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Използвани съкращения: 
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ДН  Диабетна нефропатия 

CKD - Хронично бъбречно заболяване 
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ГФ – гломерулна филтрация 
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Захарният диабет (ЗД) е приет за едно от най-значимите 

заболявания в световен мащаб. Болестта обхваща 3-10% от населението 

в различните държави като честотата му прогресивно нараства. 

Диабетът и неговите усложнения представляват мащабен здравен 

проблем. 

Диабетната нефропатия e основно микроангиопатично 

усложнение на захарния диабет тип 2. Тя е водеща причина за бъбречна 

недостатъчност и хронично бъбречно заболяване. Около 25-45 % от 

всички включени на диализно лечение пациенти, както в Европа така и 

в България, са диабетици. Групата на диабетно болните нуждаещи се от 

диализно лечение заема първо място сред всички други. 

Стадиите в развитието на диабетната нефропатия, според 

гломерулната филтрация, микроалбуминурията, и хистологичните 

промени в гломерулите са пет. Първите три стадия са обратими и се 

означават като начална диабетна нефропатия и могат да търпят обратно 

развитие. Четвърти и пети стадий се обозначават като разгърната 

диабетна нефропатия. 

Анализирани се възможностите за ранна диагностика на 

диабетната нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2, чрез 

използване като биомаркер протеинурията, микроалбуминурията, 

серумния креатинин, креатининовия клирънс, серумния цистатин С. 

Въпреки, че микроалбуминурията, се разглежда като ранен 

маркер при диабетна нефропатия, много съобщения и проучвания 

отчитат увеличаване на непротеинуричната диабетна нефропатия. Това 

налага използването на други биомаркери за ранна диагностика на 

диабетна нефропатия (генетични, серумни, тубулни, маркери за съдово 

еднотелна дисфункция, и др.). 

Оценявайки полиморфизма на гена за MTHFR и връзката му с 

развитието на диабетна нефропатия при захарен диабет тип 2 се достига 

до следните изводи: 

1. MTHFR С677Т генен полиморфизмът, свързан с повишени плазмени 

нива на хомоцистеин, могат да представляват рисков фактор за 

диабетна нефропатия. 
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2. При сравняване на пациентите с диабетна нефропатия спрямо 

пациентите със захарен диабет тип 2 без нефропатия се установява, че 

носителите на MTHFR 677T алел е по-вероятно да имат диабетна 

нефропатия отколкото носители на алела С. 

3. Носителите на 677T алел в гена за MTHFR са свързани с прогресия на 

диабетната нефропатия в период от 5 до 10 години. 

4. MTHFR С677Т полиморфизмът играе значителна роля в развитието на 

бъбречна недостатъчност при пациенти със захарен диабет тип. 

5. Основен извод е, че мутацията C677T в гена за MTHFR увеличава риска 

от развитието на диабетна нефропатия, особено в началото от появата 

на захарен диабет тип 2. 

Изследвайки връзката между полиморфизма на инхибитора на 

плазминогенния активатор-1 (PAI-1) 4G/5G, разпространението и 

прогресията на захарния диабет тип 2 и диабетната нефропатия се стигат 

до следните заключения:  

1. 4G/5G полиморфизма на гена за PAI-1 се асоциира със значимо 

увеличен риск от развитие на захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия.  

2. PAI-1 4G/5G полиморфизма е свързан с развитието и прогресията на 

диабетната нефропатия.  

3. Тези наблюдения предполагат хипотезата, че полиморфизмът 4G/5G 

на гена за PAI-1 може да бъде генетичен рисков фактор за захарен 

диабет и диабетната нефропатия. 

Митохондриите са основен източник на вътреклетъчни 

кислородни видове (ROS), поради големите количества супероксидни 

аниони, които се отделят като странични продукти на окислителното 

фосфорилиране в митохондриалната окислителна верига. Обикновено 

ROS незабавно се дезактивират от митохондриалната мангансупероксид 

дисмутаза (MnSOD), ензим който е от съществено значение за 

оцеляване на клетките. Мангансупероксиддисмутазата е единственият 

известен антиоксидант, присъстващ в митохондриите. Като се има 

предвид значението на MnSOD като първа линия на защита за 
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производството на ROS, MnSOD кодиращия ген е от голямо значение за 

поддържането на клетъчните ROS нива. 

От проведените проучвания по отношение на полиморфизма на гена за 

MnSOD се налагат следните изводи: 

1. Полиморфизмът Ala16Val на гена за MnSOD е свързан с диабетната 

нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2. 

2. Полиморфизмът Ala16Val на гена за MnSOD е свързан с прогресията 

на протеинурията при диабетната нефропатия. 

3. Полиморфизмът Val16Val на гена за MnSOD е свързан с по-бърз спад 

в изчислената скорост на гломерулна филтрация и развитие на бъбречна 

недостатъчност. 

4. Полиморфизмът тип Ala16Val на гена за MnSOD може да се използва, 

като ранен маркер за развитие на диабетна нефропатия при пациенти 

със захарен диабет тип 2, включително и при нормоалбуминурични 

пациенти. 

Редица изследвания имат за цел да се провери асоциацията на 

полиморфизма на гена за ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) с 

развитието на диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2. 

Анализът на I/D полиморфизма в гена за ACE в локус 17q23.3 при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия показва: 

1. Мутант генотип DD за ACE е рисков фактор за микроалбуминурия.  

2. Наличието на D алел се асоциира с повишен риск от развитие на 

захарен диабет и диабетна нефропатия. 

3. АСЕ генетични полиморфизми могат да се считат като генетични 

рискови фактори за диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2.  

Мета-анализ на данните от 18 проучвания, включващи 14 108 

диабетици с нефропатия и 12 472 контроли, съобщават за значителна 

връзка между ACE I/D полиморфизма и риска от нефропатия за всички 

генетични модели (Wang et al., 2012). Силна връзка между ACE DD 

генотипа и / или D алел и риска от нефропатия при диабет тип 2 е 
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установено от Yoshida et al. от Япония, Jeffers et al. от САЩ, и Nikzamir et 

al от Иран 

Данни от други популации (Китайски, Wong et al., Датски, 

Tarnow et al.; Турски, Arzu Ergen et al.; Değirmenci et al. 2005; Корейски, 

Shin Shin et al. 2004; Ирански, Rahimi et al. 2011; Холандски, VAn Ittersum 

et al. 2010; Полски, Grzeszczak et al.) не успяват да потвърдят връзката от 

полиморфизма на ACE I/D ген с диабетна нефропатия. Данните от Индия 

също показват противоречиви резултати. Viswanathan et al. (2011 г.), 

Naresh et al. (2009), и Bhavani et al. (2005) показват положителна връзка 

с D алела (ID и DD генотипове) на ACE полиморфизма и диабет 

нефропатия в техните популации в Южна Индия, докато Kumar et al. 

(2005 г.) и Prasad et al. (2006) не установяват връзка между ACE 

полиморфизма и развитието на нефропатия при диабетици тип 2 при 

северно индийско население. 

Dopller ехографско изследване на бъбречните артерии се 

използва за оценка на ендотелната дисфункция. Изследвайки 

бъбречният резистент индекс (RI) като ранен маркер за диабетна 

нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2 се установява, че 

увеличения RI има положителна корелация с продължителността на 

диабета, гломерулната филтрация и гликирания хемоглобин. RI се 

увеличава в началото на диабетната нефропатия и може да бъде 

предиктор на диабетна нефропатия. Ohta Y et al.; 2015  провеждат 

Doppler ултразвукова оценка на вътребъбречните артерии при пациенти 

с и без диабетна нефропатия. Повишеният RI на бъбречните артерии е 

свързан със сериозността на системната атеросклероза. Освен това, 

интрареалната съдова резистентност се увеличава до голяма степен при 

диабетна нефропатия. Ghadirpour A, Tarsamni MK et al. Med Ultrason 2014 

Jun 16/2/ 95-9 Определят Dopller ехографските промени в RI на a. 

interlobaris и IMT на каротиндите артерии, като ранени маркери при 

пациенти с диабетна нефропатия. 

Чрез определяне дебелината на интима-медия (IMT - intima 

media thickness) на общата каротидна артерия се оценя ендотелната 

дисфункция Все повече проучвания намират връзка между 

гломерулната филтрация и субклинична атеросклероза независимо от 

албуминурията при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 
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нефропатия. Намалената гломерулна филтрация е в пряка корелация с 

увеличаване на IMT независимо от албуминурията. 

 

I Цел. Усъвършенстване на диагностичния подход за ранна 

диагноза на диабетната нефропатия при пациенти със захарен диабет 

тип 2 чрез клинични, генетични, ехографски и лабораторни 

изследвания. 

II. Задачи: 

За решаване на целта си поставихме следните задачи: 

1 Анализ и оценка на ДНК полиморфизма в гените за:  

1.1 Метилен тетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T). 

1.2 Плазминоген-активатор инхибитор-1 (PAI-1 4G/5G). 

1.3 Манган супероксид дисмутаза (MnSOD2 16V/A, 16V/V). 

1.4 Ангеотензин конвертиращия ензим (ACE I/D). 

при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия и пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на 

базата на захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия, провеждащи 

хрониохемодиализно лечение. 

2 Неинвазивна оценка на функционалните и структурни 

съдови промени при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия и съпоставката им с ДНК полиморфизма в гените за 

МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD. 

2.1 Анализ и оценка на корелацията между ДНК 

полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и RI на 

бъбречните артерии, определен чрез Doppler ехографско изследване. 

2.2 Анализ и оценка на корелацията между ДНК 

полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1 и IMT на каротидната артерия. 
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3 Анализ и оценка на корелацията между ДНК 

полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и 

лабораторните изследвания при пациенти с диабетна нефропатия при 

захарен диабет тип 2. 

3.1 Корелация с микроалбуминурия. 

3.2 Корелация със съотношението албумин/креатинин. 

3.3 Корелация със серумния креатинин. 

3.4 Корелация с креатининовия клирънс. 

3.5 Корелация със серумния цистатин С. 

III. Материал. 

1. Обект на наблюдение – диабетната нефропатия при 

пациенти със захарен диабет тип 2. 

2.Единици за наблюдение: 

2.1 Логически единици – 287 пациента, разпределени в четири 

групи по следния начин: 

2.1 1. – Първа група 97 пациента със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия без бъбречна недостатъчност. 

2.1.2 – Втора група 107 пациента със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия довела до развитие на терминална хронична 

бъбречна недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение. 

2.1.3 – Трета група 45 пациента със захарен диабет тип 2 без 

клинични и лабораторни данни за диабетна нефропатия, като контролна 

група. 

2.1.4 – Четвърта група 38 здрави лица (липсват клинични, 

лабораторни и инструментални данни за захарен диабет, първично 

бъбречно заболяване и други хронични или остри заболявания). 

Диагнозата захарен диабет се основава на критериите на СЗО. 

2.2. Технически единици: 
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2.2.1. УМБАЛ „ Свети Георги „ ЕАД гр. Пловдив - Отделение по 

Нефрология,  

2.2.2. УМБАЛ „Свети Георги „ ЕАД гр. Пловдив - Клиника по 

Кардиология,  

2.2.3. УМБАЛ „Свети Георги „ ЕАД гр. Пловдив - ЦКЛ,  

2.2.4. УМБАЛ „Свети Георги„ ЕАД гр. Пловдив Отделение по 

Медицинска генетика,  

2.2.5. Медицинска лаборатория „ Геника“ град София,  

2.2.6. Отделение по Хемодиализа на УМБАЛ „ Свети Георги“ 

ЕАД Пловдив,  

2.2.7. Отделение по хемодиализа на МБАЛ Пловдив,  

2.2.8. Фърст диализис сървисис България – Пловдив и филиал 

в град Монтана,  

2.2.9. Отделение по хемодиализа град Карлово,  

2.2.10. Отделение по хемодиализа град Кърджали. 

3. Място на проучването - УМБАЛ „ Свети Георги „ ЕАД гр. 

Пловдив. 

4. Време на проучването: От януари 2014година до януари 

2018 година. 

5. Включващи критерии: 

5.1. Захарен диабет тип 2. 

5.2. Възраст в началото на диабета над 35 години. 

5.3. Продължителност на захарния диабет над 3 години. 

5.4. Гликиран хемоглобин до 7,0 (изследваните пациенти са с 

гликиран хемоглобин 6,29±0,65 ) 

5.5. Липса на инфекции в предхождащите три месеца. 
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5.6. Нормално или медикаментозно контролирано артериално 

налягане. 

5.7. Включване в изследването на 107 пациента с диабетна 

нефропатия на базата на захарен диабет тип 2 достигнали до 

терминална хронична бъбречна недостатъчност и 

провеждащи хрониохемодиализно лечение. 

6. Изключващи критерии: 

6.1. Захарен диабет тип 1. 

6.2. Захарен диабет тип 2 с недобър метаболитен  контрол. 

6.3. Високостепенна протеинурия над 3,0g/l.  

6.4. Първични бъбречни заболявания. 

6.5. Гломерулопатии при лупус и други колагенози. 

6.6. Първична и вторична амилоидоза. 

6.7. Неконтролирана хипертония. 

6.8. Исхемична болест на сърцето и нейните усложнения. 

6.9. Мозъчно съдова болест и нейните усложнения. 

6.10. Други макроангиопатични усложнения на захарния 

диабет. 

6.11. ХОББ, Бронхиална астма. 

6.12. Хронични чернодробни заболявания. 

6.13. Неопластични процеси. 

6.14. Остро възпаление или хроничен възпалителен процес на 

активно лечение. 

6.15. Хронична употреба на алкохол. 
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6.16. Продължителна употреба (през последните шест месеца) 

и по време на изследването на нестероидни 

противовъзпалителни средства, кортикостероиди, 

хормонални препарати, антиоксиданти. 

При удовлетворяване на всички включващи и липса на 

изключващи критерии всеки пациент подписва информирано съгласие 

за участие в проучването. 

IV. Методи 

1 Клинично изследване 

Клинично изследване, започва с клиничния скрининг 

включващ анамнеза, вътрешен преглед, както и лабораторни 

изследвания на кръв за глюкоза, креатинин, урея и урина за албумин и 

седимент, ЕКГ, конвенционална абдоминална ехография. На тази визита 

се потвърждава диагнозата захарен диабет и се изключват първични 

бъбречни заболявания, ИБС, МСБ, ХОББ, неопластични заболявания, 

хронична злоупотреба с алкохол. 

2. Лабораторни изследвания 

Лабораторните изследвания са извършени в централна 

клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД гр. Пловдив. 

Лабораторията участва в Националната система за външна оценка на 

качеството на резултатите, както и в международен контрол Labquality, 

Finland, Islandq Germany. Кръвните проби са вземани максимално 

атравматично при стандартни условия в пластмасови моновети. 

Хематологичните изследвания: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, 

тромбоцити, хематокрит са изработени на хематологичен брояч. В 

урината са изследвани относително тегло, глюкоза, албумин и седимент 

– визуално микроскопски. Изследва се албуминурия от 24 часова урина 

(mg/24h.), определя се съотношението албумин/креатинин в сутрешна 

урина (mg/mmol). 

Креатининовия клирънс беше определян по формулата на 

MDRD. За референтни граници се приемат 80-180ml/min. 
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3 ДНК анализ 

В изследването са включени 287 ДНК проби от пациенти над 18 

годишна възраст.  

Анализ на ДНК полиморфизма на гените за: Метилен 

тетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T) и Плазминоген-активатор 

инхибитор-1 (PAI-1 4G/4G и 4G/5G) се извършва в Отделение по 

Медицинска Генетика на УМБАЛ „ Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив  

Анализ на ДНК полиморфизма на гените за: Манган 

супероксид дисмутаза (MnSOD2 16V/A, 16V/V), и Ангеотензин 

конвертиращия ензим (ACE I/D) се извършва в Генетична и медико 

диагностична лаборатория „ГЕНИКА“ гр. София.  

Молекулярно-генетичен анализ 

При пациентите се екстрахира геномна ДНК от периферни 

кръвни клетки, използвайки кит за изолиране на ДНК (QIAamp DNA Mini 

Kit). На всички пациенти е проведена real-time PCR реакция на апарат 

Montania 4896 (Anatolia Geneworks). Използвани са китове за real-time 

PCR реакция на фирма Generi Biotech, които са предназначени за 

клинична in vitro диагностика, сертифицирани по CE и IVD. Анализирани 

бяха следните гени за наличие на мутации чрез алелна дискриминация: 

1. Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) за откриване 

на мутация C677T. 

2. Plasminogen activator inhibitor 1 ( PAI 1) за откриване на 

мутация 4G/5G. 

3. Манган супероксид дисмутаза (MnSOD2 ) за откриване на 

мутация 16V/A, 16V/V. 

4. Ангеотензин конвертиращия ензим за откриване на мутация 

ACE I/D. 

Алелната дискриминация (AD) е мултиплексна (повече от една 

двойка праймер) реакция с крайна точка (данните се събират в края на 

PCR процеса), която открива варианти на единична последователност на 

нуклеинова киселина. Наличието на две двойки праймери / сонди във 
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всяка реакция позволява генотипизирането на двата възможни 

варианта на един нуклеинов полиморфизъм (SNP). 

Всички китове притежават стандарти за трите генотипа (див, 

мутантен и хетерозигот), като е включена и негативна контрола. (Фиг. 1, 

фиг. 2, фиг. 3) 

 
Фиг. 1 Нормален, (див) генотип. 

 

Фиг. 2 Хетерозиготен генотип. 
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Фиг. 3 Хомозиготен генотип 

Амплификационните условия използвани в PCR апарата 

следват препоръките на производителя. Започват с първоначална 

активационна стъпка от 3 мин при 95 °С, последвано от 50 цикъла на 10 

сек. denaturation (95° С), 20 сек. annealing+extension (60° C) и завършват 

с последна стъпка на охлаждане до 4°С. 

4 Неинвазивни инструментални съдови изследвания 

4.1 Ехографско сканиране на каротидната артерия 

Изследвана е екстракраниалната част на каротидната артерия 

с линеален трансдюсер на 7,5МHz. 

За провеждане на изследването пациента е легнал по гръб, 

ехографиста се намира над главата на изследвания, защото така има 

възможност да стабилизира положението на ръката си по време на 

изследването. Главата и врата на пациента трябва да бъдат на една 

линия. При липса на комфорт на пациента се поставя възглавница, която 

дава възможност да се релаксират вратните мускули и да се подобри 

изображението на каротидната артерия. Поставянето на възглавница 

трябва да се отбелязва и да се използва при всички следващи 

изследвания. Главата на пациента е обърната на 450 обратно на посоката 

на сканираната каротидна артерия. Преди започване на сканирането 

нагласяме контраста и яркостта. Веднъж нагласени те не трябва да се 

променят по време на цялото изследване. Нагласяме GAIN контрол, но 

не на много високо ниво, защото това прави негодно изображението. 

Луменът на каротидната артерия трябва да е черен с минимум 
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артефакти в изображението. Дълбочината на каротидната артерия е 

обикновено 2-4см, но при някой пациенти и повече. След тези 

предварителни подготвителни работи, се започва същинското 

сканиране на каротидната артерия. Започваме сканирането винаги с 

дясната каротидна артерия. Първо сканираме по късата ос, 

последователно от клавикулата до мандибулата. последователно бавно 

сканираме общата сънна артерия (ССА), булбуса, вътрешната сънна 

артерия (ICA) и външна каротидна артерия (ECA). Юголарната вена е 

разположена над каротидната артерия, служи като сканиращ прозорец 

и е разпознаваме по това, че колабира при вдишване. След сканиране 

на късата ос, обръщаме трансдюцера на 900 и получаваме изображение 

по дългата ос. Юголарната вена се намира отгоре паралелно на 

каротидната артерия. Фокусираме се върху далечната стена на 

каротидната артерия, която е зона за интерес за измерване на IMT. 

Булбусът винаги се позициониран от лявата страна на скена, а ССА от 

дясната страна в посока на сърцето. Нагласяме ехограмата така, че при 

наличната яркост на имаме най-продължителен непрекъснат образ на 

двете линии на далечната стена на дисталната част на ССА, с цел 

оптимално измерване на IMT в последните 10 mm. на ССА. 

Измерванията извършваме с помощта на автоматична програма Medica 

Soft. IMT lab. Fr. Тя използва активен контур за откриване на 

хиперехогенните линии на интимата и адвентицията. IMT никога не се 

мери на близката стена. За IMT е валидно измерването между водещия 

ръб на intima-media повърхността на далечната стена до водещия ръб на 

media-adventicia също на далечната стена. 
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Фиг. 4. Определяне на IMT по Pignoli, Tremoli E, Poli A, Paoletti R 

Всяка каротидна артерия (дясна и лява) се измерва в 

дисталните 10 mm. на ССА. Това замерване може да се извърши ръчно 

и автоматично. При ръчното замерване се маркират три места за 

замерване – в началото, в края и средата на селектираната зона. От тези 

три замервания се изчислява IMT. Автоматичното измерване на 

каротидните ехограми се извършва с помощта на автоматична 

компютърна програма (medika Soft IMT lab.) Преди започване на 

изследването е направено калибриране на програмата спрямо 

различните дълбочини на които се работи. Определя се необходимото 

за измерване разстояние. По горната демаркационна линия се 

дефинира като водещ ръб (границата intima-media) по долния като 

далечен ръб (media-adventicia). Водещата линия е независима от gain 

настройката и затова тя представлява водещата линия при 

автоматичното замерване. С левия бутон на мишката се описва линия 

паралелна на далечната стена на артерията, като се фиксира началната 

и крайна точка на измерване с дължина 110 mm. Автоматично 

получаваме резултатите от IMT като максимален, минимален и среден 

размер, както и индекс на качество (Quality index- QI) и стандартно 

отклонение (standart deviation – SD). Като се раздели измервания 

сегмент (в случая 10 mm.) на пикселите получаваме общия брой на 

извършените измервания, на базата на които се определя IMT. 

Установеният брой пиксели спрямо QI, ни дава възможност да се 

определи при този QI колко са качествени замерванията и съответно 

колко е общият брой качествени и по-малко качествени. SD се изчислява 
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на базата на разликата в тези измервания спрямо QI. Измерване на 

диаметъра на каротидната артерия с автоматична програма се 

осъществява от водещия ръб на интимално-леменната повърхност на 

близката стена до луменно-интималната повърхност на далечната стена. 

4.2 Доплер ехографско изследване на бъбречните съдове. 

Доплер ехографското изследване се извършва с конвексен 

трансдюсер с честота от 3,0-5,0 MHz апарат Алока и CISON I8. Подготовка 

за доплер ехографското изследване е на гладно, като от предната вечер 

се ограничава приема на газ образуващи храни. 

Подготовка на апарата за изследването. 

1. Пробният обем (sample volume) се маркира на екрана с две 
успоредни линии, които се поставят в лумена на съда. Пробният обем 
обхваща диаметъра на съда, и се изчислява истинската средна скорост. 

2. Коригира се ъгълът на насочване на ултразвуковия сноп към 
кръвотока. Тази корекция се извършва с линия, която се поставя в 
лумена на съда. Ъгълът е малък до 450  

3. Избира се скала от 0 до 150 cm/sec. за ствола на a. renalis, от 
0-50сm/sec. за сегментните артерии и разклоненията им. 

4. Базовата линия се поставя на 0. 

5. Регулира се gain Doppler. Той не трябва да е нито много 
нисък, нито много висок. 

6. Избират се подходящи филтри. 

Изследването започва в положение върху гръб. Трансдюсерът 
се поставя под лек наклон, тъй като се цели ъгъл по-малък от 600, защото 
ако ултразвукът достига до съда под 900 ъгъл доплерово отклонение не 
се получава и съдът се вижда в черно без съдови сигнали. Цветният 
прозорец е ограничен само за съдовите които изследваме. Правят се 
напречни срезове на аортата на ниво L1-L2, под a.mes. superior. Те се 
отдалечават от сондата и се оцветяват в синьо. Двете бъбречни артерии 
рядко са на едно и също ниво. Трябва да бъдат избегнати няколко 
грешки: в ляво бъбречната артерия може да сгреши с a.lienalis и с a. mes. 
Inferior. Далачната артерия е разположена малко по-високо от 
бъбречната и е насочена към хилуса на далака, докато a. mes. Inferior се 
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заражда малко по-ниско и има различен спектър от бъбречната артерия, 
което позволява нейното разпознаване. В дясно a. hepatica може да е 
много близко до бъбречната артерия. Нейният спектър е сходен и 
внимателно трябва да се проследи посоката на съда. Бъбречните вени 
са разположени пред артериите. 

Фиг.5 Напречен срез непосредствено под a. mes. Sup. Виждат се абдоминалната 

аорта (Ao) и излизащите от нея бъбречни артерии (ARD, ARS); v.cava inf. (VCI) и 

вливащите се в нея бъбречни вени (VRD, VRS) RD-десен бъбрек, RS-ляв бъбрек 

(277). 

Много информативни са срезовете в ляво странично 

положение. В такъв срез се виждат остиумите и на двете бъбречни 

артерии. Трансдюсерът се поставя в ляво на аортата и се получава образ 

на дясната артерия. По този начин ъгъла се намалява до 0 и тогава 

скоростта се измерва на пулсов доплер без корекция на ъгъла. 

Артерията която е по-близо до сондата се оцветява в червено, а тази 

която е по-отдалечена, се оцветява в синьо. Образът на лявата артерия 

се получава по същия начин в дясно странично положение. 

Количествената оценка на скоростния профил (спектрален анализ) се 

извършва с пулсов доплер (pulset wave Doppler). На екрана се представя 

като графика на доплеровите отклонения в зависимост от времето. 

Определяме RI и PI на лявата и дясна артерия реналис. 

Използват се формулите: PI=(Vp-Vd)/Vm и RI =(Vp-Vd)/Vp. 

Автоматичното измерване на RI и PI на ехограмите на артерия 

реналис се извършва с помощта на автоматична компютърна програма. 
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5. Статистически методи 

Статистическият анализ, интерпретацията и представянето на 

получените данни се извърши посредством програма за статистическа 

обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 21.0 и Microsoft 

Office Excel 2010.  

При проверката на хипотези, за нивото на значимост, при което 

се отхвърля нулевата хипотеза, бе избрана стандартната стойност p ≤ 

0,05. 

Използвани бяха следните методи: 

1. Графичен анализ – за визуализация на получените резултати; 

2. Дескриптивна статистика – точкови оценки на параметри – 

намиране на средни стойности, стандартни отклонения, стандартни 

грешки на средните; 

3. Дескриптивна статистика – интервални оценки на параметри 

– персентилни стойности, определяне на доверителни интервали за 

математическото очакване; 

4. Тест на Стюдънт за две независими извадки – за сравняване 

на средните на независими извадки при проверка на хипотези за 

равенство на средните стойности (Independent Samples T-Test); 

5. Тест на Левене (Levene's test) за сравняване на две 

дисперсии; 

6. Точен тест на Фишер – проверка на статистическата 

значимост на влияние между параметри (Fisher's exact test); 

7. ANOVA – еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на 

фактор с повече от две нива; 

8. Chi2 - тест (критерий на Пирсън) - за статистическа проверка 

на хипотези при номинални скали на измерване. 

9. Корелационен анализ за обработка на статистически данни 

използвани за изучаване на коефициенти (корелации) между 

променливи. При анализа се сравняват коефициентите на корелацията 
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между една или повече двойки променливи, за да се установят 

статистически взаимозависимости между тях. 

10. Метод на най-малките квадрати на тенденциите за 

промяна в лабораторните параметри ( линейна регресия ). 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Характеристика на изследвания контингент пациенти: 

97 - ма пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия без нарушена бъбречна функция, лекувани в 

Нефрологично отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив. 

107 пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия с терминална хронична бъбречна недостатъчност, 

провеждащи хрониохемодиализно лечение в Отделение по 

Хемодиализа на УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД Пловдив, Отделение по 

хемодиализа на МБАЛ Пловдив, Фърст диализис сървисис България – гр. 

Пловдив и гр. Монтана, Отделение по хемодиализа гр. Карлово, 

Отделение по хемодиализа гр. Кърджали. Отделение по хемодиализа 

гр. Пазарджик. 

45 пациента със захарен диабет тип 2 без клинични и 

лабораторни данни за диабетна нефропатия лекувани в Нефрологично 

отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив. 

38 здрави лица като контроли. 

Табл.1 Разпределение на изследваните пациенти по възраст. 

Група Брой Х¯±S-x Min. Max. 

Със ЗД-2 и ДН без БН 97 61,15±10,9 33 85 

Със ЗД-2 и ДН с БН на 

ХХДЛ 

107 63,39±10,71 32 89 

ЗД-2 без ДН 45 58,49±13,16 28 82 

Здрави контроли 38 35,80±9.47 18 63 

Общо 287 54,71±11,06 18 89 
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Табл.2 Разпределение на изследваните пациенти по пол 

Пол ЗД-2 и ДН 

без БН 

ЗД-2 и ДН с БН 

на ХХДЛ 

ЗД без ДН Здрави 

Контроли 

Общо 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Жени 37 38,14 34 30,08 22 48,89 32 84,2 125 43,55 

Мъже 60 61,86 73 69,92 23 51,11 6 15,8 162 56,45 

Общо 97 100 107 100 45 100 38 100 287 100 

 

1. Генетични изследвания 

1.1  Анализ и оценка на С677Т полиморфизмът в гена за 

метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) разположен в 

хромозома 1p36.3 и диабетната нефропатия при пациенти с захарен 

диабет тип 2 и възможността за използването му като ранен маркер за 

диабетна нефропатия. 

Метилен тетрахидрофолат редуктазата е ензим който 

катализира превръщането на 5,10–метилентетрахидрофолат в 5-

метилентетрахидрофолат, ко-субстрат за хомоцистеин реметилирането 

до метионин. Хомозиготност за С заместване на Т в нуклеотидната 677 

позиция на гена за MTHFR води до намаляване на ензимната активност 

с 50% и е най-честата причина за наследена умерена 

хиперхомоцистеинемия. Този полиморфизъм е определя каталитичния 

домейн на ензима и производството на термолабилен протеин. 

Хомоцистеинът заема ключова позиция в метаболизма на незаменими 

аминокиселини и метионин. Повишените нива на хомоцистеин са били 

идентифицирани като рисков фактор за диабетна нефропатия при 

захарен диабет тип 2. 

Най-характеризиращо полиморфизмът на гена за MTHFR е 

транслация C677T. Тази мутация причинява заместване на 

аминокиселината аланин с валин. Резултатът е термолабилна MTHFR, с 

намалена каталитична активност, която може да бъде стабилизирана с 

фолиева киселина (72,204, 207, 212,263). 

Полиморфизмът C677T в гена за MTHFR (1p 36.3) се определи с 

real-time PCR. 
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Табл.3 Разпределение на изследваните пациенти за определяне 

полиморфизма C677Tна гена за MTHFR по групи, пол и възраст. 

Група Брой % възраст Пол 

жени мъже 

ЗД-2 и ДН без БН 67 26,07 64,14±10.96 24 43 

ЗД-2 и ДН с БН на ХХДЛ 107 41,63 63,39±10.71 34 73 

ЗД-2 без ДН 45 17,51 58,49±13,16 22 23 

Контроли 38 14,79 35,80±9.47 32 6 

Общо 257 100  90 122 

 

Фиг.6 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при пациенти със ЗД 2 и ДН без БН. 

На фигура 6 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма C677T на гена за MTHFR при 

пациентите със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия без 

бъбречна недостатъчност. С нормален генотип са 31,34%, хетерозиготи 

С677Т са 47,76% и хомозиготи 677Т>Т са 20,90%. Използваните 

статистически методи Pearson Chi-Square (критерий на Пирсън), 

Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association показаха ниво на значимост 

на получените резултати P<0,001. 
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Фиг.7 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при пациенти със ЗД 2 и ДН без БН. 

На фигура 7 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия без бъбречна 

недостатъчност, според резултатите от проведената real-time PCR за 

определяне полиморфизма на гена за MTHFR. Според тях 68,66% са с 

рисков генотип С/Т, Т/Т, а 31,34% са с нормален генотип (P<0,001). 

Фиг.8 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при пациенти със ЗД 2 и ДН с БН, провеждащи ХХДЛ. 

На фигура 8 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма C677T на гена за MTHFR при 

пациентите със захарен диабет тип2 и диабетна нефропатия с бъбречна 

недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение. С 

нормален генотип са 40,2%, хетерозиготи С677Т – 43,9% и хомозиготи 

677Т>Т – 15,9%. Използваните статистически методи Pearson Chi-Square 
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(критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association 

показаха ниво на значимост на получените резултати P<0,001. 

Фиг.9 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при пациенти със ЗД 2 и ДН провеждащи 

хрониохемодиализно лечение. 

На фигура 9 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия с бъбречна 

недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение, според 

резултатите от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

на гена за MTHFR. Според тях 59,8% са с рисков генотип С/Т, Т/Т, а 40,2% 

са с нормален генотип (P<0,001). 

Фиг.10 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне на 

полиморфизма C677T на гена за MTHFR при контролна група пациенти със ЗД 2 

без клинични и лабораторни данни за диабетна нефропатия. 

На фигура 10 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма C677T на гена за MTHFR при 

Нормален ГТ
40%

Рисков ГТ
60%

Полиморфизъм С677Т за MTHFR при ДН с БН на ХХДЛ 
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пациентите със захарен диабет тип 2 без диабетна нефропатия. С 

нормален генотип са 46,66%, хетерозиготи С677Т са 44,44% и хомозиготи 

677Т>Т са 8,90%. Използваните статистически методи Pearson Chi-Square 

(критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association 

показаха ниво на значимост на получените резултати P<0,001. 

Фиг.11 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при пациенти със ЗД 2 без клинични и лабораторни данни 

за диабетна нефропатия. 

На фигура 11 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 без клинични и лабораторни данни 

за диабетна нефропатия, според резултатите от проведената real-time 

PCR за определяне полиморфизма С677Т на гена за MTHFR. Според тях 

53,34% са с рисков генотип С/Т, Т/Т, а 46,66% са с нормален генотип 

(P<0,001). 

Фиг.12 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при контролна група здрави пациенти. 
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На фигура 12 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма C677T на гена за MTHFR при 

здрави контроли. С нормален генотип са 79,0%, хетерозиготи С677Т са 

13,0% и хомозиготи 677Т>Т са 8, 0%. Използваните статистически методи 

Pearson Chi-Square (критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-

Linear Association показаха ниво на значимост на получените резултати 

P<0,001. 

Фиг.13 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

C677T на гена за MTHFR при контролна група здрави пациенти. 

На фигура 13 е представено разпределението на изследваните здрави 

контроли според резултатите от проведената real-time PCR за 

определяне полиморфизма С677Т на гена за MTHFR. Според тях 21% са 

с рисков генотип С/Т, Т/Т, а 79,0% са с нормален генотип (P<0,001). 

Табл. 4 Резултатати от проведената real-time PCR реакция за определяне на 

полиморфизма C677T на гена за MTHFR при четирите групи пациенти. 

Полиморфизъм 

С677Т за MTHFR 

ЗД 2 с 

ДН без 

БН 

ЗД 2 на 

ХХДЛ 

ЗД 2 без 

ДН 

Здрави 

контроли 

Нормален ГТ 31,34% 40,2% 46,66% 79,00% 

Хетерозигот 

С677T 

47,76% 43,9% 44,44% 13,00% 

Хомозигот Т677Т 20,90% 15,9% 8,90% 8,00% 
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На фиг.6 до фиг.12 и табл. 4 са представени резултатите от 

проведените изследвания (real-time PCR) при пациенти със ЗД без БН, 

пациенти със ЗД на ХХДЛ, пациенти със ЗД 2 без клинични и 

лабораторни данни за диабетна нефропатия и тези при здрави 

контроли. От представените фигури се вижда, че пациентите със ЗД тип 

2 без БН имат по висок рисков процент полиморфизъм на гена за MTHFR 

- (хетерозигот C/T 47,76%, хомозигот- TT 20,9%), спрямо здравите 

контроли (хетерозигот C/T 13%, хомозигот T/T 8%). Пациентите със ЗД 

тип 2 с БН, провеждащи ХХДЛ имат по висок процент на рисковия за 

развитие на ДН полиморфизъм на гена за MTHFR (хетерозигот C/T 43.9%, 

хомозигот - TT 15.5%), спрямо здравите контроли (хетерозигот 13,0%, 

хомозигот 8,0%). Групата на пациентите със ЗД 2 без клинични и 

лабораторни данни за диабетна нефропатия имат по висок рисков 

процент полиморфизъм на гена за MTHFR - (хетерозигот 44,44%, 

хомозигот 8,90%) спрямо здравите контроли, но по-нисък рисков 

полиморфизъм спрямо групата пациенти със ЗД 2 и ДН, както и спрямо 

групата пациенти със ЗД 2 и БН на ХХДЛ. 

Процентът на рисковият полиморфизъм C/T, T/T за MTHFR в 

групите на пациентите със ЗД тип 2 без БН и тези провеждащи ХХДЛ 

лечение е приблизително еднакъв. Нашите резултати са близки до тези 

на други автори. В голям мета-анализ основан на данни от PubMed, 

Springer Link, Ovid и Chinese Databases до 24 февруари 2015 година, 

включващ 15 проучвания с 1277 пациенти със ЗД и 586 здрави контроли, 

Xuan X, и сътр. доказват наличие на сигнификантно висок риск от 

развитие на ЗД и ДН при всички варианти на MTHFR C677T, сравнен със 

здрави контроли. В друг обширен мета анализ при голяма група 

китайски пациенти, включващ 29 проучвания с 4656 пациенти със ЗД тип 

2 и 2127 здрави контроли Zhu B. et al. показват наличието на 

сигнификантна зависимост между MTHFR C677T полиморфизма при 

пациентите с тип 2 захарен диабет и развитието на диабетна 

нефропатия. Авторите изтъкват, че резултатите от мета анализа 

потвърждават тезата, че MTHFR 677T алел може да бъде рисков 

генетичен фактор при китайски пациенти с тип 2 захарен диабет за 

развитие на диабетна нефропатия.  

Нашите резултати са съвместими с тези на Metirali Rahimi 2010 140.72 

PCR- RFLP Hospitalbased потвърждавайки, че полиморфизмът С677Т за 
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MTHFR играе значителна роля в развитието на бъбречна недостатъчност 

при пациенти със захарен диабет тип 2. 

Изводи: 

1. Пациенти със ЗД 2 носители на MTHFR 677T алел (хетерозиготи С677Т, 

хомозитоти Т677Т) е по-вероятно да имат диабетна нефропатия 

отколкото носители на алела С. 

2. MTHFR С677Т генен полиморфизмът може да се разглежда като 

рисков фактор за диабетна нефропатия при пациенти със захарен 

диабет тип 2 

3. Носителите на MTHFR 677T алел са свързани с прогресия на 

диабетната нефропатия. 

4. MTHFR С677Т полиморфизмът играе значителна роля в развитието на 

бъбречна недостатъчност при пациенти със захарен диабет тип 2 и ДН. 

1.2 Анализ и оценка на 4G/5G полиморфизмът на гена за 

Плазминоген - активатор инхибиторът-1 (PAI-1) и диабетната 

нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2 и възможността за 

използването му като ранен маркер за диагноза на диабетната 

нефропатия. 

Инхибиторът на плазминоген-активатор -1 (PAI-1) е главният 

инхибитор на фибринолизата. Това е линеарен гликопротеин с 

молекулна маса 48kDa, съдържащ 379 аминокиселини. Инхибиторът на 

плазминогенния активатор-1 (PAI-1) принадлежи към групата на 

сериновите протеазни инхибитори и е ключов регулаторен елемент във 

фибринолитичната каскада  

Главната функция на РАІ-1 се състои в потискане активността на 

тъканния плазминогенен активатор, който участва в превръщането на 

плазминогена в плазмин. Повишената активност на PAI-1 в плазмата 

води до понижена фибринолитична активност. 

Генът, кодиращ синтезата на PAI-1, е локализиран върху хромозома 7q 

21.3 и съдържа 9 екзона и 8 интрона. В промоторния регион на PAI-1, на 

675 бази от началото на транскрипционния участък е установен 

полиморфизъм състоящ се от 4 или 5 гуанинови бази (4G/5G). 
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Полиморфизмът 4G/5G има функционална роля при определянето на 

базовите нива на PAI-1. Хомозиготното състояние 4G/4G е свързано с 

повишена транскрипция на гена и засилена генна експресия, което води 

до 25% повишаване на плазмената концентрация на PAI в сравнение с 

5G/5G генотипа. Полиморфизмът от типа инсерция/делеция на гуанозин 

(4G/5G) в промоторния участък на гена в позиция - 675 регулира 

експресията на PAI-1 и има влияние върху свързването на специфични 

транскрипционни фактори и скоростта на транскрипция на гена. 

Полиморфизмът 4G/5G в гена за плазминоген-активатор инхибиторът-1 

(PAI-1) се извърши с real-time PCR. 

Табл. 5 Разпределение на изследваните пациенти за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 по групи, пол и възраст. 

Група Брой % възраст Пол 

жени мъже 

ЗД-2 и ДН без БН 67 26,07 64,14±10.96 24 43 

ЗД-2 и ДН с БН на 
ХХДЛ 

107 41,63 63,39±10.71 34 73 

ЗД-2 без ДН 45 17,51 58,49±13,16 22 23 

Контроли 38 14,79 35,80±9.47 32 6 

Общо 257 100 55,46±11,55 90 122 

 

Фиг.14 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне на 

полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 и ДН без БН. 

Полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1 при ДН без БН
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На фигура 14 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

пациентите със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия без 

бъбречна недостатъчност. С нормален генотип са 16,4%, хетерозиготи 

4G/5G са 58,2% и хомозиготи 4G/4G - 25,4%. Използваните статистически 

методи Pearson Chi-Square (критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-

by-Linear Association показаха ниво на значимост на получените 

резултати P<0,001. 

Фиг. 15 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 и ДН без БН. 

На фигура 15 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия без бъбречна 

недостатъчност, според резултатите от проведената real-time PCR за 

определяне полиморфизма на гена за PAI-1. Според тях 83,6% са с 

рисков генотип 4G/5G, 4G/4G, с нормален генотип са 16,4% (P<0,001). 

Нормален ГТ 
16,4%

Рисков ГТ 

83,6%

Полиморфизъм 4G/5G за PAI-1 при ДН без БН
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Фиг.16 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 и ДН с БН на ХХДЛ. 

На фигура 16 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

пациентите със захарен диабет тип2 и диабетна нефропатия с бъбречна 

недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение. С 

нормален генотип са 17,76%, хетерозиготи 4G/5G са 60,75% ,хомозиготи 

4G/4G - 21,49%. Използваните статистически методи Pearson Chi-Square 

(критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association 

показаха ниво на значимост на получените резултати P<0,001. 

Фиг.17 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 и ДН с БН на ХХДЛ. 

На фигура 17 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия и бъбречна 
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недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение, според 

резултатите от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

на гена за PAI-1. Според тях 82,24% са с рисков генотип 4G/5G и 4G/4G, с 

нормален генотип са 17,76% (P<0,001). 

Фиг.18 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 без ДН. 

На фигура 18 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

пациентите със захарен диабет тип 2 без клинични и лабораторни данни 

за диабетна нефропатия. С нормален генотип са 55,56%, хетерозиготи 

4G/5G са 40,0% ,хомозиготи 4G/4G са 4,44%. Използваните статистически 

методи Pearson Chi-Square (критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-

by-Linear Association показаха ниво на значимост на получените 

резултати P<0,001. 

55,56%

40,0%

4,44%

p<0,001

Полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1 при ЗД  без ДН
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Фиг.19 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти със ЗД 2 без ДН. 

На фигура 19 е представено разпределението на изследваните 

пациенти със захарен диабет тип 2 без клинични и лабораторни данни 

за диабетна нефропатия, според резултатите от проведената real-time 

PCR за определяне полиморфизма на гена за PAI-1. Според тях 44,44% са 

с рисков генотип 4G/5G, 4G/4G, с нормален генотип са 55,56% (P<0,001). 

Фиг.20 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при здрави контроли. 

На фигура 20 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

здрави лица, като контролна група. С нормален генотип са 71,05%, 

хетерозиготи 4G/5G са 21,05% ,хомозиготи 4G/4G са 7,9%. Използваните 

статистически методи Pearson Chi-Square (критерий на Пирсън), 
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Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association показаха ниво на значимост 

на получените резултати P<0,001. 

Фиг.21 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

4G/5G на гена за PAI-1 при здрави контроли. 

На фигура 21 е представено разпределението на изследваните 

здрави лица, според резултатите от проведената real-time PCR за 

определяне полиморфизма на гена за PAI-1. Според тях 28,95% са с 

рисков генотип 4G/5G, 4G/4G, с нормален генотип са 71,05% (P<0,001). 

Табл. 6 Резултатати от проведената real-time PCR реакция за определяне 

полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при четирите групи пациенти. 

Полиморфизъм 
4G/5G за PAI-1 

ЗД 2 с 
ДН без 

БН 

ЗД 2 на 
ХХДЛ 

ЗД 2 без 
ДН 

Здрави 
контроли 

Нормален ГТ 16,40% 17.76% 55,56% 71,05% 

Хетерозигот 
4G/5G 

58,20% 60,75% 40,0% 21,05% 

Хомозигот 4G/4G 25,40% 21,49% 4,44% 7,9% 

На фигура 14 до фигура 21 и таблица 6 са представени 

резултатите о проведената real-time PCR реакция за откриване на 

мутация 4G/5G за PAI-1 при пациенти със захарен диабет 2 без бъбречна 

недостатъчност, пациенти със захарен диабет тип 2 и бъбречна 

недостатъчност, провеждащи хрониохемодиализно лечение, пациенти 
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със захарен диабет тип 2 без клинични и лабораторни данни за диабетна 

нефропатия и здрави контроли. От представените фигури се вижда, че 

пациентите със ЗД тип 2 без БН имат по висок рисков процент 

полиморфизъм на гена за PAI-1 за развитие на ДН - (хетерозигот 5G/4G 

58.2%, хомозигот- 4G/4G 25,40%), спрямо здравите контроли 

(хетерозигот 4G/5G 21,05%, хомозигот 4G/4G 7,0%) и пациентите със ЗД 

2 без нефропатия (хетерозигот 4G/5G 40,0%, хомозигот 4G/4G 4,44%). 

Пациентите със ЗД тип 2 с БН, провеждащи ХХДЛ имат по висок процент 

на рисковия за развитие на ДН полиморфизъм на гена за PAI - 1 

(хетерозигот 4G/5G 60,75%, хомозигот – 5G/5G 21,49%), спрямо здравите 

контроли (хетерозигот 4G/5G - 21,05%, хомозигот4G/4G 7,0%) и 

пациентите със ЗД 2 без нефропатия (хетерозигот 4G/5G 40,0%, 

хомозигот 4G/4G 4,44%). 

Процентът на рисковият полиморфизъм 5G/4G, 4G/4G на гена 

за PAI-1 в групите на пациентите със ЗД тип 2 и ДН без БН и тези 

провеждащи ХХДЛ лечение е приблизително еднакъв, но различен от 

пациентите със захарен диабет без нефропатия и контролите. 

Изводи: 

1. Полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 увеличава риска от развитие 

на диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2.  

2. Диабетици със захарен диабет тип 2 с 4G/4G полиморфизъм на гена 

за PAI-1 -генотип са по-склонни да развият диабетна нефропатия от 

колкото тези 5G/5G полиморфизъм. 

3. Полиморфизмът 4G/4G на гена за PAI-1 се среща значително по-често 

при пациенти със захарен диабет тип 2 и бъбречна недостатъчност 

провеждащи хрониохемодиализно лечение. 

4. Полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 играе роля в развитието на 

бъбречна недостатъчност при пациенти със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия. 

1.3 Анализ и оценка на аланин/валин полиморфизмът на гена за 

MnSOD (6q 25.3) с развитието на диабетна нефропатия при пациенти с 

захарен диабет тип 2 и възможността за използването му като ранен 

маркер за диабетна нефропатия. 
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Митохондриите са основен източник на вътреклетъчни 

кислородни видове (ROS), поради големите количества супероксидни 

аниони, които се отделят като странични продукти на окислителното 

фосфорилиране в митохондриалната окислителна верига. Обикновено 

ROS незабавно се дезактивират от митохондриалната мангансупероксид 

дисмутаза (MnSOD), ензим който е от съществено значение за 

оцеляване на клетките. 

Генът за MnSOD се намира в ядрената ДНК, а ензимът се 

транспортира в митохондриите от един цитоплазмен протеин. 

Полиморфизмът на гена SOD2, кодиращ аминокиселината 

последователност на MnSOD е, локализиран в хромозома 6q, 25.3. На 

позиция 16 може да има Валин или Аланин (V/V съответно V/A), което 

играе важна роля в транспорта на ензима към митохондриалния 

матрикс. Когато на 16 позиция има аланин митохондриалната 

концентрация на MnSOD е по-висока, а когато има валин е по-ниска. 

Изследвани са 30 пациенти, от които 18 жени и 22 мъже на 

средна възраст 58,7±9,36 години със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия без бъбречна недостатъчност с продължителност на 

диабета над 3 години. Пациентите са с контролирана артериална 

хипертония и гликиран хемоглобин до 7,0. 

Табл. 7 Разпределение на изследваните пациенти за определяне полиморфизма 

A16V на гена за MnSOD по пол и възраст. 

Група Брой % Възраст Пол 

жени мъже 

Със ЗД-2 и ДН 
без БН 

30 100% 58,7±9,36 13 17 

Пациентите бяха проследявани в продължение на две години 

с контролни визити на 6 месеца, включващи клинични, инструментални 

и лабораторни изследвания. 
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Фиг.22 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне на 

полиморфизма A16V на гена за MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия. 

На фигура 22 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма A16V на гена за MnSOD при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. С нормален 

генотип A16А са 16,67%, хетерозиготи А16V са 43,33% ,хомозиготи V16V 

са 40,0%. Използваните статистически методи Pearson Chi-Square 

(критерий на Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association 

показаха ниво на значимост на получените резултати P<0,05. 

Пациентите с диабетна нефропатия бяха разделени на три 

групи в зависимост от протеинурията. 

Първа група: Пет пациенти - 16,67% с нормоалбуминурия (<30mg/24h). 

Втора група: Деветнадесет пациенти - 63,33% с микроалбуминурия (30-

300mg/24h)  

Трета група: Шест пациенти – 20% с макроалбуминурия (>300mg/24h). 

Резултатите от проведената real-time PCR за определяне 

полиморфизма A16V на гена за MnSOD при пациенти със захарен диабет 

тип 2 и диабетна нефропатия, показа следното разпределение на 

хомозиготите V16V в трите групи: 

• 60.0 % - при нормоалбуминурични пациенти; 

нормален хетерозиготA/V хомозигот V/V

MnSOD2 5 13 12

16,67%

43,33% 40,0%

0

5

10

15

20

p<0.05

Полиморфизъм A16V на гена за MnSOD2 при ЗД 2 с ДН
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• 26,3% - при микроалбуминурични пациенти; 

• 66.67 % - при макроалбуминурични пациенти. 

Нашите резултати са в съответствие с няколко проучвания 

изследвали дали Ala16Val полиморфизъм на гена за MnSOD е свързан с 

диабетната нефропатия при диабетици тип 2. Те доказват, че Аla16Val 

полиморфизмът на SOD2 показва значително по-висока честота при 

японски пациенти с диабетна нефропатия, отколкото АА или VA. 

Съгласно ролята на SOD2 в защитата срещу оксидативен стрес и 

бъбречно заболяване при диабет тип 2, резултатите от проучването на 

Mohammedi et al показват, че V-алелът на rs4880 (V16A) е свързан с 

честотата и прогресията на диабетната нефропатия; с по-бърз спад в 

изчислената скорост на гломерулна филтрация (eGFR). Резултатите от 

друго изследване на корейски пациенти с диабет тип 2 предполагат, че 

V16A полиморфизмът на MnSOD гена е свързан с прогресията на 

албуминурията. Също така, пациентите с нефропатия, микро- и 

макроалбуминурия имат значително по-ниска V-алелова честота от тези 

без нефропатия. Хомозиготност на алела MnSOD Val допринася за 

развитието на диабетна нефропатия при финландски и шведски 

пациенти с диабет тип 2. Резултатите от 8 годишно наблюдение на 

пациентите с диабет тип 2 в Дания показват, че пациентите с VV генотип 

са имали двоен риск за развитие на диабетна нефропатия в сравнение с 

тези с АА генотип. Честотата на алела V е по-висока при мексиканските 

пациенти с диабет тип 2 с макроалбуминурия, в сравнение със здрави 

контроли.0 

Изводи: 

1. Полиморфизмът Ala16Val на гена за MnSOD е свързан с диабетната 

нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2.  

2. Полиморфизмът Ala16Val на гена за MnSOD е свързан с прогресията 

на протеинурията при диабетната нефропатия. 

3. Полиморфизмът тип Val16Val на гена за MnSOD може да се използва, 

като ранен маркер за развитие на диабетна нефропатия при пациенти 

със захарен диабет тип 2, включително и при нормоалбуминурични 

пациенти. 
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1.4 Анализ и оценка на I/D полиморфизмът на гена за ангеотензин 

конвертиращия ензим (ACE 17q 23.3) в развитието на диабетна 

нефропатия при пациенти с захарен диабет тип 2 и възможността за 

използването му като ранен маркер за диабетна нефропатия. 

В бъбреците ангеотензин конвертиращия ензим (ACE) 

катализира активирането на ангеотензин I в ангеотензин II, което води 

от своя страна до увеличено вътрегломерулно налягане и увеличена 

гломерулна филтрация, като и двата фактора допринасят за бъбречното 

увреждане при захарен диабет тип 2. От друга страна ангеотензин 

конвертиращия ензим регулира бъбречната микроциркулация чрез 

ролята си на инактиватор на вазодилататорния пептид брадикинин. 

Rigat et al. през 1990 г. идентифицират I/D полиморфизма на 

ACE гена на базата на инсерция (вмъкването) или делеция (изтриването) 

на 287 двойки бази в интрон 16. Те отбелязват 47% от фенотипните 

разлики в серумния ACE, свързани с генен полиморфизъм. Смята се, че 

мутацията е по-скоро делеция, отколкото инсерция. Има три генотипа II, 

ID или DD, всеки от които може да определи активността на тъкания или 

плазмен АСЕ. DD генотипът показва, че има делеция от 287 двойки бази 

и в двата алела, човекът е хомозиготен. Обратно, наличието на сегмент 

на инсерция и в двата алела показва, че човекът е хомозиготен за II 

генотипа. ID генотипа показва, че човекът е хетерозиготен, а делецията 

287 pb присъства само в единия алел. Индивидите с DD генотип имат 

най-висока тъканна и плазмена концентрация на ACE, а индивидите с 

генотип II имат най-ниска тъканна и плазмена концентрация на ACE. 

Плазмената ACE концентрация (IU/l) в зависимост от генотипа е – D/D=18 

IU/l, D/I=14.5 IU/l и I/I=11 IU/l. 

Изследвани са 30 пациенти, от които 13 жени и 17 мъже на 

средна възраст 58,7 ±9,36 години със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия. Пациентите отговарят на включващите и изключващи 

критерии. 
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Табл.8 Разпределение на изследваните пациенти за определяне полиморфизма 

I/D на гена за ACE по пол и възраст. 

Група Брой % Възраст Пол 

жени мъже 

Със ЗД-2 и ДН 
без БН 

30 100% 58,7±9,36 13 17 

Пациентите бяха проследявани в продължение на две години с 

контролни визити на 6 месеца, включващи клинични, инструментални и 

лабораторни изследвания. 

Полиморфизмът на гена за ACE I/D (локус 17q23.3 включващ 26 

екзона с размер от 94 до 481 базисни пункта) се определя с real-time PCR 

(нормален генотип І/І, рисков І/D или D/D). 

Фиг.23 Резултатати от проведената real-time PCR за определяне полиморфизма 

I/D на гена за ACE при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 23 са представени резултатите от проведената real-

time PCR за определяне полиморфизма I/D на гена за ACE пациенти със 

захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. С нормален генотип I/I са 

13,33%, хетерозиготи I/D са 60,0%, хомозиготи D/D са 26,67%. 

Използваните статистически методи Pearson Chi-Square (критерий на 

Пирсън), Likelihood Ratio, Linear-by-Linear Association показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05.  
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Пациентите с диабетна нефропатия бяха разделени на три групи в 

зависимост от протеинурията. 

Първа група: Пет пациенти - 16,67% с нормоалбуминурия (<30mg/24h). 

Втора група: Деветнадесет пациенти - 63,33% с микроалбуминурия (30-

300mg/24h). 

Трета група: Шест пациенти – 20% с макроалбуминурия (>300mg/24h). 

Резултатите от проведената real-time PCR за определяне 

полиморфизма I/D на гена за ACE при пациенти със захарен диабет тип 

2 и диабетна нефропатия, показа следното разпределение на рисковия 

генотип (хетерозиготи I/D и хомозиготи D/D) в трите групи: 

• 60,0 % - при нормоалбуминурични пациенти; 

• 83,33% - при микроалбуминурични пациенти; 

• 84,7 % - при макроалбуминурични пациенти. 

Нашите резултати съответстват на редица изследвания имащи 

за цел да се провери за асоциирането на генетични полиморфизми на 

гена за ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) с развитието на 

диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2. Alessandro Doria, 

съобщава за голямо проучване, проведено във Франция показващо 11-

кратен риск от нефропатия сред пациентите със ЗД тип2, които са 

носители на алела D (251).  

Анализът на ACE I/D полиморфизми в локус 17q23.3 свързани с 

албуминурия при пациенти със захарен диабет тип 2 показа, че мутант 

генотип ACE DD е рисков фактор за микроалбуминурия. Наличието на D 

алел се асоциира с повишен риск от развитие на захарен диабет и 

диабетна нефропатия. Тези открития показват, че АСЕ генетични 

полиморфизми могат да се считат като генетични рискови фактори за 

диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2. 

Мета-анализ на данните от 18 проучвания, включващи 14 108 

диабетици с нефропатия и 12 472 контроли, съобщават за значителна 

връзка между ACE I/D полиморфизма и риска от нефропатия за всички 

генетични модели (Wang et al., 2012). Силна връзка между ACE DD 



 
40 

 

генотипа и / или D алел и риска от нефропатия при диабет тип 2 е 

установено от Yoshida et al. от Япония, Jeffers et al. от САЩ, и Nikzamir et 

al. от Иран 

Naresh et al. (2009), и Bhavani et al. (2005) показват положителна връзка 

с D алела (ID и DD генотипове) на ACE полиморфизма и диабет 

нефропатия на популации в Южна Индия, докато Kumar et al. (2005 г.) и 

Prasad et al. (2006) не установяват връзка между ACE полиморфизма и 

развитието на нефропатия при диабетици тип 2 при северно индийско 

население. 

Изводи: 

1. Полиморфизма I/D на гена за ACE е свързан с диабетната нефропатия 

при пациенти със захарен диабет тип 2. 

2. Наличието на D алел в гена за АСЕ повишава риска от развитие на 

диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2. 

3. Наличието на D алел в гена за АСЕ е свързан с прогресия на 

микроалбуминурията при диабетна нефропатия. 

4. Полиморфизмът на генотипа за ACE DD или ІD може да се използва, 

като ранен маркер за развитие на диабетна нефропатия при пациенти 

със захарен диабет тип 2, включително и при нормоалбуминурични 

пациенти. 

2. Неинвазивна оценка на функционалните и структурни съдови 

промени при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия 

и съпоставката им с ДНК полиморфизма на гените за МTHFR, PAI-1, ACE 

и MnSOD. 

2.1 Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма 

на гените за МTHFR – С677Т, PAI-1 – 4G/5G, MnSOD – A16V, ACE - I/D и 

резистент индекс (RI) на бъбречните артерии, определен чрез Doppler 

ехографско изследване при пациенти със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия. 

Ние използваме дуплекс Dopller ехография за да се определи 

дали RI на бъбречните артерии може да се използва като предиктор при 

пациенти с диабетна нефропатия. Стойностите за бъбречния резистивен 
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индекс (RI) се получава от a. renalis, a. arcuarae и a. Interlobares на двата 

бъбрека. RI се изчислява ръчно и с автоматична компютърна програма 

на ехографския апарат. 

Изследвани са 97 пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия и 38 здрави лица, като контрола. 

Табл. 9 Общо разпределение на изследваните пациенти за RI по пол и възраст. 

Група Брой Ср. възраст Пол 

Мъже Жени 

Със ЗД-2 и ДН  97 63,2±10,9 60 37 

Контроли 38 35,80±9,47 6 32 

 

Пациентите със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия бяха 

разделени в пет групи в зависимост от протеинурията и креатининовия 

клирънс. 

група I (нормоалбуминурична) пациенти с албуминурия <30 mg./24h. (N 

= 57),  

група II (микроалбуминурична) пациенти с протеинурия <300 mg./24h. 

(N = 26),  

група III (макропротеинурична) пациенти с протеинурия > или = 300 

mg./24h. (N = 14),  

група IV пациенти с креатининов клирънс < от 60ml/min. (N=24). 

група V Контролна група здрави лица (N=38). 
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Фиг.24 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

RI на бъбречните артерии и корелацията им с полиморфизма C677T на гена за 

MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 24 са представени резултатите от проведеното 

Dopller ехографско изследване за определяне RI на бъбречните артерии 

и корелацията им с полиморфизма C677T на гена за MTHFR при 

пациенти със ЗД 2 и диабетна нефропатия . От фигура се вижда, че RI при 

хомозиготите 677Т>T за MTHFR (0,769) е по- висок от RI при 

хeтерозиготите 677 C>T за MTHFR (0,759) и тези с нормален генотип RI 

(0,688). 

Използваните статистически методи: дескриптивна статистика 

за точкови оценки на параметри, намиране на средни стойности, 

стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, интервални 

оценки на параметри, персентилни стойности, определяне на 

доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,001. Проведения корелационен анализ 

показа висока корелация на RI и полиморфизма С677Т на гена за MTHFR 

- R2 - 0,8416. 
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Фиг.25 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

RI на бъбречните артерии и корелацията им с полиморфизма 4G/5G на гена за 

PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 25 са представени резултатите от проведеното 

Dopller ехографско изследване за определяне RI на бъбречните артерии 

и корелацията им с полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти 

със ЗД2 и диабетна нефропатия. От фигура се вижда, че RI при 

хомозиготите 4G/4G (0,763) е по- висок от RI при тези с нормален 

генотип (0,643) p<0.005. Докато RI при хeтерозиготите 4G/5G (0,759) и 

хомозиготите 4G/4G (0,763) е приблизително еднакъв.  

Използваните статистически методи: дескриптивна статистика 

за точкови оценки на параметри, намиране на средни стойности, 

стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, интервални 

оценки на параметри, персентилни стойности, определяне на 

доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,001. Проведеният корелационен анализ 

показа висока корелация на RI и полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - 

R2 - 0,7913. 
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Табл. 10 Разпределение на изследваните пациенти със ЗД 2 и ДН с определен 

полиморфизъм A16V на гена за MnSOD2 и I/D на гена за ACE и резистент индекс 

(RI) на бъбречните артерии. 

Група Брой % Възраст Пол 

 жени мъже 

Със ЗД-2 и ДН 
без БН 

30 100% 58,7±9,36 13 17 

 

Фиг.26 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

RI на бъбречните артерии и корелацията им с полиморфизма А16V на гена за 

MnSOD при пациенти със ЗД 2 и ДН. 

На фигура 26 са представени резултатите от проведеното 

Dopller ехографско изследване за определяне RI на бъбречните артерии 

и корелацията им с полиморфизма А16V на гена за MnSOD при пациенти 

със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От фигурата се вижда, 

че RI при хомозиготите V/V (0,769) е по- висок от RI при тези с нормален 

генотип (0,688), докато RI при хeтерозиготите V/A (0,759) и хомозиготите 

V/V (0,769) е приблизително еднакъв. Проведеният корелационен 

анализ показа висока корелация на RI и полиморфизма A16V на гена за 

MnSOD - R2 - 0,8416. Използваните статистически методи: дескриптивна 
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статистика за точкови оценки на параметри, намиране на средни 

стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, 

интервални оценки на параметри, персентилни стойности, определяне 

на доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. 

Фиг.27 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

RI на бъбречните артерии и корелацията им с полиморфизма I/D на гена за ACE 

при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 27 са представени резултатите от проведеното 

Dopller ехографско изследване за определяне RI на бъбречните артерии 

и корелацията им с полиморфизма I/D на гена за ACE. От представената 

фигура се вижда, че RI при хомозиготите D/D (0.791) е значително по- 

висок от RI при хeтерозиготите I/D (0,741) и тези с нормален генотип 

(0,605). Проведеният корелационен анализ показа много висока 

корелация на RI и полиморфизма I/DV на гена за ACE - R2 - 0,9328. 
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Фиг.28 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

RI на бъбречните артерии и корелацията им с микроалбуминурията и 

креатининовия клирънс при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия. 

На фигура 28 са представени резултатите от проведеното 

Dopller ехографско изследване за определяне RI на бъбречните артерии 

при пациенти със ЗД 2 и ДН и корелацията им с микроалбуминурията, 

креатининовия клирънс и RI при контролна група здрави лица. От 

представената фигура се вижда че: 

• RI (0,67) в група I (нормоалбуминурична) е по-висок от този в група V - 

здрави контроли (0,56) p<0,05; 

• RI (0,85) в група III (макропротеинурична) е по-висок от този в група I 

(0,67), група II (микроалбуминурична) (0,78) и група V (0,56) р<0,05; 

• RI (0,87) в група IV (пациенти с креатининов клирънс < от 60ml/min.) e 

по-висок от този в група I (0,67), група II (0,78), група III (0,85) и група V 

(0,56) р<0,05. 
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Изводи: 

1. Резистент индексът (RI) на бъбречните артерии при 

пациентите с диабетна нефропатия и захарен диабет тип 2 с рисков 

полиморфизъм за MTHFR, PAI-1, MnSOD2 и ACE e по-висок от RI при 

пациенти с нормален генотип за MTHFR, PAI-1, MnSOD2 и ACE. 

2. Резистент индексът на бъбречните артерии в група І на 

нормалбуминуричните пациенти е по-висок от този в група V на 

здравите лица, като контрола. 

3. Резистент индексът в група II (микроалбуминурична), група 

III (макропротеинурична), и група IV (с креатининов клирънс < от 60 

ml/min.) е значително по-високи от (RI) на група V на здравите лица, като 

контрола. 

4. Резистент индексът в група IV (креатининов клирънс под 60 

ml/min.) е значително по-висок от този в група I, група II и група III. 

5. Резистент индексът на бъбречните артерии е надежден и 

ранен маркер за съдови бъбречни промени при пациенти със захарен 

диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

6. Резистент индексът на бъбречните артерии може да се 

използва като неинвазивен, лесно достъпен и прогностичен маркер при 

пациенти с диабетна нефропатия при захарен диабет тип 2. 

2.2 Анализ и оценка на корелацията между ДНК 

полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1 и IMT на каротидната артерия. 

 

Табл.11 Разпределение на изследваните пациенти за определяне IMT 

/полиморфизма C677Tна гена за MTHFR и PAI – 1 по пол и възраст. 

Група Брой % възраст Пол 

жени мъже 

ЗД-2 и ДН без БН 67 100 64,14±10.96 24 43 
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Фиг.29 Резултатати от проведеното ехографско изследване за определяне IMT на 

каротидните артерии и корелацията им с полиморфизма C677T на гена за MTHFR 

при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 29 са представени резултатите от проведеното 

ехографско изследване за определяне IMT на каротидните артерии и 

корелацията им с полиморфизма C677T на гена за MTHFR при пациенти 

със ЗД 2 и диабетна нефропатия. От фигурата се вижда, че IMT при 

хомозиготите 677Т>T за MTHFR (1,07) е по- висок от RI при 

хeтерозиготите 677 C>T за MTHFR (1,01) и тези с нормален генотип IMT 

(0,82) Проведения корелационен анализ показа висока корелация на 

IMT и полиморфизма C677T на гена за MTHFR - R2 - 0,8981. Използваните 

статистически методи: дескриптивна статистика за точкови оценки на 

параметри, намиране на средни стойности, стандартни отклонения, 

стандартни грешки на средните, интервални оценки на параметри, 

персентилни стойности, определяне на доверителни интервали за 

математическо очакване, ANOVA – еднофакторен дисперсионен анализ 

за влияние на фактор с повече от две нива, Multiple Comparisons 

показаха ниво на значимост на получените резултати p<0,005. 



 
49 

 

Фиг.30 Резултатати от проведеното Dopller ехографско изследване за определяне 

IMT на каротидните артерии и корелацията им с полиморфизма 4G/5G на гена за 

PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 30 са представени резултатите от проведеното 

ехографско изследване за определяне IMT на каротидните артерии и 

корелацията им с полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при пациенти 

със ЗД2 и диабетна нефропатия. От фигурата се вижда, че IMT при 

хомозиготите 4G/4G (1,056) е по- висок от IMT при хeтерозиготите 4G/5G 

(1,001) и тези с нормален генотип (0,652) Проведения корелационен 

анализ показа висока корелация на IMT и полиморфизма C677T на гена 

за MTHFR - R2 - 0,85. Използваните статистически методи: дескриптивна 

статистика за точкови оценки на параметри, намиране на средни 

стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, 

интервални оценки на параметри, персентилни стойности, определяне 

на доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати p<0,005. 

 

 

 

0,652

1,001
1,056

IMT / полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1 
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Изводи: 

1. IMT на каротидните артерии при пациентите с диабетна 

нефропатия и захарен диабет тип 2 с рисков полиморфизъм за MTHFR e 

по-висок от IMT при пациенти с нормален генотип за MTHFR 

2. IMT на каротидните артерии при пациентите с диабетна 

нефропатия и захарен диабет тип 2 с рисков полиморфизъм за PAI-1 e 

по-висок от IMT при пациенти с нормален генотип за PAI-1. 

 

3. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма в 

гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и лабораторните изследвания 

при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

3.1. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма 

в гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и микроалбуминурията в 24 

часова урина при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия. 

Фиг.31 Корелация между микроалбуминурията и полиморфизма С677Т на гена 

за MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 31 е показана 24 месечната тенденция на 

микроалбуминурията в зависимост от полиморфизма С677Т на гена за 

MTHFR при пациенти със ЗД 2 и диабетна нефропатия. При хомозиготите 

микроалбуминурия / полиморфизъм С677Т на гена за 
MTHFR
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MTHFR 677Т>T микроалбуминурията прогресира (207 mg/24h – 428 

mg/24h) значително по-бързо в сравнение с хeтерозиготите (178,03 

mg/24h – 395,21 mg/24h ) и тези с нормален генотип (206.80 mg/24h - 341 

mg/24h). Проведеният корелационен анализ показа много висока 

корелация на микроалбуминурията и полиморфизма С677Т на гена за 

MTHFR - R2 - 0,9988 при хомозиготите, R2- 09227 при хeтерозиготите и 

R2 - 0,9988 при тези с нормален генотип. Използваните статистически 

методи: дескриптивна статистика за точкови оценки на параметри, 

намиране на средни стойности, стандартни отклонения, стандартни 

грешки на средните, интервални оценки на параметри, персентилни 

стойности, определяне на доверителни интервали за математическо 

очакване, ANOVA – еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на 

фактор с повече от две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. Нашите резултати 

потвърждават тези на Rahimi Z1, Hasanvand A, Felehgari V. DNA Cell Biol. 

2012 Apr;31(4):553-9. 

Фиг.32 Корелация между микроалбуминурията и полиморфизма 4G/5G на гена 

за PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 32 е представена 24 месечната тенденция на 

микроалбуминурията в зависимост от полиморфизма на гена за PAI-1. 

При хомозиготите PAI-1 4G/4G микроалбуминурията прогресира 

(82,59mg/24h – 440,84mg/24h) по-бързо в сравнение с хeтерозиготите 

4G/5G PAI-1 (225,44mg/24h – 409,38mg/24h) и тези с нормален генотип 

(149,39mg/24h – 260,83mg/24h). Проведеният корелационен анализ 

показа много висока корелация на микроалбуминурията и 

микроалбуминурия / полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1
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полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - R2 - 0,9675 при хомозиготите, R2 

- 09988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9146 при тези с нормален генотип. 

Използваните статистически методи: дескриптивна статистика за 

точкови оценки на параметри, намиране на средни стойности, 

стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, интервални 

оценки на параметри, персентилни стойности, определяне на 

доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. 

Фиг.33 Корелация между микроалбуминурията и полиморфизма А16V на гена за 

MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

Фигура 33 показва, че полиморфизмът Val16Ala на гена за 

MnSOD е свързан с микроалбуминурия. Представена е 24 месечната 

тенденцията на микроалбуминурията в зависимост от полиморфизма на 

гена за MnSOD. При хомозиготите V/V тя прогресира (30,23 mg/24h – 

255,99 mg/24h) по-бързо в сравнение с хeтерозиготите V/А (95,14 

mg/24h – 226,63 mg/24h ) и тези с нормален генотип (66,25 mg/24h – 

174,44 mg/24h). Проведеният корелационен анализ показа много 

висока корелация на микроалбуминурията и полиморфизма A16V на 

гена за MnSOD - R2 е 0,8058 при хомозиготите, R2 - 0,9988 при 

хeтерозиготите и R2 - 0,9349 при тези с нормален генотип. Използваните 

статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple 

микроалбуминурия / полиморфизъм А16V на гена за MnSOD2
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Comparisons показаха ниво на значимост на получените резултати 

P<0,05. 

Нашите резултати подчертават важността на изследване 

ефектите на полиморфизмите, разположени в гените, свързани с 

оксидативния стрес, за да се разбере генетичната основа на 

усложненията на диабета. Те са в съответствие с мета анализ при 

мексикански пациенти с диабет тип 2 публикуван от Iván de Jesús s 

Ascencio-Montiel, et. Al Med Genet. 2013; 14: 110. Публикувано онлайн на 

2013 г. Oct 11 doi: 10.1186/1471-2350-14-110. 

Фиг.34 Корелация между микроалбуминурията и полиморфизма I/D на гена за 

ACE при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 34 е представена 24 месечната тенденция на 

микроалбуминурията в зависимост от полиморфизма I/D на гена за ACE 

при пациенти със ЗД2 и диабетна нефропатия. При хомозиготите ACE 

D/D микроалбуминурията прогресира (59,33mg/24h – 275,81mg/24h) по-

бързо в сравнение с хeтерозиготите (89,84mg/24h – 218,86mg/24h) и 

тези с нормален генотип (31,91mg/24h – 189,70mg/24h). Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на 

микроалбуминурията и полиморфизма I/D на гена за ACE - R2 е 0,9988 

при хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 при тези 

с нормален генотип. Използваните статистически методи: дескриптивна 

статистика за точкови оценки на параметри, намиране на средни 

стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на средните, 

интервални оценки на параметри, персентилни стойности, определяне 

на доверителни интервали за математическо очакване, ANOVA – 

микроалбуминурия / полиморфизъм I/D на гена за ACE
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еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с повече от 

две нива, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. Нашите резултати са съвместими с тези на 

Alessandro Doria, Warram et al. Genetic predisposition to diabetic 

nephropathy. Evidence for a role of the angiotensin I- converting enzyme 

gene. Diabetes. May; 43(5):690. 

Изводи: 

1. Полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан с 

микроалбуминурията. 

2. Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за 

повишаване на микроалбуминурията. 

3. Полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с 

микроалбуминурията. 

4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя тенденция за 

повишаване на микроалбуминурията. 

5. Полиморфизмът Val16Ala на гена за MnSOD2 е свързан с 

микроалбуминурия. 

6. Наличието на V алел в гена за MnSOD2 определя тенденцията за 

повишаване на микроалбуминурията. 

7. Полиморфизмът I/D на гена за ACE е свързан с микроалбуминурията. 

8. Наличието на D алел в гена за ACE определя тенденцията за 

повишаване на микроалбуминурията. 

 

 

 

 

 



 
55 

 

3.2. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма в 

гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и серумния креатинин. 

Фиг.35 Корелация между серумния креатинин и полиморфизма С677Т на гена за 

MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 35 е представена 24 месечната тенденция на 

серумния креатинин в зависимост от полиморфизма С677Т на гена за 

MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

При хомозиготите MTHFR 677T>T серумния креатинин прогресира 

(117,18 µmol/l – 200,13 µmol/l) по-бързо в сравнение с хeтерозиготите 

MTHFR 677C >T (116,74 µmol/l – 176,63 µmol/l) и тези с нормален генотип 

(113,94 µmol/l – 157,05 µmol/l). Проведеният корелационен анализ 

показа много висока корелация на серумния креатинин и 

полиморфизма С677Т на гена за MTHFR - R2 е 0,9989 при хомозиготите, 

R2 - 0,9497 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 при тези с нормален 

генотип. Използваните статистически методи: дескриптивна статистика, 

ANOVA , Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на получените 

резултати P<0,05. 

серумен креатинин / полиморфизъм С677Т на гена за MTHFR 
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Фиг.36 Корелация между серумния креатинин и полиморфизма 4G/5G на гена за 

PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 36 е представена 24 месечната тенденция на 

серумния креатинин в зависимост от полиморфизма 4G/5G на гена за 

PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

При хомозиготите 4G/4G за PAI-1 серумния креатинин прогресира 

(118,52 µmol/l – 188,66 µmol/l) значително по-бързо в сравнение с 

хeтерозиготите 4G/5G за PAI-1. (118,10 µmol/l – 135,74 µmol/l) и тези с 

нормален генотип (101,53 µmol/l – 128,86 µmol/l). Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на серумния 

креатинин и полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - R2 е 0,9988 при 

хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9993 при тези с 

нормален генотип. Използваните статистически методи: дескриптивна 

статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. 

серумен креатинин / полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1
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Фиг.37 Корелация между серумния креатинин и полиморфизма A16V на гена за 

MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 37 е представена 24 месечната тенденция на 

серумния креатинин в зависимост от полиморфизма A16V на гена за 

MnSOD. При хомозиготите MnSOD2 V16V серумния креатинин 

прогресира (96,61 µmol/l – 156,09 µmol/l) значително по-бързо в 

сравнение с хeтерозиготите MnSOD2 V16A (95,74 µmol/l – 136,16 µmol/l) 

и тези с нормален генотип (100,73 µmol/l – 124,89 µmol/l). Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на серумния 

креатинин и полиморфизма Ala16Val на гена за MnSOD - R2 е 0,9988 при 

хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 при тези с 

нормален генотип. Използваните статистически методи: дескриптивна 

статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. 

серумен креатинин - полиморфизъм A16V на гена за MnSOD
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Фиг.38 Корелация между серумния креатинин и полиморфизма A16V на гена за 

MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 38 е представена 24 месечната тенденция на 

серумния креатинин в зависимост от полиморфизма I/D на гена за ACE. 

При хомозиготите D/D серумния креатинин прогресира (102,48 µmol/l – 

152,16 µmol/l) значително по-бързо в сравнение с хeтерозиготите I/D 

(96,09 µmol/l – 136,16 µmol/l) и тези с нормален генотип ACE I/I (87,46 

µmol/l – 132,82 µmol/l). При хeтерозиготите и тези с нормален генотип 

тенденцията на нарастване на серумния креатинин е сходна. 

Проведеният корелационен анализ показа много висока корелация на 

серумния креатинин и полиморфизма I/D на гена за ACE - R2 е 0,9988 

при хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 при тези 

с нормален генотип. 

Изводи: 

1. Полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан с прогресията на 

серумния креатинин. 

2. Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за 

повишаване на серумния креатинин. 

3. Полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с прогресията на 

серумния креатинин.  

4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя тенденцията за 

повишаване на серумния креатинин. 

серумен креатинин / полиморфизъм I/D на гена за ACE
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5. Полиморфизмът Val16Ala на гена за MnSOD2 ген е свързан с 

прогресията на серумния креатинин 

6. Наличието на V алел в гена за MnSOD2 определя тенденцията за 

повишаване на серумния креатинин. 

7. Полиморфизмът I/D на гена за ACE е свързан с прогресията на 

серумния креатинин. 

8. Наличието на D алел в гена за ACE определя тенденцията за 

повишаване на серумния креатинин. 

3.3. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма в 

гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и съотношението 

албумин/креатинин в сутрешна урина при пациенти със захарен 

диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

Фиг. 39 Корелация между албумин/креатинин ratio и полиморфизма С677Т на 

гена за MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 39 е представена 24 месечната тенденция на отношението 

албумин/креатинин в сутрешна урината в зависимост от 

полиморфизмаC677T на гена за MTHFR при пациенти със захарен диабет 

тип 2 и диабетна нефропатия. При хомозиготите MTHFR 677T>T 

албумин/креатинин (0,980 – 1,56) прогресира по-бързо в сравнение с 

хeтерозиготите MTHFR 677C >T (0,362– 1,360) и тези с нормален генотип 

(0,762 – 1,233). При хeтерозиготите MTHFR 677C >T отношението 

албумин / креатинин (0,362– 1,360) в сутрешна урината прогресира по-

бързо в сравнение тези с нормален генотип (0,762 – 1,233). Проведеният 
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корелационен анализ показа много висока корелация на отношението 

албумин / креатинин и полиморфизма С677Т на гена за MTHFR - R2 е 

0,9412 при хомозиготите, R2 - 0,9413 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 

при тези с нормален генотип. Използваните статистически методи: 

дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. 

Фиг.40 Корелация между албумин/креатинин ratio и полиморфизма 4G/5G на 

гена за PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 40 е представена 24 месечната тенденция на 

отношението албумин / креатинин в сутрешна урината в зависимост от 

полиморфизма на гена за PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия. При хомозиготите PAI-1 4G/4G албумин / 

креатинин прогресира (0,351 – 1,514) значително по-бързо в сравнение 

с хeтерозиготите PAI-1 4G/5G (0,734– 1,384) и тези с нормален генотип 

(0,727 – 1,258). При хeтерозиготите PAI-1 4G/5G отношението албумин / 

креатинин (0,734– 1,384) в сутрешна урината прогресира по-бързо в 

сравнение тези с нормален генотип (0,727 – 1,258). Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на отношението 

албумин / креатинин и полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - R2 е 

0,9988 при хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 

при тези с нормален генотип. Използваните статистически методи: 

дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. 
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Фиг.41 Корелация между албумин/креатинин ratio и полиморфизма A16V на гена 

за MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 41 е представена 24 месечната тенденция на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урината в зависимост от 

полиморфизма на гена за MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 

2 и диабетна нефропатия. При хомозиготите MnSOD V/V 

албумин/креатинин прогресира (0,160 – 0,798) значително по-бързо в 

сравнение с хeтерозиготите MnSOD V/A (0,204– 0,686) и тези с нормален 

генотип (0,074 – 0,515). При хeтерозиготите MnSOD V/A отношението 

албумин / креатинин (0,204– 0,686) в сутрешна урината прогресира по-

бързо в сравнение тези с нормален генотип (0,074 – 0,515). Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на отношението 

албумин / креатинин и полиморфизма Ala16Val на гена за MnSOD - R2 е 

0,9851 при хомозиготите, R2 - 0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 

при тези с нормален генотип. Използваните статистически методи: 

дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. 
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Фиг.42 Корелация между албумин/креатинин ratio и полиморфизма I/D на гена 

за ACE при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 42 е представена 24 месечната тенденция на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урината в зависимост от 

полиморфизма на гена за ACE при пациенти със захарен диабет тип 2 и 

диабетна нефропатия. При хомозиготите ACE D/D албумин/креатинин 

(0,194 – 0,799) прогресира значително по-бързо в сравнение с 

хeтерозиготите ACE I/D (0,281– 0,754) и тези с нормален генотип (0,079 – 

0,327). При хeтерозиготите ACE I/D отношението албумин / креатинин 

(0,281– 0,754) в сутрешна урината прогресира по-бързо в сравнение тези 

с нормален генотип (0,079 – 0,327). Проведеният корелационен анализ 

показа много висока корелация на отношението албумин / креатинин и 

полиморфизма I/D на гена за ACE - R2 е 0,9988 при хомозиготите, R2 - 

0,9988 при хeтерозиготите и R2 - 0,9988 при тези с нормален генотип. 

Използваните статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA, 

Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на получените 

резултати P<0,05. 

Изводи: 

1. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия, 

полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан с прогресия на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

2. Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за 

повишаване на отношението албумин/ креатинин в сутрешна урина. 

албумин/креатинин - полиморфизъм I/D на гена за ACE 
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3. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия, 

полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с прогресия на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя тенденцията за 

повишаване на отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

5. Полиморфизмът Val16Ala на гена за MnSOD е свързан с прогресия на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

6. Наличието на V алел в гена за MnSOD определя тенденция за 

повишаване на отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

7. Полиморфизмът I/D на гена за ACE е свързан с прогресия нивото на 

отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

8. Наличието на D алел в гена за ACE определя тенденцията за 

повишаване на отношението албумин/креатинин в сутрешна урина. 

3.4. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма в 

гените за МTHFR, PAI-1, ACE и MnSOD и креатининовия клирънс при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

Фиг.43 Корелация между креатининовия клирънс и полиморфизма С677Т на гена 

за MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 43 е представена, корелацията на креатининовия 

клирънс в зависимост от полиморфизма C677Т на гена за MTHFR при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. При 

113 108,63 75,6

креатининов клирънс  / полиморфизъм С677Т на гена за 
MTHFR
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хомозиготите MTHFR 677T>T креатининовия клирънс e най нисък 75,6 

ml/min., по- висок при хeтерозиготите MTHFR 677C>T 108.63 ml/min. и 

най-висок при тези с нормален генотип 113 ml/min. Проведеният 

корелационен анализ показа много висока корелация на креатининовия 

клирънс и полиморфизма С677Т  на гена за MTHFR - R2 е 0,8363. 

Използваните статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA, 

Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на получените 

резултати P<0,05. 

Фиг.44 Корелация между креатининовия клирънс и полиморфизма 4G/5G на гена 

за PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 44 е представена, корелацията на креатининовия 

клирънс в зависимост от полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От 

представената фигура се вижда, че креатининовия клирънс при 

хомозиготите 4G/4G за PAI-1 4 e най нисък 88,8ml/min., по- висок при 

хeтерозиготите PAI-1 4G/5G 99.59ml/min. и най-висок при тези с 

нормален генотип 121ml/min. Проведеният корелационен анализ 

показа много висока корелация на креатининовия клирънс и 

полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - R2 е 0,965. Използваните 

статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple 

Comparisons показаха ниво на значимост на получените резултати 

P<0,05. 

121 99,59 88,8

креатининов клирънс- полиморфизъм 4G/5G на гена за PAI-1
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Фиг.45 Корелация между креатининовия клирънс и полиморфизма А16V на гена 

за MnSOD при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 45 е представена, корелацията на креатининовия 

клирънс в зависимост от полиморфизма А16V на гена за MnSOD при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От 

представената фигура се вижда, че креатининовия клирънс при 

хомозиготите V/V за MnSOD e най нисък 101ml/min., по- висок при 

хeтерозиготите MnSOD V/A 132ml/min. и най- висок при тези с нормален 

генотип 142ml/min.  Проведеният корелационен анализ показа много 

висока корелация на креатининовия клирънс и полиморфизма Ala16Val 

на гена за MnSOD - R2 е 0,9196. Използваните статистически методи: 

дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. 

Фиг.46 Корелация между креатининовия клирънс и полиморфизма I/D на гена за 

ACE при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

142 132
101

креатининов клирънс / полиморфизъм А16V на гена за  
MnSOD

креатининов клирънс / полиморфизъм I/D на гена за ACE
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На фигура 46 е представена, корелацията на креатининовия 

клирънс в зависимост от полиморфизма I/D на гена за ACE при пациенти 

със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От представената 

фигура се вижда, че креатининовия клирънс при хомозиготите D/D на 

гена за ACE e най нисък 102,6ml/min., най - висок при хeтерозиготите I/D 

на гена за ACE 137.5ml/min. и по-висок при тези с нормален генотип 

115,7ml/min. Проведеният корелационен анализ показа умерена 

корелация на креатининовия клирънс и полиморфизма I/D на гена за AIE 

- R2 е 0,138. Използваните статистически методи: дескриптивна 

статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на значимост на 

получените резултати P<0,05. 

Изводи: 

1. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия 

полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан със тенденция за 

спадане на креатининовия клирънс. 

2. Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за 

понижаване  на креатининовия клирънс. 

3. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия 

полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с тенденция за 

понижаване на креатининовия клирънс. 

4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 има тенденция за понижаване на 

креатининовия клирънс. 

5. Хомозиготният полиморфизмът Val16Val на гена MnSOD2 е свързан с 

тенденцията за понижаване на креатининовия клирънс. 

6. Хомозиготният полиморфизмът D/D на гена за ACE е свързан с 

тенденция за понижаване на креатининовия клирънс. 

3.5. Анализ и оценка на корелацията между ДНК полиморфизма в 

гените за МTHFR, PAI-1, и серумния цистатин С при пациенти със 

захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 
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Фиг.47 Корелация между серумния цистатин С и полиморфизма С677Т на гена за 

MTHFR при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

На фигура 47 е представена, корелацията на серумния 

цистатин С в зависимост от полиморфизма С677Т на гена за MTHFR при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От 

представената фигура се вижда, че серумният Цистатин С при 

хомозиготите MTHFR 677T>T (1.971mg/l) e най-висок, по-нисък при 

хeтерозиготите MTHFR 677С>T (1.8709mg/l) и най-нисък при тези с 

нормален генотип (1,77mg/l). Проведеният корелационен анализ показа 

много висока корелация на серумния цистатин С и полиморфизма С677Т 

на гена за MTHFR - R2 е 1,0. Използваните статистически методи: 

дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple Comparisons показаха ниво на 

значимост на получените резултати P<0,05. 

Фиг.48 Корелация между креатининовия клирънс и полиморфизма 4G/5G на гена 

за PAI-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

Цистатин С / полиморфизъм С677Т на гена за MTHFR

Цистатин С /  полиморфизъм 4G/5G на гена за  PAI-1
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На фигура 48 е представена, корелацията на серумния 

цистатин С в зависимост от полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. От 

представената фигура се вижда, че серумният Цистатин С при 

хомозиготите PAI-1 4G/4G (2,1mg/l) e най-висок, по-нисък при 

хeтерозиготите PAI-1 4G/5G (1,6982mg/l) и най-нисък е при тези с 

нормален генотип(1,5155mg/l). Проведеният корелационен анализ 

показа много висока корелация на серумния цистатин С и 

полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 - R2 е 0,9553. Използваните 

статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA, Multiple 

Comparisons показаха ниво на значимост на получените резултати 

P<0,05. 

Изводи: 

1. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия 

полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан с повишаване на 

серумния Цистатин С. 

2. Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за 

повишаване на серумния Цистатин С. 

3. При пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия 

полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с повишаване на 

серумния Цистатин С. 

4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя тенденцията за 

повишаване на серумния Цистатин С. 
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VI. И З В О Д И 

1. Полиморфизмът С677Т на гена за MTHFR може да се разглежда като 

рисков фактор за диабетна нефропатия при пациенти със захарен 

диабет тип 2. Полиморфизмът MTHFR 677 С >T или T>T играе роля в 

развитието на бъбречна недостатъчност при пациенти със захарен 

диабет тип 2  и диабетна нефропатия. 

2. Полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1 може да се разглежда като 

рисков фактор за диабетна нефропатия при пациенти със захарен 

диабет тип 2. Полиморфизмът 4G/4G или 4G/5Gна гена за PAI-1 играе 

значителна роля в развитието на бъбречна недостатъчност при 

пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия. 

3. Полиморфизмът Ala16Val на гена за MnSOD може да се разглежда 

като рисков фактор за диабетна нефропатия при пациенти със захарен 

диабет тип 2, включително и при нормоалбуминурични пациенти. 

4. Полиморфизмът на генотипа І/D за ACE може да се разглежда като 

рисков фактор за диабетна нефропатия при пациенти със захарен 

диабет тип 2, включително и при нормоалбуминурични пациенти. 

5. RI на бъбречните артерии корелира с полиморфизма на гените за 

MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G, MnSOD2 V16A, ACE I/D. 

6. RI на бъбречните артерии е надежден и ранен маркер за съдови 

бъбречни промени при диабетна нефропатия при пациенти със 

захарен диабет тип 2. RI корелира с микроалбуминурията и серумния 

креатинин. RI може да се използва като неинвазивен и прогностичен 

маркер. 

7. IMT на каротидната артерия корелира с полиморфизма на гените за  

MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G. 

8. Полиморфизмите на MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G, MnSOD2 ген 

Val16Ala и ACE I/D са свързани с увеличаване на микроалбуминурията, 

повишаване на серумния креатинин и с прогресия на отношението 

албумин/креатинин. 

9. Полиморфизмите на гените за MTHFR С677T, PAI-1 4G/5G корелират 

с понижената гломерулна филтрация и повишен серумен Цистатин С. 
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VII. П Р И Н О С И 

1. Подобряване възможностите за ранна диагноза на диабетната 

нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2 чрез определяне 

полиморфизма на гените за MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G, MnSOD 

Val16Ala и ACE I/D. 

 

2. Определяне на RI на бъбречните артерии, IMT на каротидната 

артерия, съпоставката им с генетичните полиморфизми C677T за 

MTHFR, 4G/5G за PAI-1, Val16Ala за MnSOD2 и I/D за ACE и използването 

им като ранен маркер за диагнозата на диабетната нефропатия при 

пациенти със захарен диабет тип 2. 

 

3. Установените корелации на генетичните полиморфизми за MTHFR 

C677T, PAI-1 4G/5G, MnSOD Val16Ala и ACE I/D с нивото на серумния 

креатинин, креатининов клирънс, микроалбуминурия, 

албумин/креатинин ratio, цистатин С и използването им като ранни 

маркери за диагноза на диабетната нефропатия при пациенти със 

захарен диабет тип 2. 

 

4. Усъвършенстване на диагностичния подход за ранна диагностика на 

диабетната нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2. 
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