

between the both sexes. In the available literature, there is data only about the effect of physical 

exercise, in male rats, on the symptoms of an already induced MetS. There is no evidence of the 

effect of training on the development of MetS markers during its induction that could clarify how 

the application of systemic physical exercise can counteract the negative effects of the 

hypercaloric food in males and females. There are no comprehensive studies of the changes in 

adipokines, the effect of physical activity and their comparative gender analysis in experimental 

models of dietary-induced MetS. 

The aim of the study was to investigate the changes in certain hormonal, somatometric 

and biochemical parameters of metabolic syndrome induced by a high-fat-high-carbohydrate 

(HFHC) diet and to explore the possibility of preventing these changes with simultaneous 

application of submaximal training in female and male rats. 

Female and male Wistar rats (n=48) were used, divided into 6 groups – female and male 

control, dietary-manipulated and dietary-manipulated exercisers. As a result of 16-week 

administration of HFHC diet, MetS was induced, characterized by obesity, dyslipidemia, fasting 

hyperglycemiа, insulin resistance, increase in blood pressure, ghrelin concentration and 

deterioration of the physical capacity in both genders, as the representatives of the male sex 

earlier and at a higher degree developed some disorders. The comparative analysis of the 

investigated constellation of adipokines showed that dietary intake increases serum leptin and 

for the first time was discovered elevated levels of NGF in male and female rats. MetS increases 

the low-grade chronic inflammation markers in both genders, with a pronounced sexual 

dimorphism, characterized by higher levels of TNF-α in the male rat and a higher concentration 

of C-reactive protein in females. The submaximal training had an effect on some of the studied 

parameters in the trained animals treated simultaniously with HFHC diet. It increased the 

submaximal endurance and maximum time to exhaustion and decreased the rate of 

development of the symptoms of MetS in both sexes. The effects of the submaximal training 

were more pronounced in male rats regarding the increase in ghrelin concentration and in 

females in reference to the decrease in TNF-α concentrations and glucose levels. The used 

physical regiment had a partial possitive effect on the blood pressure, but it only slows down the 

development of hypetension without preventing it. 

In conclusion, our model for diet-induced MetS, results in development of all elements of 

the syndrome in both male and female intact animals. The used submaximal training alone may 

slow the progress of the MetS, but can not copletely prevent it.  


