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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ.
БМТ – бяла мастна тъкан.
ВМТ – висцерална мастна тъкан.
ЕМТ – епикардиална мастна тъкан.
М1 макрофаги –класически активирани макрофаги.
М2 макрофаги – некласически активирани макрофаги.
ПВМТ – периваскуларна (околосъдова) мастна тъкан.
ПМТ – подкожна мастна тъкан.
СМК – свободни мастни киселини.
ТАГ – триацилглицероли.
SAA –серумен амилоиден-А.
BMI – индекс на телесна маса.
CRP – C-реактивен протеин.
IRS– субстрати на инсулиновия рецептор.
IRS-1/IRS-2 – сигнален път използващ субстрати на инсулиновия рецептор.
IL-4 – интерлевкин-4.
IL-4R– рецептор за IL-4.
IL-6 – интерлевкин-6.
IL-10 – интерлевкин-10.
IL-13 – интерлевкин-13.
iNKT – инвариантни T-клетки естествени убийци.
JAK-STAT – сигнален път използващ „янус киназа” и „сигнал преносители и
активатори на транскрипцията”.
MCP-1 – моноцит-привличащ белтък.
MYD88 –рецептор свързан с първичен отговор при миелоидна диференциация.
NLRC5, NLRX1 – рецептори от фамилията на NOD-like рецептори.
PPAR-γ – пероксизомен пролифератор-активиран рецептор- γ.
TLR2, TLR4 - представители на фамилията на Toll-like (TLR) рецепторите.
TNF-α – Тумор некрозисен фактор-α.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ.
Затлъстяването е значим медико-социален проблем поради широкото
си разпространение в наши дни и асоциирането му с развитието на
метаболитен синдром, инсулинова резистентност, захарен диабет тип II,
хипертоничната болест и някои прояви на сърдечно-съдови заболявания. В
световен мащаб, състоянието на затлъстяване придобива епидемични
размери, особено в развитите страни, в резултат на прекомерен прием на
храна. Това състояние продължава да се разпространява и обхваща всички
възрастови групи. Причините за затлъстяването могат да бъдат вродени
дефекти в метаболизма и регулацията му, влияние на околната среда,
начина на живот или най-често комбинация от всички.
Затлъстяването се характеризира с разрастване на мастната тъкан и
увеличаване на нейната маса. В тези условия, адипоцитите и
инфилтрираните в тъканта макрофаги, са отговорни за променен синтез и
секрация на адипокини, предизвиквайки развитието на хронично,
нискостепанно възпаление. То от своя страна води до развитие на
съпътстващи затлъстяването заболявания, като инсулинова резистентност
и атеросклероза.
Мастната тъкан играе важна роля в поддържането на енергийния
метаболизъм, секретирайки голям брой адипокини, които взаимодействат с
централни и периферни органи –- мозък, сърце, черен дроб, панкреас и
скелетни мускули. По този начин се контролират различни физиологични
процеси като прием на храна, енергиен разход, различни аспекти на
въглехидратния
и
липидния
метаболизъм,
кръвно
налягане,
кръвосъсирване и възпаление. Голяма част от тези адипокини са
секретирани от адипоцитите и действат в рамките на целия организъм.
Много други са продукт на асоциирани с мастната тъкан макрофаги и имат
предимно паракринно действие, контролирайки адипоцитния метаболизъм.
Нарушената регулация на адипокиновата секреция, наблюдаваща се при
затлъстяване, играе значителна роля при развитието на сърдечно-съдови и
метаболитни заболявания – метаболитен синдром, диабет тип II,
възпалителни и коронарни заболявания.
Черният дроб е основното място за синтез и секреция на острофазови
белтъци по време на острата фаза на възпалителния процес. Подобно на
мастната тъкан и в черния дроб съществуват макрофаги, които нормално
присъстват в тъканта (купферови клетки) и такива, които се привличат и
временно я населяват. Докато купферовите клетки се грижат за нормалната
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тъканна хоместаза, то привлечените се характеризират с повишена
секреция на провъзпалителни молекули. По такъв начин ситуацията в
черния дроб при затлъстяване много наподобява на тази в мастната тъкан.
Тя се развива в резултат на повишено привличане и активиране на
чернодробните макрофаги, повишаване на провъзпалителния сигнал и
локална продукция на хемокини и цитокини. Тези молекули от своя страна
засилват развитието на възпалителната реакция по паракринен механизъм.
Подобно на мастната тъкан и черния дроб, и в скелетните мускули
непрекъснато присъстват макрофаги. Навлизането на допълнителни
макрофаги би могло да се дължи или на инфилтрация, която се активира от
повишена концентрация на свободни мастни киселини, или да бъде
опосредствана от самият мускул при увреда, или да се дължи на
отложените в мускула мастни депа. Нормално присъстващите макрофаги
са отговорни предимно за справянето с мускулни увреди. Тъканните
макрофаги обаче, могат да претърпят промени и да се трансформира в
провъзпалителни клетки. Допълнително навлизащите са предимно от
класически активираните макрофаги, проявяващи провъзпалителен
фенотип. Всичко това показва, че при продължителен прием на
високолипидна диета мускулите също могат да развият провъзпалителен
фенотип.

6

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.
1. Цел на проекта
Целта на изследването е, да се установи относителното участие на
черния дроб, висцералната мастна тъкан, скелетните мускули и сърцето
при формирането на хронично, нискостепенно възпаление при
затлъстяване.
Осъществяването на целта изисква разработването и изпълнението
на следните:
2. Задачи
1. Разработване и прилагане на модел на хранително предизвикано
затлъстяване при експериментални групи животни.
2. Разработване и въвеждане на метод за тъканно хомогенизиране,
клетъчно лизиране и получаване на високопречистени белтъчни
хомогенати.
3. Разработване и въвеждане на методи за количествено определяне
на CRP, SAA и IL-4 в кръвен серум и тъканни хомогенати от черен дроб,
висцерална мастна тъкан, скелетни мускули и сърце.
4. Оценка на приноса на мастната тъкан, черния дроб, скелетните
мускули и сърцето към променените нива на СRP при затлъстяване, чрез
количествено му определяне в кръвен серум и тъканни хомогенати.
5. Оценка на приноса на мастната тъкан, черния дроб и скелетните
мускули към променените нива на SAA белтък при затлъстяване, чрез
количествено му определяне в кръвен серум и тъканни хомогенати.
6. Оценка на приноса на мастната тъкан, черния дроб и скелетните
мускули към променените нива на IL-4 при затлъстяване, чрез
количествено му определяне в кръвен серум и тъканни хомогенати.
7. Визуализиране на тъканния произход на CRP, SAA и IL-4 при
затлъстяване.

7

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ.
1. Обект на проучването
За постигане на целите на проекта бяха използвани 100
експериментални животни – мъжки плъхове от инбредна линия Wistar.
Жовотните бяха придобити от вивариума към Медицински Университет –
Пловдив.
Проучването получи разрешение, за използване на животни в опити,
от "Българска Агенция за Безопастност на Храните" – разрешителни,
издадени на основание становищата на комисията по научна етика
№21/19.03.2012 г. и №55/23.06.2016. Експерименталната постановка беше
проведена в съответствие с етичните стандарти на Медицински
Университет – Пловдив – становища на Комисията по Научна Етика към
МУ-Пловдив №Р-3757/28.06.2013 г. и №P-1041/25.04.2017. По време на
експеримента бяха спазвани изискванията на Наредба №20/2012 "За
минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните
животни и изисквания към обектите за използването, отглеждането и/или
доставката им".
2. Методи
2.1. Експериментално предизвикано затлъстяване

Всички използвани експериментални животни бяха половозрели,
мъжки плъха на възраст около осем седмици с тегло 130-180 g. Те бяха
разделени на случаен принцип в две групи: експериментална (Е) и
контролна (К). Експерименталната група беше подложена на
специализирана високо-липидна диета (D12451 на Research Diets, Inc.) с
повишено съдържание на наситени мастни киселини и триглицериди.
Съдържанието на основните хранителни вещества е както следва: белтък 8

24 g%, въглехидрати – 41 g% (17.7 g% захароза и 7 g% скорбяла), мазнини
– 24 g%, енергийна стойност от 4.73 кcal/g. Повишеното съдържание на
мастни киселини и триглицериди се дължи на добавената животинска мас
– 17.8 g%, от които 195.5 mg/kg се падат на холестерол. Храната
(D12450Нна Research Diets, Inc.) за контролната група животни съвпада с
експерименталната по отношение на добавената захароза. Хранителното
съдържание е както следва: белтъци – 19.2 g%, въглехидрати – 67.3 g%,
мазнини – 4.3 g% и енергийна стойност от 3.85 кcal/g. Количеството на
добавената животинска мас е 2 g% от които 51.6 mg/kg се падат на
холестерол. Съотношението между скорбяла и захароза е променено в
полза на скорбялата – 45.2 g% от съдържанието на въглехидрати в храната.
Захарозата е представена в същото количество, 17.7 g%, както и в
експерименталната диета. И двете хранителни диети съдържат в равни
пропорции малтодекстрини, целулоза, соево масло и смес от витамини и
минерали.
Всички експериментални жовотни бяха отглеждани при едни и същи
условия на средата – минимална площ на отглеждане – 350 см2,
температура – 22 ±2°C, влажност – 55 ±10% и 12/12h денонощен цикъл.
Всички животни са имали свободен достъп до храна и питейна вода.
Продължителността на периода на отглеждане за част от животните (n=50)
беше четиринадесет седмици, време необходимо за развитие на признаци
на затлъстяване [Lomba et al. 2010], и завърши с умъртвяването им и
събиране на кръвни и тъканни проби. Умъртвяването им беше извършено
чрез декапитиране след прилагане на свръх доза анастетик. За
анастезирането беше изолзван кетамин (87.5 mg/kg)/ ксилазан (12.5mg/kg).
За декапитирането беше използвана гилотина за малки опитни животни
(HUGOSACHSELECTRONICD-79232 March F.R., Germany). Отделеният
кръвен серум и тъканни проби бяха замразени при –18°C.
Останалите опитни животни (n=42) бяха разделени в три групи.
Първата група (КК) беше сформирана от контролната група. За нейното
изхранване продължихме да използваме контролната диета. От
експерименталната група животни бяха сформирани две нови групи.
Първата (ЕЕ) продължихме да храним с експерименталната диета, а
втората група (ЕК) премина на контролна хранителна диета. Условията за
отглежадане на трите нови групи останаха непроменени. Тази част от
експерименталната постановка продължи четири седмици. В края на този
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период бяха събрани кръвни и тъканни проби по описания метод.
Експерименталните групи са обозначени както следва:
К – контролна група, приемала стандартна храна за период от време
14 седмици;
Е – експериментална група, приемала високолипидна диета за
период от време 14 седмици;
КК – контролна група, приемала стандартна храна за период от
време 18 седмици;
ЕК – експериментална група, приемала високолипидна диета за
период от време 14 седмици, но след това преминала на стандартна храна
за период от 4 седмици;
ЕЕ – експериментална група, приемала високолипидна диета за
период от време 18 седмици.
2.2. Лабораторни методи
2.2.1. Приготвяне на високобелтъчни тъканни хомогенати от черен
дроб, мастна тъкан, скелетни мускули и сърце
За ефективното разрушаване на тъканите и клетките беше използван
механичен хомогенизатор "POLYTRON" с възможност за промяна на
оборотите на ножа. Допълнителното разрушаване на клетките беше
постигнато от лизис буферa (PBS + Triton X-100) и начина на работа
(затопляне и изстудяване на пробите). За пречистването на хомогенатите и
получаването на високобелтъчни разтвори беше използвано стандартно и
градиентно центрофугиране.
2.2.2. Количествено определяне на CRP, SAA и IL-4 в кръвен серум и
тъканни хомогенати
За количественото определяне на про- и антивъзпалителните
маркери CRP, SAA и IL-4 в кръвен серум и тъканни хомогенати беше
използван
ензимно-свързаният
имунологичен
метод
ELISA.
Експерименталната постановка беше извършена на специфична за метода
апаратура – Combiwash (HUMAN Diagnostics) – включващ инкубатор,
измиващо устройство и клатачка, и HumaReader (HUMAN Diagnostics) –
предствляващ устройство за определяне на оптичната плътност на
пробите.
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2.2.3.Количествено определяне на CRP в кръвен серум и тъканни
хомогенати
Принцип на метода: За количественото определяне на CRP в кръвен
серум и тъканни хомогенати беше използван готов ELISA тест, предлаган
за лабораторни цели от фирма BioVendor (Rat hsCRP ELISA kit – BioVendor,
Laboratorni Medicina, a.s.). Метода се основава на директен, "сандвич",
ELISA модел.
Стойностите, получени при количественото определяне на CRP са
представениили като ng/ml,или като μg/ml. Стойностите на CRP получени
за тъканни хомогенати се изразяват като ng CRP/mg общ белтък.
2.2.4. Количествено определяне на SAA в кръвен серум и тъканни
хомогенати
Принцип на метода: За количественото определяне на SAA в кръвен
серум и тъканни хомогенати беше използван готов ELISA тест, предлаган
за лабораторни цели от фирма MyBioSource (Rat Serum amyliod A (SAA)
ELISA kit – MyBioSource Inc., San Diego, CA, USA). Метода се основава на
директен, "сандвич", ELISA модел.
Получените стойности за кръвен срум са представени като ng/ml
SAA. Стойностите на SAA получени за тъканни хомогенати се изразени
като ng SAA/mg общ белтък.
2.2.5. Количествено определяне на IL-4 в кръвен серум и тъканни
хомогенати
Принцип на метода: За количественото определяне на IL-4 в кръвен
серум и тъканни хомогенати беше използван готов ELISA тест, предлаган
за лабораторни цели от фирма MyBioSource (Rat IL-4 ELISA kit –
MyBioSource Inc., San Diego, CA, USA). Метода се основава на директен,
"сандвич", ELISA модел.
Получените стойности се представени като pg/ml IL-4 в кръвен
серум. Стойностите на IL-4 получени за тъканни хомогенати са изразени
като pg SAA/mg общ белтък.
2.2.6. Количествено определяне на общ белтък в тъкани по метода
на Лаури (Lowry)
Принцип на метода: Метода на Лаури [Lowry et al., 1951] е широко
използван метод за определяне на общ белтък в биологични проби.
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Първоначалния метод е оптимизиран многократно [Hartree, 1972]. В
основата на метода лежи способността на азотните атоми от пептидните
връзки в белтъчните молекули да ваимодейства с меден йон в алкална
среда (разтвор на Лаури).
2.2.7. Визуализиране на тъканния произход на СRP, SAA и IL-4 при
затлъстяване чрез имунохистохимично изследване
Изследва се експресията на про- и антивъзпалителните маркери CRP,
SAA и IL-4 по биотин-стрептавидин пероксидазен метод с универсален кит
на DАКО чрез специфични моноклонални антитела.
2.3. Статистически методи
Статистическите анализи са направени със специализиран софтуер за
обработка на данни, SPSS v.19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
2.3.1. Дескриптивен анализ
Основните дискриптивни статистически величини на вариационните
променливи, като средна аритметична стойност (mean), медиана (median),
стандартно отклонение (SD) и стандартна грешка (SE) са изчислявани
съобразно стандартните методи.
Количествените (вариационни) променливи (тегло, концентрация на
CRP, SAA и IL-4) са тествани за нормалност на разпределението с тест на
Колмогоров-Смирнов (One-Sample Kolmogorov-Smirnov D-Test). При
статистическа значимост на този тест (р<0.05), хипотезата за нормално
разпределение на вариационната променлива се отхвърля.
2.3.2. Вариационен анализ
Разликата между средните стойности на нормално разпределените
количествени променливи на две независими групи е оценявана с помощта
на t-тест за независими групи (Independent samples t-test).
2.3.3. Непараметрични анализи
За сравнение на количествени променливи с не-Гаусово
разпределение на две групи от независими величи е използван тест на
Ман-Уитни (Mann-Whitney U-test).
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ.
1. Резултати
1.1. Експериментално предизвикано затлъстяване. Промени в
теглото и в индекса на телесна маса (BMI)
Експериментално предизвиканото затлъстяване обхваща 100 опитни
животни - осемседмични плъхове от линия Wistar с тегло 145g 95%CI
[141.47-149.36] - разделени на случаен принцип в две групи по 50 животни.
В рамките на период от 14 седмици, контролната група беше хранена със
стандартна храна за плъхове (контролна храна D12451H), а
експерименталната беше хранена с високоспециализирана диета
(експериментална високолипидна диета D12451) предизвикваща
затлъстяване [Lomba et al., 2010]. В края на този периода двете групи
показаха ясно изразена разлика в теглото - 294g, 95%CI [269.22-322.53] за
контролната и 367.50g, 95%CI [340.65-379.60] за експерименталната
(p=0.002).
На 14-та седмица от експеримента, от съществуващите две групи,
бяха обособени три нови групи, чието отглеждане продължи за период от
четири седмици. В края на 18-та седмица бяха получени следните
резултати: Kонтролната група, приемала контролна диета за целия
експеримeнтален период не показва статистически достоверна разлика по
отношение на теглото нито с групата преминала от експериментална на
контролна диета, p=0.793, нито с групата приемала експеримантална диета
за целия период, p=0.674. Съществува тенденция към повишаване на
теглото, измерено при животни от контролната група на 14-та седмица и
животни от същата група на 18-та седмица (p=0.083). Всичките
експериментално получени данни са поместени в таблица 1.1.1., а тяхното
разпределението и разликите в теглото при експерименталните групи е
показано на фигура 1.1.1.
Таблица 1.1.1. Промени в теглото на експериментални животни, мъжки плъхове
от линия Wistar, хранени с контролна (D12450H) и високолипидна (D12451) диета.
Начално
измерване
"К" група
"Е" група
"КК" група
"ЕК"група
"ЕЕ" група

n

Median

Mean ±SD

95% CI

100

145

145.42 ±15.263

141.47-149.36

25
25
14
14
14

294
367.50
322.50
326.00
320.50

295.88 ±31.881
360.13 ±23.296
341.63 ±51.597
331.38 ±27.506
321.50 ±24.018

269.22-322.53
340.65-379.60
298.49-384.76
308.38-354.37
301.42-341.58

p-value спрямо
„К“

p-value спрямо
„КK”

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

>0.05
>0.05
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Фиг. 1.1.1. Сравнение в теглото на животни хранени със стандартна и
високолипидна диети. Статистически значимите разлики са означени със "*". При
сравнение между:
а) А. и B. p<0.001*; б) A. и C. р<0.001*; в) B.и C. р=0.002*; г) B. и D. р=0.083;
д) D. и E. р=0.798; e) D. и F. р=0.721; ж) E. и F. р=0.442.

При измерванията, извършени на 14-та седмица, се установи
статистически значима разлика между BMI на животните в началото на
ескпериментас BMI както на контролната група, р=0.001, така и с BMI на
експеримента
лната,
р<0.001. На
този етап не
се
наблюдават
статистически
значими
различия
в
BMI на двете
групи,
контролната и
Фиг. 1.1.2. Сравнение в BMI на животни хранени със стандартна и
високолипидна диети. Статистически значимите разлики са означени със "*". При
сравнение между:
а) А. и B. p=0.001*; б) A. и C. р<0.001*; в) B. и C. р=0.248; г) B. и D. р=0.083;
д) D. и E. р=0.046*; e) D. и F. р=0.021*; ж) E. и F. р=0.294.
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групата със затлъстяване (р=0.248).
При второто измерване, направено на 18-та седмица и с последващо
определяне на BMI, наблюдавахме следното: BMI на групата консумирала
единствено контролна диета е със сравнително по-нисък BMI в сравнение с
групата, консумирала само високолипидна диета, р=0.021 и групата,
консумирала експериментална, но преминала на контролна диета, р=0.046.
Установихме също така, че преминаването от високолипидна към
нормална храна, за период от 4 седмици, не води до статистически
значими промени в BMI на групите консумирали съответно само
високолипидна храна и високолиппидна, но преминали на контролна
(р=0.294).
По време на експерименталния период не е наблюдавано развитие на
заболявания сред животните, според докладите на ветеринарният лекар
към Вивариума на Медицински Университет - Пловдив.
Таблица 1.1.2. Промени в индекса на телесна маса на експериментални
животни, мъжки плъхове от линия Wistar, хранени с контролна (D12450H) и
високолипидна (D12451) диети.
Начално измерване
"К" група
"Е" група
"КК" група
"ЕК"група
"ЕЕ" група

n

Median

Mean ±SD

95% CI

100
25
25
14
14
14

0.604
0.731
0.773
0.648
0.683
0.698

0.620 ±0.116
0.727 ±0.074
0.785 ±0.087
0.645 ±0.032
0.680 ±0.028
0.703 ±0.065

0.591-0.650
0.665-0.789
0.712-0.858
0.618-0.672
0.657-0.703
0.648-0.757

p-value
спрямо „К

>0.05
<0.05
<0,05
>0,05

p-value спрямо
„КК“
<0.05
<0.05
<0,05
<0,05

1.2. Промяна в концентрациите на CRP, SAA и IL-4 в кръвен серум
Серумните нива и на трите показателя бяха измерени на
четиринадесетата седмица от експеримента. Данните са представени като
Median, 95% CI за величините, които показватне-Гаусово разпределение
(CRP и IL-4) и като Mean ±SD за величините с Гаусово разпределение
(SAA).
1.2.1. Измерената концентрация на CRP в кръвен серум показва леко
покачване при затлъстяване
Серумната концентрация на CRP е слабо повишена при
експерименталната група (963.41 μg/ml, 95% CI [898.35-1063.88]) в
сравнение с контролната (649.34 μg/ml, 95% CI [558.02-688.45]). Разликата
в стойностите на CRP в кръвен серум е статистически значима, p<0.001.
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Слабото му покачване е показателно за развитието на нискостепенно
възпаление. Графичния израз на тези стойности е представен на фигура
1.2.1.
1.2.2. Промени в
серумните
концентрации на SAA
при експериментално
предизвикано
затлъстяване
Концентрацията
на SAA, измерена в
кръвен серум, е
повишена при групата
хранена с
високолипидна диета
Фиг. 1.2.1. Концентрация
на CRP в кръвен серум.

(10.494 ng/ml ±1.375)
сравнена с контролната
(6.436 ng/ml ±0.861).
Разликата в
концентрациите
измерени в двете групи
е статистически
достоверна (p<0.001).
Фиг. 1.2.2. Концентрация на SAA в кръвен серум.

Слабото покачване в серумните концентрации на SAA, подобно на
слабото покачване в серумните концентрации на CRP, е показателно за
развитието на нискостепенно възпаление. Информацията за серумните
нива на SAA е илюстрирана на фигура 1.2.2.
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1.2.3. Промени в серумните концентрациите на IL-4 при плъхове с
експеримантално предизвикано затлъстяване
Нивата на IL-4 в кръвен серум на плъхове хранени с високолипидна
диета показва слабо
повишаване
(28.35
pg/ml, 95% CI [19.6731.45]) в сравнение с
контролната
група
(26.09 pg/ml, 95% CI
[23.02-36.46]).
Това
повишение не показва
статистически
ясна
разлика,
р=0.304.
Разпределението
на
стойностите е показано
на фигура 1.2.3.
Фиг. 1.2.3. Концентрация на IL-4 в кръвен серум

При хранително предизвикано затлъстяване наблюдавахме слабо, но
ясно изразено повишение в концентрациите на провъзпалителните CRP и
SAA при затлъстелите животни в сравнение със слаби контроли. В същото
време установихме също слабо, но без статистически значима разлика,
повишение в концентрацията на антивъзпалителния IL-4.
1.3. Промени в нивата на CRP, SAA и IL-4 в тъканни хомогенати
Нивата на CRP, SAA и IL-4 в тъканни хомогенати са представени
като съотношение между концентрацията на маркера в хомогената спрямо
общия белтък в хомогенат от съответната тъкан (ngCRP/mg белтък,
ngSAA/mg белтъки pgIL-4/mg белтък). Данните с не-Гаусово
разпределение са представени като Median, 95% CI, а тези с Гаусово
разпределение като Mean, ±SD.
1.3.1. Промени в чернодробното съдържание на CRP при плъхове
подложени на високолипдна диета
Черният дроб е основното място за синтез и секреция на острофазови
белтъци по време на острата фаза на възпалителния процес. Нашият
експеримент установи статистически значими промени в концентрацията
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на CRP в черен дроб и при условия различни от острофазовите.
Имунохистохимичното визуализиране показа повишена експресия на CRP
при групата с експериментално предизвикано затлъстяване (++) сравнена с
контролната група (+).

Снимки на промяна в експресията на CRP в черен дроб при животни подложени
на високолипидна диета. Проба от контролна група (вляво) и група със затлъстяване
(вдясно). Увеличение 200х.

Тези промени бяха потвърдени и при количественото опреляне на
маркера в тъканни проби събрани на 14-та седмица от експеримента.
Чернодробните нива на CRP бяха по-високи при подложените на
високолипидна диета животни в сравнение с контролната група. Тази
разлика показа тенденция към покачване на нивата на CRP, но то не беше
достатъчно ясно от статистическа гледна точка, р=0.096.
Фиг.
1.3.1.1.
Сравнение на промени в
концентрациите на
CRP
в
резултат
на
консумирането
на
стандартна и високолипдна
диети.
Статистически значимите
разлики са означени със "*".
Разлика между:
а) A. и B. p=0.096; б) A. и C.
р<0.001*;
в) B. и C. р=0.003*; г) C. и
D. р<0.001*;
д) A. и D. р=0.761.
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По-голямо увеличение наблюдавахме в количеството на CRP при
експерименталната група приемала високолипидна диета в продължение
на 18 седмици белтък. Сравнението на стойностите измерени в тази група
със стойностите измерени в контролните групи както на 14-та, така и на
18-та седмица показа статистически достоверни различия (р<0.001 и за
двете сравнения). Получените стойности за затлъстели животни на 18-та
седмица са сравнително по-високи от стойностите за затлъстели животни
на 14-та седмица, р=0.003. Това показва тенденция към все по-активното
участие на черния дроб и при възпалителни реакции в условия различни от
острофазовите.
При хроничното, нискостепенно възпаление при затлъстяване,
нивата на острофазовите белтъци, в това число и на CRP, са леко
повишени. Ние установихме понижение на тези нива при група животни
подложени на високолипидна диета, но впоследтвие преминали на
нисколипидна. Съществува статистически достоверна разлика между
стойностите на тази група със затлъстели животни на седмица 18
(р<0.001). В същото време липсва разлика при сравняването на тази група
спрямо контролната, р=0.761.
Експерименталните данни за нивата на CRP в чернодробни
хомогенати са представени в таблица 1.3.1.1., а тяхното разпределение по
групи е дадено на фигура 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1. Статистическа оценка на количеството CRP в хомогенати
от черен дроб.
"К"-ngCRP/mg белтък
"Е"-ngCRP/mg белтък
"ЕК"-ngCRP/mg белтък
"ЕЕ"- ngCRP/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

3.45
5.771
3.392
18.151

3.567 ±1.179
6.749 ±3.913
3.489 ±1.437
20.268 ±13.661

2.724-4.411
3.949-9.548
2.461-4.517
10.496-30.039

p-value
спрямо „К“.
>0.05
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „ЕЕ“
<0.001
<0.01
<0.001

1.3.2. Промени в чернодробното съдържание на SAA при плъхове
подложени на високолипидна диета
Промените в експресията на SAA в черен дроб, определени чрез
имунохистохимично
визуализиране,
показаха
покачване.
В
експерименталната група животни наблюдавахме слабо изразена (+)
експресия. В клетките от животни, хранени с високолипидна диета,
интензитета беше сравнително по-висок (++).
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Снимки на интензитета на оцветяване на маркера за SAA в черен дроб на
животни подложени на стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна
група (вляво) и група със затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Наблюдаваната тенденция към покачване беше потвърдена
вследствие на количественото определяне на маркера, чрез ELISA. За
разлика от чернодробното съдържание на CRP, количетвото на SAA в
тъканни хомогенати от черен дроб показа статистически достоверна
разлика (р=0.002) още при сравняване на контролната и експериманталнaта
групи на седмица 14. Статичстически значимата разлика се запазва и при
сравнение на групата със затлъстяване на седмица 18 както с контролна
група от седмица 14 (р<0.001), така и с контролната група от седмица 18
(р<0.001). При сравняване на двете групи приемали високолипидна диета
не установихме статистически значимо различие, въпреки че групата
приемала диетата за по-дълго време показа малко по-високи стойности,
р=0.570.
Концентрацията на SAA измерена в групата експериментални
животни преминала от високолипидна на нормална храна показа
статистически достоверно намаление в сравнение с количествата на SAA
при група със затлъстяване на седмица 18 (р<0.001). Подобна е и разликата
и с експерименталната група на седмица 14 (р=0.002).

20

Таблица 1.3.2.1. Статистическа оценка на нивата на SAA в хомогенати от
черен дроб.
"К"-ngSAA/mg белтък
"Е"-ngSAA/mg белтък
"ЕК"- ngSAA/mg белтък
"ЕЕ"-ngSAA/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

3.756
11.964
5.730
13.256

3.951 ±0.637
13.299 ±3.906
5.974 ±1.291
12.791 ±3.415

3.496-4.407
10.504-16.093
5.050-6.896
10.349-15.235

p-value
спрямо „К“
<0.001
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „ЕЕ“
<0.001
>0.05
<0.001

Сравнението между контролната група, приемала единствено
нормална храна и групата преминала от експериментална на контролна
показа леко повишение в нивата на SAA при втората група. Това
повишение е слабо и не показва статистически достоверна разлика
(р=0.762).
Фиг.
1.3.2.1.
Сравнение на промени в
нивата
на
SAA
в
резултат
на
консумирането
на
стандартна
и
високолипдна диети.
Статистически
значимите разлики са
означени със "*".
Разлика между:
а) A. и B. p<0.001*; б) A.
и C. р<0.001*; в) B. и C.
р=0.761;
г) C. и D. р<0.001*;
д) A. и D. р=0.762.

1.3.3. Промени в чернодробното съдържание на IL-4 при плъхове с
експериментално предизвикано затлъстяване
IL-4 е цитокин. който потиска класическото активиране на тъканните
макрофаги и съответно секрецията на провъзпалителни молекули.
Позитивирането на IL-4 е във висока степен при контролната група (++).
Аналогична, но още по-ясно изразен е интензитета в експерименталните
животни, при които позитивните клетки са повече от 70% (+++).
Количествената оценка на IL-4 в черен дроб показва значително
повишение при животни подложени на високолипидна диета.
Значителното увеличение, около три пъти, се установи при тъканни проби
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събрани на 14-та седмица от провеждането на експеримента, p<0.001. При
обработването на данните, на групата със затлъстяване, от седмица 18
установихме леко понижение в количеството на IL-4 в сравнение със
същата група от седмица 14. Това понижение не показа статистическа
достоверност, р=0.426. В същото време съдържанието е все още
статистически по-високо (р<0.001) в сравнение както с контролната група
от седмица 14, така и с контролната група от седмица 18.

Снимки на експресия на IL-4 в черен дроб на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Значително понижение в нивото на IL-4 беше установено в групата
експериментални животни преминала от високолипидна на нормална
хранителна диета. Сравняването на стойностите на групата показа
статистически значимо намаление в сравнение с групите със затлъстяване,
р<0.001. Разликата в концентрациите на тази група с контролната е
незначителна, р=0.545.
Всички получени данни за нивата на IL-4 в тъканни хомогенати от
черен дроб са поместени в таблица 1.3.3.1. и представени на фигура 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1. Статистическа оценка на количетсвото IL-4 в хомогенати
от черен дроб.
"К"-pgIL-4/mg белтък
"Е"-pgIL-4/mg белтък
"ЕК"-pgIL-4/mg белтък
"ЕЕ"-pgIL-4/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

9.62
26.27
9.73
23.61

9.33 ±1.81
27.22 ±10.06
10.65 ±3.22
23.81 ±11.77

8.04-10.63
20.02-34.42
8.34-12.96
15.39-32.23

p-value
спрямо „К“
<0.001
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „EE“
<0.001
>0.05
<0.001
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Фиг. 1.3.3.1. Сравнение на стойностите за IL-4 измерени в тъканни хомогенати от
черен дроб в резултат на консумирането на стандартна и високолипдна диети.
Статистически значимите разлики са означени със "*". Разлика между:
а) A. и B. p<0.001*; б) A. и C. р<0.001*; в) B. и C. р=0.426; г) C. и D. р<0.001*;
д) A. и D. р=0.545.

1.3.4. Количествени промени в съдържанието на CRP в тъканни
хомогенати от бяла мастна тъкан
Наднорменото разрастване на бялата мастна тъкан при затлъстяване
води до промяна в метаболитната активност на тъканта. Нашият
експеримент установи ясно изразена адипоцитна хипертрофия при групата
животни подложена на високолипидна диета. Експресията на CRP,
наблюдавана чрез имунохистохимичен анализ, показва ясно изразена
тенденция към покачване. Контролните клетки позитивират слабо (+), но
при експерименталната група броят на позитивните клетки нараства
значително (+++).
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Снимки на експресия на CRP в бяла мастна тъкан при на животни подложени
на стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Повишената експресия беше потвърдена и при количественото
определяне на CRP чрез ELISA метод. Беше установена статистически
достоверна промяна в количеството на CRP в тъканни хомогенати от
мастна тъкан, които бяха събрани на седмица 14. Измереното количество
CRP е значително по-високо в експерименталната група със затлъстяване в
сравнение с контролната групa, р=0.002. Стойностите за нивата на CRP
запазват увеличението си и при животни, консумирали високолипидна
диета за по-дълъг период от време, р=0.002. От друга страна, сравнението
между двете групи, приемали високолипидна диета за раличен период от
време не даде статистически значима разлика, р=0.570.
Таблица 1.3.4.1. Статистическа оценка на количеството CRP в хомогенати
от мастна тъкан.
n
"К"-ngCRP/mg белтък
"Е"-ngCRP/mg белтък
"ЕК"-ngCRP/mg белтък
"ЕЕ"-ngCRP/mg белтък

25
25
14
14

Media
n
31.245
78.305
32.443
77.614

Mean ±SD

95% CI

31.005 ±17.87
71.437 ±21.31
33.418 ±12.93
79.255 ±11.12

18.220-43.780
56.208-86.673
24.168-42.668
71.243-87.266

p-value
спрямо „K“
<0.01
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „EE“
<0.001
>0.05
<0.001

Установихме, също така, промяна в чернодробното съдържание на
CRP съпътстващо промяна в хранителната диета. Сравнявайки
стойностите на CRP при групи животни преминали от високолипидна към
нормална диета с група хранена само с високолипидна, установихме
значителното им понижаване, р<0.001. Още повече, стойностите между
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тази група и контролните групи на седмици 14 и 18 не показват
статичстически ясни различия, р=0.762.

Фиг. 1.3.4.1. Сравнение на стойностите за CRP измерени в тъканни
хомогенати от висцерална мастна тъкан в резултат от консумирането на
стандартна и високолипдна диети. Статистически значимите разлики са означени
със "*". Разлика между:
а) A. и B. p=0.002*; б) A. и C. р<0.001*; в) B. и C. р=0.570; г) C. и D. р<0.001*;
д) A. и D. р=0.762.

1.3.5. Промени в нивата на SAA в хомогенати от бяла мастна тъкан
Мастнотъканната хипертрофия и хиперплазия при затлъстяване води
до засилена инфилтрация и повишено количество на тъканни макрофаги.
Това е свързано и с промени в нивата на синтезирания и секретиран SAA
от тъканта. В експресията на SAA се наблюдава тенденция на повишена
експресия при животните подложени на високолипидна диета. В клетки от
контролната група животни експресията е слаба и е представена в
единични клетки (+). Вследствие на приема на високолипидна храна,
експресията се засилва (+++).
Нашите експерименти показаха повишено съдържание на SAA при
експериментално предизвикано затлъстяване. При сравняване на
стойностите на SAA в контролната група животни и групата със
затлъстяване се установи статистически значимо увеличение на
показателя, р=0.026. Това покачване в количеството на маркера е още по25

ясно изразено при групата животни, които са консумирали високолипидна
диета за по-дълъг период от време, р<0.001. Още повече, концентрацията
на SAA е значително по-висока при животните, които са били на диета с
добавени мазнини за период от 18 седмици в сравнение с тези, подложение
на диетата за 14 седмици, р<0.001.

Снимки на експресия на SAA в бяла мастна тъкан на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Нашият експеримент установи понижаване в тъканното количество
на SAA при преустановяване на храненето с високолипидна диета и
преминаването към храна с ниско съдържание на липиди. Стойностите за
SAA в тази експериментална група са значително по-ниски в сравнение със
стойностите при групите с непроменен хранителен прием р=0.008 за
сравнението с експериментална група на 14-седмица и р<0.001 при
сравнението с експерименталната група на 18-та седмица. Измерените
концентрации на SAA в тази група са близки, макар и леко по-високи, до
стойностите измерени за контролната група животни. Установената
разлика не е достоверна от статистическа гледна точка, р=0.597.
Таблица 1.3.5.1. Статистическа оценка на нивата на SAA, измерени в
хомогенати от висцерална мастна тъкан.
"К"-ngSAA/mg белтък
"Е"-ngSAA/mg белтък
"ЕК"- ngSAA/mg белтък
"ЕЕ"-ngSAA/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

30.026
40.938
30.474
103.759

32.744 ±8.812
45.384 ±10.333
33.672 ±5.426
114.361 ±49.161

26.441-39.048
37.992-52.776
29.791-37.554
79.193-149.529

p-value
спрямо „K“
<0.05
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „EE“
<0.001
<0.001
<0.01
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Фиг. 1.3.5.1. Сравнение на стойностите за SAA измерени в тъканни хомогенати
от висцерална мастна тъкан в резултат на консумирането на стандартна и
високолипдна диети. Статистически значимите разлики са означени със "*". Разлика
между:
а) A. и B. p=0.026*; б) A. и C. р<0.001*; в) B. и C. р<0.001*; г) C. и D. р=0.008*;
д) A. и D. р=0.597.

1.3.6. Промени в количеството на IL-4 в бяла мастна тъкан при
експериментално предизвикано затлъстяване
Експресията на IL-4 е слаба както в контролната, така и в групата с
експериментално предизвикано затлъстяване. При групата имаща
затлъстяване нивата на експресия са незначително променени.
Количествените промени при антивъзпалителния IL-4 показаха
малко по-различна закономерност в сравнение с промените при
провъзпалителните CRP и SAA. Измерените стойности на IL-4 в
контролната група и групата със затлъстяване на седмица 14 от
експеримента, бяха много близки. Между тях не съществува статистически
доловима разлика, р=0.650. Такава се появява при по-продължителен
прием на високолипидна диета. Нивата на IL-4 при експерименталната
група със затлъстяване, измерени в проби взети на 18-та седмица, са около
два пъти по-високи в сравнение с контролните групи от седмица 14 и 18,
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р=0.005 и р<0.001 съответно. Това съдържание е значително по-високо и
от съдържанието му в групата затлъстели животни от седмица 14, р=0.001.

Снимки на експресия на IL-4 в бяла мастна на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Експериментално установените количествени промени на IL-4 при
животни преминали от високолипидна към контролна диета са значително
понижени. Това понижение е статистически значимо, р<0.001, когато се
сравнява със стойностите за групата, която е била на диета с добавени
мазнини за по-дълъг период от време. От друга страна, то е близко постойност и без статистически значими разлики, сравнено със стойностите
измерени за контролната и експерименталната групи от седмица 14,
р=0.450 и р=0.940 съответно.
Фиг. 1.3.6.1. Сравнение на
стойностите
за
IL-4
измерени
в
тъканни
хомогенати от висцерална
мастна тъкан в резултат
на
консумирането
на
стандартна и високолипдна
диети.
Статистически
значимите
разлики
са
означени със "*". Разлика
между:
а) A. и B. p=0.650; б)
A. и C. р=0.005*; в) B. и C.
р=0.001*; г) C. и D.
р<0.001*;
д) A. и D. р=0.940.
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Таблица 1.3.6.1. Статистическа оценка на количеството IL-4 в хомогенати
от мастна тъкан.
"К"-pgIL-4/mg белтък
"Е"-pgIL-4/mg брлтък
"ЕК"-pgIL-4/mg белтък
"ЕЕ"-pgIL-4/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

149.231
155.437
155.694
351.678

175.71 ±63.616
171.456 ±46.712
151.921 ±25.373
375.261 ±144.93

115.885-235.515
138.041-204.871
133.769-170.071
271.946-479.294

p-value
спрямо „K“
>0.05
>0.05
<0.01

p-value
спрямо „EE“
<0.01
<0.01
<0.001

1.3.7. Промяна в количеството на CRP в сърце
Експресията на CRP в сърцева мускулна тъкан на животните от
контролните групи е сравнително слабо (+). При групата екепериментални
животни със затлъстяване, броят на позитивните клетки търпи
незначителни промени (+).
Резултатите от количественото определяне на CRP в тъканни
хомогенати от сърдечен мускул са поместени в таблица 1.3.7.1. Не беше
установена статистически значима разлика, р=0.209, при сравнението на
контролната група с групите приемали високолипидна диета.

Снимки на експресията на CRP в сърце на животни подложени на стандартна
и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със затлъстяване
(вдясно). Увеличение 200х.
Таблица 1.3.7.1. Статистическа оценка на нивта CRP в хомогенати от сърце.
n
"К"-ngCRP/mg белтък
"Е"-ngCRP/mg белтък
"ЕЕ"-ngCRP/mg белтък
"ЕК"-ngCRP/mg белтък

25
25
14
14

Media
n
19.043
13.894
18.694
17.018

Mean ±SD

95% CI

18.469 ±4.641
17.549 ±6.123
18.841 ±3.233
17.693 ±2.806

15.149-21.788
13.169-21.929
16.528-21.153
15.685-19.701

p-value
спрямо „K“
>0.05
>0.05
>0.05

p-value
спрямо „EE“
>0.05
>0.05
>0.05
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Фиг. 1.3.7.1. Сравнение на
стойностите за CRP измерени
в тъканни хомогенати от сърце
в резултат на консумирането
на стандартна и високолипдна
диети.
Статистически
значимите разлики са означени
със "*". Разлика между:
а) A. и B. p=0.705; б) A. и
C. р=0.290; в) B. и C. р=0.880; г)
C. и D. р=0.364;
д) A. и D. р=0.628.

1.3.8. Промяна в количеството на SAA в тъканни хомогенати от
сърдечен мускул
Експресията на SAA в клетки от сърдечен мускул наподобява
експресията на CRP в същите проби. Определеният интензитет е слаб
както в контролната (+), така и в групата със затлъстяване (+).

Снимки на промени в експресита на SAA в сърдечен мускул вследствие на прием
на стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.
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Фиг. 1.3.8.1. Сравнение на
стойностите за SAA измерени
в тъканни хомогенати от
сърдечен мускул в резултат на
консумирането на стандартна
и
високолипдна
диети.
Статистически
значимите
разлики са означени със "*".
Разлика между:
а) A. и B. p=0.941; б) A. и
C. р=0.926; в) B. и C. р=0.905;
г) C. и D. р=0.513;
д) A. и D. р=0.745.

Концентрацията на SAA в сърце остава постоянна величина, която не
се променя в зависимост от хранителната диета. Не беше установена
статистически значима разлика, р=0.941, при сравняване на стойностите на
SAA, измерени при животни със затлъстяване със тези при слаби
контроли. Липсата на такава разлика беше наблюдавана и в резултатите
получени за експерименталната група подложена на високолипидна диета
за по-дълъг период от време. Стойностите на SAA са много близки и не
показват различия както при сравнение с експерименталната, р=0.905, така
и с контролната, р=0.926, групи от седмица 14.
Преминаването от високолипидна към стандартна хранителна диета
също не повлиява концентрацията на SAA. Стойностите на SAA при тази
група са леко понижени, но без статистически достоверна разлика,
р=0.513.
Таблица 1.3.8.1. Статистическа оценка на съдържанието на SAA в
хомогенати от сърдечен мускул.
n
"К"-ngSAA/mg белтък
"Е"-ngSAA/mg белтък
"ЕК"-ngSAA/mg белтък
"ЕЕ"-ngSAA/mg белтък

25
25
14
14

Media
n
14.927
14.734
13.072
14.451

Mean ±SD

95% CI

15.589 ±3.174
16.076 ±2.888
15.632 ±3.966
15.822 ±3.167

13.319-17.859
14.009-18.141
12.584-18.681
13.557-18.088

p-value
спрямо „K“
>0.05
>0.05
>0.05

p-value
спрямо „EE“
>0.05
>0.05
>0.05

1.3.9. Промяна в нивата на IL-4 в сърдечен мускул
Подобно на CRP и SAA, експресията на IL-4 търпи слаба промяна.
Като цяло интензитетът е слаб, но сравнително по-висок в групата със
затлъстяване (++) в сравнение с контролната група (+).
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Снимки на експресия на IL-4 в сърдечен мускул на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Измерените нива на антивъзпалителния IL-4 показват тенденция към
покачване в резултат на консумацията на високолипидна диета. Различията
се проявяват сравнително бързо и още на седмица 14 от експерименталната
постановка се забелязва статистически достоверна разлика, р<0.001, между
контролната група животни и групата с експериментално предизвикано
затлъстяване. Тази разлика се запазва и при групата с по-продължително
подлагане на високолипидна диета, р<0.001. Двете групи подложени на
експерименталната хранителна диета не показват статистически значими
различия по между си, р=0.432.
Фиг. 1.3.9.1. Сравнение на
стойностите за IL-4 измерени в
тъканни хомогенати от сърце в
резултат на консумирането на
стандартна и високолипдна
диети. Статистически
значимите разлики са означени
със "*". Разлика между:
а) A. и B. p<0.001*; б) A. и
C. р<0.001*; в) B. и C. р=0.432; г)
C. и D. р=0.012*;
д) A. и D. р=0.986.
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Нивата на тъканният IL-4 се променят бързо и значително спадат при
смяна на високолипидната с нормална диета. Стойностите за IL-4 при
групата експериментални животни преминали към нисколипидна храна са
по-ниски, р<0.001, в сравнение с групите консумирали само
високолипидна храна. В същото време нивата на IL-4 са много близки до
нивата на двете контролни групи, от седмица 14 - р=0.986 - и от седмица 18
- р=0.927.
Таблица 1.3.9.1. Статистическа оценка в съдържанието на IL-4 в
хомогенати от сърце.
"К"-pgIL-4/mg белтък
"Е"-pgIL-4/mg белтък
"ЕК"-pgIL-4/mg белтък
"ЕЕ"-pgIL-4/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

7.701
20.934
8.051
21.873

8.613 ±3.389
18.622 ±7.157
8.586 ±3.349
21.452 ±8.543

6.189-11.038
13.503-23.742
6.189-10.981
15.341-27.564

p-value
спрямо „K“
<0.001
>0.05
<0.001

p-value
спрямо „EE“
<0.001
>0.05
<0.05

1.3.10. Промени в количеството на мускулен CRP
В хода на експериментално предизвиканото затлъстяване
изследвахме промяната в нивата на CRP в musculus gastroknemius, един от
мускулите принадлежащи към групата мускули на прасеца. Изследваният
показател показа ясно изразена тенденция към покачване на
концентрацията си. Контролните клетки позитивират слабо (+), но при
експерименталната група броят на позитивните клетки нараства (++).

Снимки на интензитета на оцветяване на маркера за CRP в скелетни мускули
(m. gastrocnemius) при третиране на експериментални животни със стандартна и
високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със затлъстяване
(вдясно). Увеличение 200х
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При количественото определяне на CRP, статистически значима
разлика се появява още на седмциа 14. Количеството на CRP в
експерименталната група е около три пъти по-висока от количеството му в
контролната група, р<0.001. Тази разлика се увеличава с увеличаване
времето на прием на високолипидна диета. При групата експериментални
животни с по-продължителен прием се наблюдава повече от петкратно
увеличение в стойностите на маркера, р<0.001, в сравнение с контролната
група. Тези стойности за CRP са и най-високите измерени, статистически
по-високи и в сравнение с групата затлъстели животни от седмица 14,
р=0.012.
Преминаването от високолипидна към стандартна диета води до
слабо понижение в концентрацията на CRP. Измерените стойности за CRP
в тази група са по-ниски в сравнение с групата животни със затлъстяване
от същата седмица, р=0.017. Слабото спадане в концентрацията на CRP
води до наблюдаване на стойности, които са много близки и без
съществена разлика, р=0.681, сравнени с експерименталната група от
седмица 14. Това показва, че нивата на CRP са все още значително повисоки от стойностите получени за контролните групи, р=0.01.

Фиг. 1.3.10.1. Сравнение на стойностите за CRP измерени в тъканни
хомогенати от скелетни мускули (m.gastrocnemius) в резултат на консумирането на
стандартна и високолипдна диети. Статистически значимите разлики са означени
със "*". Разлика между:
а) A. и B. p<0.001*; б) A. и C. р<0.001*; в) B. и C. р=0.012*; г) C. и D. р=0.017*;
д) A. и D. р=0.001*.
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Таблица 1.3.10.1. Статистическа оценка на количеството CRP в хомогенати
от скелетни мускули.
"К"-ngCRP/mg белтък
"Е"-ngCRP/mg белтък
"ЕК"- ngCRP/mg белтък
"ЕЕ"-ngCRP/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

5.606
15.075
15.042
26.934

6.126 ±3.396
14.825 ±9.277
16.221 ±5.071
28.173 ±12.004

3.697-8.556
8.189-30.764
12.593-19.848
19.587-36.761

p-value
спрямо „K“
<0.001
<0.01
<0.001

p-value
спрямо „EE“
<0.001
<0.01
<0.01

1.3.11. Промени в съдържанието на SAA в скелетни мускули
В експресията на SAA се наблюдава същата тенденция - повишена
експресия при експерименталните животни подложени на високолипидна
диета (++). В сравнение, експресията в контролните клетки е по-слабо
изразена (+).

Снимка на експресия на SAA в скелетен мускул на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.

Съдържанието на SAA в тъканни хомогенати от скелетни мускули се
увеличава при продължителен прием на високолипидна диета.
Стойностите на този провъзпалителен маркер показват ясно изразена и
статистически значима разлика при сравняване на групи животни
приемали стандартна хранителна диета и храна богата на липиди, р=0.001.
По-продължителният прием на експерименталната диета води до
регистриране на стойности, които са много близки до първоначално
установеното покачване, р=0.364. В същото време статистически
значимата разлика с контролната група животни се запазва, р=0.004.
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Таблица 1.3.11.1. Статистическа оценка на концентрацията на SAA в
хомогенати от скелетен мускул.
n
"К"-ngSAA/mg белтък
"Е"-ngSAA/mg белтък
"ЕК"-ngSAA/mg белтък
"ЕЕ"-ngSAA/mg белтък

25
25
14
14

Media
n
26.121
64.581
30.182
57.755

Mean ±SD

95% CI

29.235 ±11.999
68.261 ±32.871
31.079 ±5.121
57.812 ±34.224

20.652-37.818
44.747-91.775
27.417-34.743
33.329-82.294

p-value
спрямо „K“
<0.01
>0.05
<0.01

p-value
спрямо „EE“
<0.01
>0.05
<0.01

Смяната на високолипидната със стандартна храна води до бърз спад
в нивта на SAA в m. gastroknemius. Установените нива на SAA в тази група
са статистически по-ниски в сравнение както с групата затлъстели жовотни
от седмица 14, р=0.002, така и с групата със затлъстяване от седмица 18,
р=0.004. Този спад е бърз и толкова значителен, че сравнението на
стойностите на SAA в тази група и контролната не показва статистическа
разлика, р=0.290.

Фиг. 1.3.11.1. Сравнение на стойностите зa SAA измерени в тъканни хомогенати от
скелетни мускули (m.gastrocnemius) в резултат на консумирането на стандартна и
високолипдна диети. Статистически значимите разлики са означени със "*". Разлика
между:
а) A. и B. p=0.001*; б) A. и C. р=0.004*; в) B. и C. р=0.364; г) C. и D. р=0.004*;
д) A. и D. р=0.290.
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1.3.12. Промени в нивата на IL-4 в скелетни мускули
Интензитетът на IL-4, определен имунохистохимично, се повишава
до (++) в експерименталните животни, в сравнение с контролните, при
които експресията е (+).
Въпреки, че съдържанието на IL-4 показва тенденция към покачване,
тази тенденция не е достоверна от статистическа гледна точка.
Установените нива при групата експериментални животни със
затлъстяване са незначително по-високи в сравнение с нивта в контролната
група, р=0.257. Измереното съдържание на IL-4 при по-продължителен
прием на високолипидна диета не показва статистически значима разлика
нито с контролната група, р=0.752, нито със стойностите в групата със
затлъстяване измерени на седмица 14, р=0.424.
Смяната на високолипидна със стандартна диета също не повлиява
нивата на IL-4. Измерените стойности на IL-4 в тази група са много близки
до стойностите както в експеримeнталните групи, така и с контролните,
р>0.05.

Снимка на експресия на IL-4 в скелетен мускул на животни подложени на
стандартна и високолипидна диети. Проба от контролна група (вляво) и група със
затлъстяване (вдясно). Увеличение 200х.
Таблица 1.3.12.1. Статистическа оценка на количеството IL-4 в хомогенати
от скелетни мускули.
"К"-pgIL-4/mg белтъй
"Е"-pgIL-4/mg белтък
"ЕК"-pgIL-4/mg белтък
"ЕЕ"-pgIL-4/mg белтък

n

Median

Mean ±SD

95% CI

25
25
14
14

7.735
11.728
9.517
9.974

9.942 ±7.278
11.892 ±4.213
8.643 ±4.694
12.868 ±8.659

4.735-15.148
8.878-14.906
5.286-12.001
6.673-19.061

p-value
спрямо „K“
>0.05
>0.05
>0.05

p-value
спрямо „EE“
>0.05
>0.05
>0.05
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Фиг. 1.3.12.1. Сравнение на стойностите за IL-4, измерени в тъканни
хомогенати от скелетни мускули (m.gastrocnemius) в резултат на консумирането на
стандартна и високолипдна диети. Статистически значимите разлики са означени
със "*". Разлика между:
а) A. и B. p=0.257; б) A. и C. р=0.725; в) B. и C. р=0.424; г) C. и D. р=0.211;
д) A .и D. р=0.641.

2. Обсъждане
Затлъстяването е хронично заболяване, което се развива в следствие
на продължителен положителен енергиен баланс. Неговото развитие се
дължи на много фактори [Aoi et al., 2004; Kosuge et al., 2008]. Някои форми
на това състояние са свързани с нискостепенно, хронично възпаление
[Strohacker and McFarlin, 2010], което е потвърдено и от настоящото
проучване.
Повишената
макрофагиална
инфилтрация,
първоначално
наблюдавана за бялата мастна тъкан, се счита за основна причина за
развитието на тъканното възпаление при затлъстяване [Odegaard et al.,
2008; Olefsky et al., 2010]. По-късни изследвания демонстрират, че при
затлъстяване се наблюдава повишена инфилтрация на макрофаги и в други
тъкани като черен дроб и скелетни мускули [Olefsky et al., 2010, Arkan et
38

al., 2005, Patsouris et al., 2008]. В резултат на тези изследвания се приема,
че макрофагиалната инфилтрация е основният механизъм за развитието на
тъканно възпаление и инсулинова резистентност при затлъстяване.
2.1. Съществуват ли затлъстели, но метаболитно здрави индивиди?
Един от основните похвати за доказване на затлъстяване и
предсказване на развитието на свързани със затлъстяването заболявания е
определянето на индекса на телесна маса (BMI). Стойности на BMI над
30кг/м2, изчислени за възрастен човек, се считат за определящи повишен
риск от развитието на заболявания свързани със затлъстяване. Една от
причините е, че хипертрофията и разрастването на мастната тъкан,
определяно и ограничавано от еластичността на извънклетъчния матрикс,
води до започването на провъзпалителни събития. Те са последвани от
автокринни и/или паракринни ефекти върху адипоцитите, водещи до
допълнителна продукция на адипокини. Тази секреция е последвана от
допълнителна инфилтрация на имунни клетки, което води до засилване на
локалното възпаление [Rutkowski et al., 2015] последвано от тъканни и
органни увреди.
При човек има два основни типа мастна тъкан, бяла мастна тъкан и
кафява мастна тъкан. Анатомично, бялата мастна тъкан обхваща две
основни депа - подкожна бяла мастна тъкан и висцерална бяла мастна
тъкан. Висцералната е отложена около вътрешните органи в коремната
кухина и може да бъде допълнително класифицирана на мезентерална,
оментална, периренална (около бъбреците) и перитонеална [Gesta et al.,
2007; Item F. and Conrad D., 2012]. В последно време се обръща внимание
на епикардиалната и околосъдовата мастнa тъкани като възможни
участници в развитието на възпаление [Cohen P. and Spiegelman BM, 2015].
Мезентералната и оменталната бяла мастна тъкани са основните
отговорници за развитието на чернодробна инсулинова резистентност.
Причината е, че черният дроб е директно изложен на освобожадваните от
тези две тъкани биологично активни молекули. Те попадат в черния дроб
чрез порталната вена. Поради специфичната си генна експресия и
различните адаптивни възможности нито подкожната, нито кафявата
мастна тъкани са отговорни за развитието на възпаление. Наличието на
различни типове бяла мастна тъкан, различия в тяхното разположение и
метаболизъм показват, че затлъстяването не винаги е нездравословно и
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водещо до патологични промени в организма [Antonopoulos AS and
Tousoulis D, 2017].
В хода на нашия експеримент оценихме степента на затлъстяване
чрез определяне на BMI. Бяха измерени телесни данни като дължина на
тялото, тегло и обиколка на талията, които използвахме за изчисляването
му. Изчисленият BMI показа съществени различия при експерименталните
животни единствено на по-ранен етап от индивидуалното им развитие. На
този етап беше доказана ясна зависимост мехду приема на високолипидна
диета и промяна в BMI. На по-късен етап обаче, измерените стойности на
BMI не показаха същите ясни и достоверни разлики. Неговите стойности
са високи и се запазвата такива само при консумирането на високолипидна
диета. При промяна в хранителния режим неговите стойности, веднъж
повишени, се запазват високи и търпят сравнително слаби промени.
Поради тази причина ние смятаме, че BMI би могъл да се използва като
маркер, предричащ развитието на свързани със затлъстяването заболявания
при идеални условия, т.е. високолипидна диета без промени в хранителния
режим, навици и начин на живот. Необходимо е, по-скоро, да бъдат
определени не само общото натрупване на мастна тъкан, но и нейното
разположение. Необходимо е, също така, да бъдат измерени и определени
стойностите на серумни маркерни молекули на възпалителната реакция.
Нашите резултати са в съответствие с множество научни
изследвания, които показват, че някои параметри свързани на
затлъстяването, като BMI, инсулиновата резистентност и сърдечно-съдови
заболявания, не винаги корелират с него. Така например индивиди с BMI
над 30 кг/м2 показват инсулинова чувствителност, нормални нива на
кръвната захар и липиди в серум. Нивата на плазмените провъзпалителни
маркерни молекули са също в нормални граници [Kloting et al., 2010; Sims
EA, 2001]. Всичко това води да появата на ограничения пред използването
на BMI като маркер, предричащ развитието на възпаление и свързани със
затлъстяването заболявания.
2.2. Серумни концентрации на CRP, SAA и IL-4
Множество научни изследвания показват, че при индивиди със
затлъстване нивата на провъзпалителните цитокини са по-високи, а нивата
на антивъзпалителните са по-ниски [Park et al. 2005; Patel et al. 2007;
Manning et al. 2008].
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Средните серумни концентрации на CRP и SAA при затлъстели
животни бяха слабо, около два пъти, но статистически достоверно повисоки при експериментално предизвиканото затлъстяване. Въпреки, че
съществува статистически значима разлика, нашият модел на затлъстяване
не успя да потвърди 6 до 8 кратното повишение в нивата на тези
провъзпалителни маркери, характерно за нискостепенното възпаление
измерено при хора [Poitou et al., 2006; van Dielen et al., 2001].
Съществуват литературни данни, че серумната концетрацията на
CRP се повишава при здрави хора с наднормено тегло и при такива имащи
затлъстяване. При тези хора се наблюдава слабо повишение в нивата на
CRP, говорещо за присъствието на нискостепенно възпаление. Това
възпаление, измерено по промяна в количеството на CRP показва връзки
не само с наднорменото тегло, но и с различното разпределение на
мастната тъкан. Това показва, че концентрацията на CRP може да се
променя не само в резултат на съпътстващи затлъстяването заболявания,
но и поради самото затлъстяване [Visser et al. 1999].
Повишената адипоцитна експресия на SAA при затлъстяване може
би играе решаваща роля в развитието както на локално, така и на
генерално възпаление [Yang et al. 2006]. Тъй като адипоцитите могат да
допринесат в голяма степен към общата телесна масамного вероятно е и
приносът на мастната тъкан към повишените нива на SAA в кръвта, да е
значителен.
IL-4 e цитокин с доказан антивъзпалителен ефект. Той е основният
регулатор при диференциацията на T клетките към два коренно
различаващи се фенотипа – Th1, който е свързан с развитието на
възпаление и Тh2 – антивъзпалителен. Наличието на IL-4 спомага за
преминаването на Тh0 в Тh2 и потиска диференциацията към Тh1 [Seder et
al. 1992]. За времето на провеждане на нашия експеримент не бяха
установени статистически значими различия в концентрацията на IL-4.
Ние допуснахме, че достигането до значителни промени в серумната
концентрация на маркера изисква по-продължителен период от време.
Липсата на промени в серумните нива на IL-4, на този етап, е показателно
и за липсата на генерален, организмов отговор към развитието на
хронично, нискостепенно възпаление.
2.3. Мастната тъкан като основен участник в развитието на
възпалителна реакция
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Затлъстявнето се характеризира с наднормено разрастване на
мастната тъкан, състояние при което както адипоцитите, така и
инфилтрираните в тъканта макрофаги са отговорни за синтеза и секрецията
на провъзпалителни цитокини и адипокини [Wang et al., 2011]. Тъканните
макрофаги са приблизително 5% от всички клетки в мастната тъкан на
слаби, здрави индивиди [Weisberg et al. 2003]. Този процент може да
нарасне и да достигне до 50% при хора със затлъстяване [Xuet al. 2003].
Степента на макрофагиална инфилтрация във висцералната мастна тъкан е
най-висока в сравнение с останалите типове мастна тъкан, в това число
подкожната [Harman-Boehm et al. 2007]. In vitro екперименти показват, че
адипоцити изолирани от висцерална мастна тъкан секретират по-голямо
количество провъзпалителни адипокини сравнени с адипоцити изолирани
от подкожна мастна тъкан [Fain et al. 2004].
TNF-α е един от основните фактори водещи до засилени синтеза и
секреция на CRP и SAA [Black and Kushner, 2004; Uhlar et al., 1999]. TNF-α,
също така, нарушава инсулиновата сигнализация в черен дроб и мастна
тъкан. Молекулната основа на това нарушение включва възпрепятстване
на сигналните възможности на субстратите на инсулиновия рецептор
(IRS)[Steinberg et al. 2006]. Адипоцитите са способни да синтезират и
секретират TNF-α и поради тази причина се е смятало, че те са основният
източник за повишените нива на TNF-α при затлъстяване. Установено е
обаче, че макрофагите от стромо-васкуларната фракция също допринасят
към продуцирания от мастната тъканTNF-α. Повишените нива на този
цитокин при затлъстяване се дължи на повишената инфилтрация на
мастната тъкан от М1 макрофаги [Ruan et al. 2002; Cai et al. 2005].
Експресията на провъзпалителния TNF-α е повишена при наднормено
разрастване на бялата мастна тъкан.
Промяната в броя на имунните клетки в бялата мастна тъкан е
незначителна при кратковременно подлагане на високолипидна диета. При
продължителен прием и при продължително затлъстяване баланса между
про- и антивъзпалителните ефекти на имунните клетки се измества към
развитието на хронично възпаление. Ние установихме статистически
значимо повишение в количеството на провъзпалителния маркер CRP на
седмица 14 от приема на високолипидна диета. Нивата на вторият
провъзпалителен маркер SAA за същия период от време останаха
непроменени. При по-продължителен прием на високолипидна диета
нивата и на двата провъзпалителни маркери са статистически по-високи в
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сравнение с контролните групи. Една от вероятните причини е свързана с
активирането TLR4 в условия на повишен прием на ВМК. Твърдо
установен лиганд за TLR4 е бактериалния фактор LPS. Все повече
изследвания показват, че наситените мастни киселини активират
възпалителни сигнални пътища с негово участие [Radin et al. 2008], поради
сходства в молекулната им организация. Наситените свободни мастни
киселини активират TLR4 и провокират развитието на възпаление в
условията на затлъстяване [Olefsky и Glass, 2010]. Този ефект се дължи на
активиране на както на TLR2, така и на TLR4 [Olefsky и Glass, 2010].
Веднъж активирани TLR4 повлияват геннта експресия и повишават
секрецията на TNF-α и MCP-1. Това се проявява в привличането на
макрофаги към мястото на развитие на възпаление и активиране на
придобития имунитет. Това води, най-вероятно, и до наблюдаваната
променена секреция на CRP и SAA в хода на опитната постановка.
В условията на затлъстяване, в мастната тъкан се наблюдават
некротични аномалии. Те засягат хипертрофиралите адипоцити и са
наблюдавани при мишки с диетно индуцирано затлъстяване. Предполага
се, че повишаване в интензитета на некротичните изменения и броя на
умиращите адипоцити ще доведе до нарушения във функциите на мастната
тъкан и активиране на възпалителни процеси [Cinti et al, 2005;Strissel et al.
2007]. Ние допускаме че времето, необходимо за тяхното настъпване и
развитие е една от причините за по-бавното увеличение в нивата на SAA.
Високолипидната диета и доказаната инсулиновата резистентност са
свързани с натрупването на Th1 и Th17 лимфоцити в мастната тъкан,
докато антивъзпалителните Th2, които секретират IL-4, са в понижена
концентрация [Harford et al. 2011]. Това твърдение е подкрепено за
случаите на кратковременен прием на високолипидна диета. При тези
животни тъканните нива на IL-4 се запазват в концентрации, които са
подобни на тези при животни, хранени със стандартна храна. При попродължителен прием обаче, нивата на IL-4 в мастна тъкан се увеличават
противопоставяйки се на развиващата се възпалителна реакция.
От една страна, преминаването на тъканните макрофагите към
алтернативния (М1) или антивъзпалителния фенотип се контролира от
различни видове PPAR и по-специално PPARγ. Тяхното активиране води
до активирането на гени посредством съдействието на група
транскрипционни фактори наречени сигнални преносители и активатори
на транскрипцията (STAT) и по-специално STAT6 [Kang et al. 2008, Huang
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et al. 1999]. От друга страна, активирането на рецептора за IL-4 активира
сигнални каскади с участието на Янусова фамилия тирозин кинази (JAK)
[Ihle JN, 1995].Основният вътреклетъчен път, който съдейства за неговите
ефекти е свъран с активирането на субстратите на инсулиновия рецептор
(IRS) и отново на транскрипционния фактор STAT6 [Wang et al. 1998].
Независимо по кой път се постига, крайният ефект е потискане на
възпалителната реакция и подобряване на инсулиновата чувствителност на
тъканта.
Непрекъснатото ремоделиране на мастната тъкан е последвано от
непрекъсната и обратима промяна в количеството на клетките, различни от
адипоцитите. Значителна роля при потискане на развитието на възпаление
в тъкани, включително и мастната, се отдава на т.нар. инвариантни Tклетки естествени убийци (iNKT). Те се характеризират със секрецията на
антивъзпалителните IL-4 и IL-10 [Ji et al, 2012]. Бързата промяна в броя на
тези клетки, тяхната секреция, така както и факта, че iNKT дефектни
мишки са по-податливи на възпалителен отоговор от мастната тъкан [Ji et
al, 2012,], доказва че тези клетки са отговорни за потискането на
възпалителната реакция на ниво тъкани при диета предизвикано
затлъстяване. Всичко това показва, че различни типове имунни клетки,
еозинофили, М2 макрофаги и iNKT, проявявайки антивъзпалителни
свойства, могат да се самоорганизират в опит да се справят с развитието на
хранително активирано възпаление в мастната тъкан [Choe et al. 2016].
При замяната на високолипидна с нормална диета наблюдавахме
спад в концентрациите както на про-, така и на антивъзпалителните
маркерни молекули. Това подвърждава наблюдениятa, че възпалителната
реакция с произход мастна тъкан е обратим процес [Clement et al. 2004].
В заключение тези резултати показват, че хроничното консумиране
на високолипидна диета от една страна и нарушеното равновесие между
про- и антивъзпалителните имунни клетки и молекули от друга, води до
развитието на хронично, нискостепенно възпаление и нарушена регулация
на имунния отговор на мастната тъкан.
2.4. Развитие на хронично възпаление в черен дроб
Черният дроб е основното място за синтез на CRP [Black et al., 2004]
и SAA [Uhlar, 2009] при равитие на възпалителна реакция. Чрез
установяването на слобо покачване в нивата и на двата провъзпалителни
маркера, ние доказахме развитието на нискостепенно, локално възпаление
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в черния дроб. Това възпаление се развива в резултат на прием на
високолипидна диета и причините биха могли да са следните:
Първата причина е развитие на възпаление в чрния дроб под
действие на промененото количество на ВМК. Много проучвания
показват, че при затлъстяване се развива възпалителна реакция в черния
дроб [Lahtiner et al. 2011; Osborn and Olefsky 2012]. Развитието и се дължи
на увеличеният брой макрофаги [Obstfeld et al. 2010]. Подобно на мастната
тъкан и в черния дроб съществуват макрофаги, които нормално присъстват
в тъканта (купферови клетки) и такива, които се привличат, и временно
населяват тъканта. Докато купферовите клетки се грижат за нормалната
тъканна хоместаза, то привлечените се характеризират с повишена
секреция на провъзпалителни молекули. Тяхното количество в черен дроб
се увеличава вследствие на повишената секреция на MCP-1 [Oh et al. 2010],
а провъзпалителния фенотип се дължи вероятно на активирането на TLR4
по механизъм подобен на този в мастната тъкан. По такъв начин
ситуацията в черния дроб при затлъстяване много наподобява на тази в
мастната тъкан. Тя се развива в резултат на повишено привличане и
активиране
на
чернодробните
макрофаги,
повишаване
на
провъзпалителния сигнал и локална продукция на хемокини и цитокини.
Тези молекули от своя страна засилват развитието на възпалителната
реакция по паракринен механизъм.
Развитието на възпаление е свързано с повишаване на
концентрацията на макрофаги в засегантата тъкан. Не по-малко важен е и
обратният процес: преминаването на тъканните макрофаги обратно в
локалната лимфа и възстановяване на нормалнито физиологично
състояние на възпалената тъкан. Тъй като промените в концентрацията на
антивъзпалителния IL-4 са много сходни с тези при CRP и SAA, ние
смятаме, че черния дроб сравнително бавно развива възпаление, но в
същото време сравнително бързо възстановява нормалното си
физиологично състояние.
Втората причина би могла да се корени в междутъканните
взаимодействия на висцералната мастна тъкан, имаща възпаление, и
черния дроб посредством порталното кръвообращение. Висцералната
мастна тъкан в това число и мезентералната, и оменталната, може да
предизвика развитие на инсулинова резистентност в черен дроб. Една от
причините би могла да е, че TNF-α засилва липолизата в мастна тъкан,
което е последвано от засилена секреция на свободни мастни киселини в
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кръвообращението. Засиленото освобождаването на адипокини и
неестерифицирани свободни мастни киселини в порталната вена [Item F.
and Conrad D. 2012] води до развитието на възпалителна реакция в черния
дроб, а оттам може да прерасне в системна инсулинова резистентност [Cai
et al. 2005].
Тъй като нивата на различните провъзпалителни фактори се покачват
на различен етап от експеримента ние допуснахме възможността
възпалителната реакция да настъпва по различно време в различните
тъкани. Това наше предположение се основава на следния експеримент.
При C57BL/6 мишки, третирани с високолипидна диета, възпалителен
отговор в мастната тъкан настъпва за сравнително кратък период от време
(около 1 седмица). За този период в останалите тъкани и органи такъв
отговор не се появява. При продължителен прием на високолипидна диета
тези мишки развиват възпалителни реакция и в други тъкани и органи,
включителни черен дроб и мускули [Lee et al. 2011]. Това показва, че при
прием на високолипидна диета, възпалителната реакция възниква първо в
мастната тъкан и впоследтсвие в останалите тъкани и органи.
Независимо от конкретната причина, в основата на развитие на
възпаление в черния дроб стоят както променените концентрации на ВМК,
така и променената секреция на цитокини и адипокини. Базалната
липолиза при хипертрофирали адипоцити, в условията на затлъстяване, е
засилена. Това води до засилено освобождаване на свободни мастни
киселини от тъканта. Те от своя страна попадат в редица тъкани и органи,
като черен дроб и скелетни мускули, където причиняват натрупване на
мастни киселини и липотоксични ефекти. Основно те се опосредстват от
TLR и водят до развитието на хронично възпаление и инсулинова
резистентност [Lee et al. 2003; Slawik M and Vidal-Puig AJ, 2006; Shi et al.
2006; Rutkowski et al. 2015].
2.5. Развитие на възпалителна реакция в скелетни мускули при
затлъстяване
Подобно на мастната тъкан и черния дроб в скелетните мускули
непрекъснато присъстват макрофаги. Навлизането на допълнителни
макрофаги би могло да се дължи или на инфилтрация, която се активира от
повишена концентрация на свободни мастни киселини, или да бъде
опосредствана от самият мускул при увреда, или да се дължи на
отложените в мускула мастни депа [Vella et al. 2012; Weisberg et al. 2003].
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Нормално присъстващите макрофаги са отговорни предимно за справянето
с мускулни увреди [Brigitte et al. 2010]. Тъканните макрофаги обаче, могат
да претърпят промени и да се трансформира в провъзпалителни клетки.
Допълнително навлизащите са предимно от класически активираните М2
макрофаги. Всичко това показва, че при продължителен прием на
високолипидна диета мускулите биха могли да развият провъзпалителен
фенотип [Pillon et al. 2012].
Високолипидната диета повлиява активността на мускулната тъкан в
няколко направления. Първо, наличието на ВМК съдейства за повишената
инфилтрация на макрофаги в мускулите. Тези макрофаги са струпани
предимно в междумускулни депа от мастна тъкан, които при затлъстяване
се увеличават по брой и обем [Fink et al. 2013]. Напълно възможно е
провъзпалителните фактори, освобождавани от тези депа, да осъществават
паракринен ефект върху развитието на възпалителна реакция в мускулите
[McNelis JC and Olefsky JM. 2014]. Второ, поставени в среда с повишено
съдържание на ВМК, инфилтрираните в мускулите макрофаги отделят
провъзпалителния IL-6 [Varma et al. 2009]. И трето, поставени в in vitro
среда богата на ВМК, редица мускули като musculus soleus освобождават
провъзпалителните IL-6 и TNF-α [Green et al. 2011; Pilon et al. 2012].
Всички тези наблюдения предполагат взаимоорганизацията на клетките в
мускулната тъкан в отговор на въвеждането на високолипидна диета
[Pillon et al. 2012].
Подобно на черния дроб и мастната тъкан, скелетните мускули също
експресират рецептори, участващи във вродения имунитет. Освен върху
мускулните клетки, те се експресират и върху повърхността на имунните
клетки пребиваващи в тъканта. Всички рецептори участващи във вродения
имунитет могат да бъдат установени върху мускулни клетки, но повечето
от тях се експресират в много ниска степен. В по-голяма степен са
експресирани MYD88, NLRX1, NAIP, TLR4 и NLRC5 [Henriques-Pons et al.
2014]. Доказано е, че експресията на TLR4 в скелетни мускули се
повишава при консумацията на високолипидна диета [Reyna et al. 2008].
Мишки подложени на такава диета показват свръх експресия на рецептора,
повишено тегло и понижен глюкозен и инсулинов толеранс [McMillan et al.
2015].
Всичко споменато би могло да е решаващо за цялостния отговор на
мускулната тъкан към променящите се условия на средата.
Наблюдаванато в хода на нашите експерименти постепенно увеличение
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както на про- така и на антивъзпалителните молекули напълно подкрепя
това схващане. Възстановяването на изходното състояние на тъканта
вследствие на преустановения прием на високолипидна диета дава
доказателство за обратимостта на възпалителната реакция.
2.6. Сърцето като място за развитие на възпаление при
затлъстяване
От съществено значение за регулиране на метаболизма в сърдечния
мускул е разположената там и анатомично свързана с него мастна тъкан.
Основно тя може да бъде разделена на епикардиална мастна тъкан (ЕМТ) и
околосъдова или периваскуларна (околосъдова) мастна тъкан (ПВМТ).
ЕМТ е разположена между миокарда и перикарда. Възможно е да
осъществява паракринни взаимодействия с миокарда както при
физиологични, така и при патологични условия [Fitzgibbons TP and Czech
MP, 2014].ЕМТ регулира метаболизма в миокарда. Освободените от ЕМТ
свободни мастни киселини достигат миокарда чрез коронарното
кръвообращение и играят ролята на основен енергиен източник. По такъв
начин ЕМТ играе ролята на енергиен буфер, предпазващ миокарда от
претоварване със свободни мастни киселини при продължителен прием на
високолипидна диета [Laposchuk et al. 2010; Iacobellis G and Bianco AC.
2011]. ЕМТ подобно на висцералната мастна тъкан е свързана с развитието
на възпаление и повишен риск от сърдечно-съдови заболявания [Mohabadi
et al. 2013]. Фенотипно ЕМТ наподобява висцералната мастна тъкан характеризира се с по-малки на размер адипоцити и по-малък капацитет
към инсулин-опосредстван глюкозен прием. Това съществено я отличава
от подкожната мастна тъкан [Burgeiro et al. 2016]. В същото време в ЕМТ
се експресират гени подобни на тези в кафявата мастна тъкан, признак по
който се различва както от подкожната, така и от висцералната мастна
тъкан [Gaborit et al. 2015]. При развитието на възпаление и окислителен
стрес в миокарда се активира "спасителен" механизъм в ЕМТ, включващ
експресията на PPARγв опит за преодоляване на стреса. По-такъв начин се
развиват двустранни взаимодействия между ЕМТ и сърцето, в отговор на
промени във факторите на средата [Antonopoulos AS and Tousoulis D.
2017].
ПВМТ има собствена кръвоносна система наречена vasa vasorum. Тя
представлява връзката между ПВМТ и лежащите под нея съдове. При
затлъстяване, ПВМТ стимулира развитието на vasa vasorum. В резултат
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новоформираната кръвоносна мрежа улеснява проникването на макрофаги
в ЕМТ. От своя страна макрофагите предпазват тъканите, отвеждайки
излишъка от холестерол [Aghamohammadzadeh et al. 2012; Uchida et al.
2017].
Съществено значение за нормалното функциониране на сърцето е и
съдовия тонус. Един от механизмите за неговото поддържане е свързан с
присъствието на минералкортикоиден рецептор (MR). Прекомерното
активиране на MR в мастната и сърдечно-съдовата тъкани води не само да
развитие на възпалителна реакция, но и до втвърдяване на съдовата стена,
адипоцитна и ендотелна дисфункция, и повишено кръвно налягане. Диета
индуцираното затлъстяване и свързаното с него нарушения в активирането
на MR са важни и независими фактори в патогенезата на сърдечносъдовата система [Jia et al. 2017]. Основен лиганд за MR е алдостерона.
Основното място зи синтез и секреция на алдостерон е надбъбречната
жлеза. Но този хормон може да се синтезира и секретира и от адипоцити
принадлежащи на ПВМТ. Така хормона може да осъществява автокринна
и паракринна регулация върху кръвоносните съдове. Още повече,
човешките адипоцити скеретират минералкортикоид освобождаващи
фактори, които засилват алдостероновата секреция [Ehrhart-Bornstein et al.
2003]. Променената адипоцитна секреция, причинена от развиващото се в
мастната тъкан възпаление при затлъстяване, би могла да бъде причина и
за развитие на възпалителна реакция в сърцето.
Мастна тъкан, която е анатомично свързана със сърцето и
кръвоносните съдове, е способна да взаимодейства с прилежащите тъкани
и органи директно, по паракринен механизъм. Затлъстяването и свързаните
с него патологични състояния като високо кръвно налягане, атеросклероза
и диабет тип 2, променят секрецията на адипокини от тези специфични
отлагания на мастна тъкан. Това, от своя страна, води развитието на
локален възпалителен процес, окислителен стрес и нарушения в съдовия
тонус.
Въпреки наличните данни за развитието на възпалителна реакция в
сърцето и кръвоносната система, която го обслужва, нашият експеримент
не успя да оцени степента и на развитие. Нито нивата на CRP, нито на SAA
бяха ститистически завишени. Бързото покачване на нивата на
антивъзпалителният IL-4 в хода на експеримента са показателни за
изключително ефективните механизми за нейното регулиране. За
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доказването на такива механизми, най-вероятно с участието на PPARγ и за
техните особености са необходими допълнителни изследвания.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Приема на високолипидна диета води до развитието на хронично,
нискостепенно възпаление. То се характеризира със слабо, но
статистически значимо повишаване на провъзпалителните маркерни
молекули CRP и SAA в кръвен серум. В същото време нивата на
антивъзпалителния IL-4 в кръвен серум остават статистически
непроменени. Развиващото се по такъв начин възпаление обхваща целия
организъм. В същото време антивъзпалителния организмов отговор е слаб
и неефективен.
Развиващото се, в резултат на прием на високолипидна диета,
затлъстяване води до промени в тъканната концетрация както на про- така
и на антивъзпалителните молекули. Това показва, че всяка една от
изследваните тъкани е чувствителна към промяна в хранителната диета.
Тази чувствителност е израз както на междуклетъчните взаимодействия в
рамките на конкретната тъкан, така и от междутъкани взаимовръзки и
взаимовлияния. За разлика от организмовия, тъканният антивъзпалителен
отговор е ясно изразен.
Нискостепенното, хронично възпаление, развиващо се при
затлъстяване е динамичен процес. То може да настъпи вследствие както на
променено качество, така и на променено количество на консумираната
храна. Неговата поява и развитие в една или повече тъкани, води до
разпространението му и в други тъкани и органи. В същото време, с
премахване на причината за раазвитието му, възпалителния процес в
тъканите се потиска и заглъхва с течение на времето.
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VI. ИЗВОДИ.
Въз основа на проведените експерименти могат да бъдат направени
следните изводи:
1. Приема на високолипидна диета води до развитието на хронично,
нискостепенно възпаление.
2. Затлъстяването води до статистически значими промени в нивата
на провъзпалителните CRP и SAA в кръвен серум и тъканни хомогенати от
черен дроб, мастна тъкан и скелетни мускули, следователно и до развитие
на хронично, нискостепенно възпаление.
3. Затлъстяването води до статистически значими промени в нивата
на антивъзпалителния IL-4 в тъканни хомогенати от черен дроб, мастна
тъкан, скелетни мускулии сърце, следователно и до опит на тези тъкани да
се противопоставят на развиващото се хронично, нискостепенно
възпаление.
4. Възпалението е общо - нивата на провъзпалителните фактори са
повишени както в тъканите, така и в кръвта. В същото време отговорът към
това възпаление е единствено локален - на ниво на засегнатите тъкани.
5. Развитието на възпаление в мастната тъкан води до развитието на
възпалителен процес в черен дроб и скелетни мускули.
6. Развитието на нискостепенно възпаление е обратим процес.
Състояноето на възпаление заглъхва и изчезва при смяна на
високолипиданата храна със стандартна хранителна диета.
7. Нито абсолютното тегло, нито променящият се индекс на телесна
маса могат да се използват безусловно като величини, предсказващи
развитието на хронично, нискостепенно възпаление при затлъстяване.
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VII. ПРИНОСИ.
6.1. Приноси с научно-приложен харакетер.
1. Оптимизиран и приложен е метод за тъканно хомогенизиране и
клетъчно лизиране с цел получаване на високопречистени и с високо
белтъчно съдържание тъканни проби.
2. Разработен и приложен е метод за количествено определяне на
CRP, SAA и IL-4 в тъканни хомогенати от черен дроб, висцерална мастна
тъкан, скелетни мускули и сърце.

6.2. Приноси с потвърдителен харакетер.
1. Потвърдена е хипотезата, че мастната тъкан е основното място за
синтез и секреция на CRP и SAA в условия различни от острофазовите.
2. Получените нови експериментални данни подкрепят хипотезата,
че и други тъкани и органи са активни участници, и допринасят за
повишените нива на острофазови белтъци при затлъстяване.
3. Принос към разбирането, че затлъстяването само по себе си е
недостатъчен фактор за развитието на нискостепенно, хронично
възпаление.
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