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Дисертационният труд е написан на 171 страници. Той е онагледен с 

15 фигури и 19 таблици. Цитирани са 312 литературни източника, от които 

309 на латиница и 3 на кирилица. Дисертационният труд е одобрен и 

насрочен за защита от разширен катедрен съвет на катедра 

„Микробиология и Имунология“ на ФФ, МУ – Пловдив, състоял се на 

02.05.2018 година. Докторантът е отчислен с право на защита със Заповед 

№ Р-997/08.05.2018 година на Ректора на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р 

Стефан Костянев, дмн. 

Проучването е финансирано чрез вътреуниверситетски проект 

№ 01/2014 г. към МУ – Пловдив, както и от Технологичен център за 

спешна медицина към МУ – Пловдив. 
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Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17.12.2018 г. от 

14 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив. 

Материалите по защитата са на разположение в катедра „ Микробиология 

и Имунология “ на МУ – Пловдив и са публикувани на интернет 

страницата на МУ – Пловдив. 

Забележка: Номерата на таблиците и фигурите в автореферата не 

съответстват на номерата в дисертационния труд. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ИО – имунен отговор – (immune response) 

КМБ – кръвно-мозъчна бариера – (blood-brain barrier ) 

СЗО – Световна здравна организация – (World Health Organization) 

АCTH – adrenocorticotropic hormone – (адренокортикотропен хормон) 

BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor – (невротрофичен растежен 

фактор) 

CD –  cluster of differentiation (маркер на диференциация) 

CMS – chronic mild stress – (хроничен лек стрес) 

CMV – Cytomegalovirus – (Цитомегаловирус) 

CUS – chronic unpredictable stress – (хроничен непредвидим стрес) 

CRH – corticotropin-releasing hormone – (кортикотропин-освобождаващ 

хормон) 

CRHR-1- corticotropin-releasing hormone receptor 1 – (кортикотропин-

освобождаващ фактор-рецептор-1) 

DHEA – dehydroepiandrosterone – (дехидроепиандростерон) 

EBV – Epstein–Barr Virus – (Епщайн-Бар вирус) 

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay – (ензимносвързан 

имуносорбентен анализ) 

FDA –  Food and drug administration – (Американската агенция за храни и 

лекарства) 

GABA –  Gamma-aminobutyric acid – (гама аминомаслена киселина) 

GAS – General adaptation syndrome – (Синдром  на обща адаптация)  

GR –  glucocorticoid receptors – (глюкокортикоидни рецептори) 

HPA – hypothalamic-pituitary-adrenal axis – (хипоталамо- хипофизо-

адренална ос) 

IFNγ –  interferon gamma – (интерферон гама) 

IL-10 –  interleukin 10 – (интерлевкин 10) 

IL-17 – interleukin 17 – (интерлевкин 17) 

IL-1β – interleukin 1β – (интерлевкин 1 бета) 

IL-4 – interleukin 4 – (интерлевкин 4) 

IL-6 – interleukin 6 – (интерлевкин 6) 

LPS – lypopolysacharide – (липополизахарид) 

mAbs –  monoclonal antibodies – (моноклонални антитела) 

NE – norepinephrine – (норепинефрин/норадреналин) 

NK- natural killer cell – (естествени клетки убийци) 
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PAMPs – pathogen-associated molecular patterns (интрацелуларни 

цитоплазмени молекулни сензори на молекули свързани с наличието на 

патогени) 

PGE2 –  Prostaglandin 2 – (простагландин 2) 

PNI/ PNEI –  Psychoneuroimmunology/Psychoneuroendocrinoimmunology – 

(психоневроимунология/ психоневроендокриноимунология) 

PSS – Perceived Stress Scale – (Скала за оценка на възприет стрес) 

PTSD – Post-traumatic stress disorder  – (посттравматично стресово 

разстройство) 

SAS – sympathetic adrenal system – (симпатико-адренална система) 

TLR-4 – toll like receptor 4 – (toll - подобен рецептор 4) 

TNF-α – tumor necrosis factor alpha – (тумор некротизиращ фактор алфа) 

8-OHdG – 8-hydroxy-2' –deoxyguanosine – (8-хидрокси-2‟-дезоксигуанозин) 

 

Статистически обозначения: 

F – distribution- разпределение 

Mean – средна аритметична стойност 

Mean difference – средна разлика 

P value – статистическа значимост 

r correlation – коефициент на корелация на Спирмaн 

rs correlation – коефициент на корелация на Пирсън 

SD – standard deviation (стандартно отклонение) 

X
2 – 

Chi-Square- Хи-квадрат 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Стресът е система от физиологични, биохимични, психични и 

поведенчески реакции на индивида, предизвикани от продължителни, 

силни или неочаквани, външни или вътрешни стресори. Стресът е 

постоянен фактор в днешния забързан живот, който може да застраши 

здравето ни, ако не бъде овладян. Той влияе на имунната система чрез 

активиране на хипоталамо-хипофизо-адреналната и симпатико-адренално-

медуларнита оси. Различни невротрансмитери, невропептиди, хормони и 

цитокини медиират тези сложни двупосочни взаимодействия между 

централната нервна система (ЦНС) и имунната система. 

Още през 30-те години на XX век Cannon, а по-късно и Selye (1982г.) 

определят понятието стрес като вътрешно психофизиологично 

състояние на организма, което се появява при нарушаване на 

равновесието му; състояние, предизвикано от външни (на средата) или 

вътрешни фактори. Понятието "стрес" в най-общ смисъл означава 

натрупване на емоции от ситуации, при които е необходимо човек да се 

адаптира към определени факти, фактори и/или условия на средата, в която 

живее.  

Концепцията за положителен стрес (еустрес) е въведена от Selye през 

1974г. (Selye, 1974). Той проучва разликата между еустрес (положителен 

стрес) и дистрес (отрицателен стрес) по отношение на адаптивността на 

реакцията към стрес. Lazarus смята, че еустресът е положителен отговор, 

свързан с положителни чувства и здравословно физическо състояние 

(Lazarus, 1993). Според него, физиологичен стрес е всяко едно променено 

външно или вътрешно състояние на индивида, което може да наруши 

нормалната хомеостаза в човешкото тяло (Lazarus, 1993). При психичен 

стрес реакцията на индивида зависи от това как личността ще 

интерпретира или оцени неблагоприятното въздействие. Solomon първи 

демонстрира влиянието на стреса върху имунната система при животни и 

хора (Malarkey et al. 1995). Неговите открития показват, че стресът и 

промените на централната нервна система (ЦНС) засягат Т клетките и 

играят роля при взаимодействието клетка-клетка и освобождаването на 

медиатори от реагиращите лимфоцити. Стрес-индуцираната имунна 

дисрегулация е достатъчна да доведе до значителни последствия за 

здравето, включително до намаляване на имунния отговор при въвеждане 

на ваксини и забавено заздравяване на рани (Malarkey et al. 1995; Glaser et 

al. 1999), реактивиране на латентни херпес вируси като Epstein-Barr вирус 

(EBV) (Kiecolt-Glaser et al. 1985), както и повишаване на риска за по-тежко 

инфекциозно заболяване. 

В проучване от 2013 г. на Калифорнийския университет в Сан 

Франциско се доказва, че хроничният стрес може дори да увреди 

структурите на ДНК и РНК, но умереният стрес всъщност засилва 
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издръжливостта и устойчивостта на организма и ни прави по-гъвкави и 

защитени (Magmillan, 2014).  

В друго проучване върху състоянието на студенти по време на изпит, 

в академична среда, продължителността на стресорите оказва ефект, 

изразен чрез намаление на нивото на общите Т-клетки 

(Stojanovich&Marisavljevich, 2008). Освен това, доказва се и по-високият 

риск за възникване на здравословни проблеми, например инфекции на 

горните дихателни пътища. Стресът уврежда клетъчния имунитет, 

намалява имунната толерантност, стимулира хуморалния имунитет и може 

да доведе до поява на автоимунно заболяване (Stojanovich&Marisavljevich, 

2008). 

Голям брой  научни изследвания потвърждават връзката между 

хроничния стрес, развитието на депресия и на посттравматично стресово 

разстройство (ПТСР) (Ader et al.1990; Pariante, 2017; Daruna, 2012). 

Въпросът за намаляване на стресогенните въздействия не е маловажен. 

При използване на когнитивно-поведенчески терапии за управление на 

стрес като медитация, йога, хипноза и мускулна релаксация могат да  бъдат 

понижени психологичните и физиологичните ефекти на стреса. 

Необходимо е системно обучение и изграждане на стратегии за справяне 

със стресорите, както и проучване върху имунологичните фактори, 

свързани с развитието на стресови ситуации.  

 

 

ЦЕЛ 

Да се проучи имунологичната реактивност на различни групи 

клинично здрави хора, подложени на остър и хроничен стрес. 

 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се определи нивото на възприет стрес на различните 

професионални групи, включени в проучването. 

2. Да се изследват промените на проинфламаторните цитокини при 

здрави  лица и експериментални животински модели, подложени на 

остър и хроничен стрес. 

3. Да се установят промените на специфичния клетъчен имунитет чрез 

изследване на основни имунни популации и субпопулации на 

имунни клетки при хора в състояние на стрес. 

4. Да се проучи специфичният хуморален имунитет при различни 

клинично здрави лица в състояние на стрес чрез серумните 

концентрации на общите IgA, IgM и IgG. 

5. Да се установи наличието на някои латентни вирусни инфекции и 

автоимунна реактивност при изследваните групи. 
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6. Да се изследват промените на стресовите хормони и маркери: 

6.1 . Серумна/плазмена концентрация на кортизол, норадреналин и 

адреналин 

6.2 . Оксидативен стрес – 8-хидрокси 2-дезоксигуанозин 

6.3 . Полиморфизъм на гена, кодиращ гама аминомаслена киселина 

тип А, алфа 6 рецепторна субединица (GABRA6)  

7. Да се предложи примерен лабораторен алгоритъм за скриниране на 

имунологични показатели при остър и хроничен стрес.  

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Проучването е одобрено от Комисията по научна етика при 

Медицински Университет – Пловдив с протокол № 4/16.10.2014г. и след 

предварително подписано информирано съгласие от участниците в 

проучването. Спазени са изискванията на Декларацията от Хелзинки за 

правата на изследваните лица. Изследванията са извършени съобразно 

изискванията на добрата клинична практика. 

 

1. Хора и експериментални животни 

а) Единици на наблюдение – 81 бр. 

Изследвани са общо 81 лица. Участниците бяха разделени в три 

групи в зависимост от личното тълкуване на силата на възприет стрес:  

I група – хора, практикуващи йога (n=29). Контролна група с липса 

на ясно изразени признаци на стрес; с термина “йогини“ нататък в текста е 

обозначена група на хора, практикуващи йога; 

II група – лекари в състояние на хроничен стрес, работещи в спешни 

и интензивни отделения и клиники (n=27); 

III група – студенти в състояние на остър стрес по време на изпит по 

микробиология (n=25). На таблица 1 са представени включващите и 

изключващи критерии за селекция на участниците в проучването. 
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Таблица 1. Критерии за селекция на участниците в проучването 

Критерии Включващи Изключващи 

1. Възраст - Лица от 18-65 г. възраст, 

клинично здрави  

- Лица под 18 г. и над 

65 г. възраст 

2. Групи - Хора, практикуващи 

йога повече от 6 месеца; 

- Студенти в сесия по 

време на изпит (след 

входящ тест и преди 

писмена част) 

- Лекари, работещи в 

условия на хроничен 

стрес (спешна неотложна 

помощ, след нощно 

дежурство) 

- Остри или 

хронични 

инфекциозни и 

други заболявания 

- Автоимунни 

заболявания 

- Бременни 

3. Терапия - Без прием на лекарства - Прием на 

кортикостероиди, 

имуномодулиращи 

или 

противозачатъчни 

средства 

 

Периодът на проведеното проучване е 3 години, от септември 2014г. до 

септември 2017г.  

 

б/ Основни признаци на наблюдение – клетъчен имунитет, 

хуморален имунитет, някои проинфламаторни цитокини, автоантитела, 

специфичен антивирусен имунитет за латентни инфекции, хормони при 

стрес, оксидативен стрес и генен полиморфизъм на GABRA6. 

 

в/ Експериментални животни – 16 бр. 

Експериментите са проведени с 16 мъжки плъхове порода Wistar с 

тегло между 190 и 230 g. Всички експерименти са проведени съгласно 

изискванията и правилата за работа с лабораторни животни, действащи на 

територията на България и Европейския Съюз (Директива 2010/63/ЕС, 

2010). Дизайнът на проучването е одобрен от Българска агенция по 

безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните с 

разрешително за използване на животни в опити №98/22.05.2014 и от 

комисия по научна етика към Медицински Университет Пловдив с 

протокол №2752/09.11.2015.  
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г) Изследвани биологични показатели и материали 

 IL-6, IL-1β, TNF-α (от серум от периферна венозна кръв на йогини, 

лекари и студенти), IL-6 и TNF-α (от серум на плъхове), TNF-α (от 

мозъчен хомогенат на плъхове); 

 абсолютен брой и процент на Т-лимфоцити (CD3
+
, CD4

+
 и CD8

+
), В-

лимфоцити (CD19
+
) и NK (CD16

+
CD56

+
) от периферна венозна кръв 

с литиев хепарин на йогини, лекари и студенти; 

 общи серумни имуноглобулини IgM, IgG и IgА (от серум от 

периферна венозна кръв на йогини, лекари и студенти); 

 специфични антитела при вирусни инфекции и автоантитела (EBV-

IgM, EBV-IgG, CMV-IgM, CMV-IgG, АNA) от серум, взет чрез 

периферна венозна кръв на йогини, лекари и студенти; 

 хормони на стреса – кортизол, норадреналин, адреналин, 8-хидрокси-

2-дезоксигуанозин и полиморфизъм на гена, кодиращ GABRA6 (от 

серум, плазма, периферна венозна кръв с ЕДТА на йогини, лекари и 

студенти) 

 

 

2. Методи   

2.1 . Физикално изследване и анамнеза  

Проведе се пълно клинично изследване с щателен физикален преглед 

на участниците в проучването. От общо 83-ма изследвани, двама бяха 

изключени, понеже не отговаряха напълно на включващите критерии. 

Резултатите бяха отразени в клинична карта на пациента.  

 

2.2 . Анкетен метод  

Всички участници в проучването подписаха доброволно 

информирано съгласие след подробно разяснение на предстоящите 

процедури и изследвания. На всеки участник беше снета подробна 

анамнеза съобразно изработените за целите на изследването 

информационен лист на пациента за естеството на проучването, клинична 

карта, сдържаща лични, анамнестични и обективни данни и един 

въпросник за индивидуално възприемане на стрес на Шелдън Коен (PSS-

14).  

 

2.3 . Имунологични и молекулярно-биологични методи 

2.3.1. Имуноензимни методи (ELISA) за количествено измерване на 

цитокини, специфични антивирусни антитела, адреналин, 

норадреналин и 8-хидрокси-2’-дезоксигуанозин (8-OHdG) в 

биологични проби 

Абсорбцията, която е пропорционална на цитокиновата концентрация, 

концентрацията на специфичните вирусни антитела, хормоните и 
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концентрацията на маркера на оксидативен стрес, се измерва 

колориметрично на ELISA рийдер. Работени са двойни проби. Чрез 

построяване на стандартна крива се определя концентрацията на всеки 

показател (таблица 2, 3, 4). 

 

Таблица 2. Данни за използваните имунологични показатели и 

определянето им с ELISA 

 

Имунологични 

показатели 

 

Цитокин IL-1β 

 

 

Цитокин IL-6 

 

 

Цитокин TNF-α 

 

Реактиви кит Human ELISA IL-1β 

Platinum, Bender 

MedSystems 

GmBH/Affymetrix 

eBioscience с кат. № 

BMS224-2. 

 

кит Human ELISA IL-6 

Platinum, Bender 

MedSystems GmBH/ 

Affymetrix eBioscience 

с кат. № BMS213/2CE. 

 

кит Human ELISA TNF-

α Platinum, Bender 

MedSystems 

GmBH/Affymetrix 

eBioscience с кат. № 

BMS223/4CE. 

 

Kaлибрационна 

крива 

8 точки (0, 3.9, 7.8, 

15.6, 31.3, 62.5, 125 и 

250 pg/ml) 

 

 

8 точки (0, 1.56, 3.13, 

6.25, 12.5, 25, 50 и 100 

pg/ml) 

8 точки (0, 7.8, 15.6, 

31.3, 62.5,125, 250 и 

500 pg/ml) 

 

Референтни 

граници 

 

(3.9-250 pg/ml) (1.56-100 pg/ml) (7.8-500 pg/ml) 

Аналитична 

надеждност 

линейност: recovery 

99% 

невъзпроизводимост в 

серия (intra-assay):  

CV 5.1 % 

Невъзпроизводимост 

във време (inter-assay):  

CV 8.6%  

Специфичност – 

Методът е специфичен. 

Не е установена 

кръстосана реакция. 

 

линейност: recovery 88 

% 

невъзпроизводимост в 

серия (intra-assay):  

CV 3.4 %  

невъзпроизводимост 

във време (inter-assay):  

CV 5.2 % 

Специфичност – 

Методът е специфичен. 

Не е установена 

кръстосана реакция. 

 

линейност: recovery 

93% 

невъзпроизводимост в 

серия (intra-assay):  

CV 6 % 

невъзпроизводимост 

във време (inter-assay): 

 CV 7.4 %  

Специфичност – 

Методът е специфичен. 

Не е установена 

кръстосана реакция. 
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Таблица 3. Данни за използваните специфични анти-вирусни антитела за 

латентни инфекции и определянето им с ELISA  

Имунологич

ни 

показатели 

anti-EBV-EA 

IgM 

 

 anti-EBV-EA 

IgG 

anti-CMV- IgM anti-CMV- IgG 

Реактиви anti-EBV-EA 

IgM, 

EUROIMMUN 

AG,  

Germany, кат. № 

EI 2795/ 9601 M 

anti-EBV-EA 

IgG, 

EUROIMMUN 

AG,  

Germany кат. № 

EI 2795/9601 G  

 

anti-CMV-IgM, 

EUROIMMUN 

AG, 

Germany,  кат. № 

EI 2570-9601M 

 

anti-CMV-IgG, 

EUROIMMUN 

AG, 

Germany, кат. № 

EI 2570-9601 G 

Калибрацио

нна крива 

(OD контрола 

или проба)/(OD 

калибратор)= 

ratio 

 

4 точки (0, 2, 20 

и 200 RU/ml) 

 

 

(OD контрола 

или проба)/(OD 

калибратор)= 

ratio 

 

4 точки (0, 2, 20 

и 200 RU/ml) 

 

 

Референтни 

граници 

<0.8- 

отрицателен, 

≥1.1- 

положителен 

 

<16RU/ml-

отрицателен, 

≥22 RU/ml-

положителен 

 

<0.8- 

отрицателен, 

≥1.1- 

положителен 

 

<16RU/ml-

отрицателен, 

≥22RU/ml-

положителен 

 

Аналитична 

надеждност 

невъзпроизводи

мост в серия 

(intra-assay):  

CV = 6% 

невъзпроизводи

мост във време 

(inter-assay):  

CV = 6.1 % 

Специфичност - 

Методът е 

специфичен. Не 

е установена 

кръстосана 

реакция. 

невъзпроизводи

мост в серия 

(intra-assay): 

 CV = 4 % 

невъзпроизводи

мост във време 

(inter-assay):  

CV = 4.5 % 

Специфичност -

Методът е 

специфичен. Не 

е установена 

кръстосана 

реакция 

 

невъзпроизводи

мост в серия 

(intra-assay):  

CV = 6.1% 

невъзпроизводи

мост във време 

(inter-assay):  

CV = 6.2% 

Специфичност -

Методът е 

специфичен. Не 

може да бъде 

отхвърлена 

кръстосана 

реакция с други 

херпесни вируси 

(EBV-

CA=35.3%). 

 

невъзпроизводи

мост в серия 

(intra-assay):  

CV = 4.2 % 

невъзпроизводи

мост във време 

(inter-assay): 

 CV = 5.7% 

Специфичност -

Методът е 

специфичен. Не 

е установена 

кръстосана 

реакция. 

 



12 

Таблица 4. Данни за използваните хормонални показатели и за маркера на 

оксидативен стрес и определянето им с ELISA 

Показатели 

 

Адреналин  

 

 

 

Норадреналин  

 

 

 

8-хидрокси-2’-

дезоксигуанозин  

 

 

Реактиви кит Adrenaline ELISA 

Fast Track, LABOR 

DIAGNOSTIKA 

NORD GmbH&Co.KG, 

Germany кат. № BА E-

6100. 

 

кит Noradrenaline 

ELISA Fast Track, 

DIAsource 

ImmunoAssays S.A., 

Belgium, кат. № 

КАРL10-0200. 

 

кит CUSABIO 

BIOTECH CO., LTD, 

кат. № CSB-

E10140h. 

 

Калибрационна 

крива 

6 точки (0, 1, 4, 15, 50 

и 200 ng/ml) 

6 точки (0, 5, 20, 75, 

259 и 1000 ng/ml) 

 

5 точки (2, 8, 40, 200 

и 800 ng/ml)  

 

Референтни 

граници 

<100 pg/ml <600 pg/ml 2ng/ml-800ng/ml 

Аналитична 

надеждност 

линейност:  

recovery 88-117%  

(9.1-4268 pg/ml) 

невъзпроизводимост в 

серия: CV  

24.7% (64.7±15.9 

pg/ml) 

12.7% (258±32.5 

pg/ml)  

11% (948±105 pg/ml) 

невъзпроизводимост 

във време: CV  

14.5% (76.4±11.1 

pg/ml) 

11.1% (247±27.5 

pg/ml)  

13.1% (771±101 pg/ml) 

Специфичност – 

Методът е 

специфичен. 

Установена е 

кръстосана реакция < 

0.01% между 

адреналин и 

норметанефрин,  

3-метокситирамин, 

тирамин, 

фенилаланин, L-допа, 

тирозин и др. 

 

линейност: 

 recovery 75 – 107%  

(51 –16735 pg/ml) 

невъзпроизводимост в 

серия: CV  

12.8% (510±65 pg/ml)  

14.3% 

(1358±194pg/ml) 

11.1% (3363±374 

pg/ml) 

невъзпроизводимост 

във време: CV  

9.2% (445±40.9 pg/ml) 

10.9% (1232±134 

pg/ml) 9.2% (3283±302 

pg/ml) 

Специфичност – 

Методът е 

специфичен. 

Установена е 

кръстосана реакция < 

0.01% между 

норадреналин и 

метанефрин, 

норметанефрин,  

3-метокситирамин, 

тирамин, 

фенилаланин, L-допа, 

тирозин и др.  

 

граница на 

откриване (Ld):  

0.8 ng/ml 

невъзпроизводимост 

в серия:  

CV < 6% 

невъзпроизводимост 

във време:  

CV < 11% 

Специфичност -

Методът е 

специфичен. Не е 

установена 

кръстосана реакция 

между  

8-OHdG и подобни 

белтъци. 
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2.3.2. Имуноензимни методи (ELISA) за определяне на цитокин в 

хомогенат от мозък и серумни цитокини на плъхове с 

експериментален модел на хроничен лек стрес 

За първи път в МУ – Пловдив и в страната се използва модел на 

хроничен лек стрес (CMS), последван от LPS индуцирано имунно 

възпаление, предложен и осъществен от магистър-фармацевт Лилия 

Василева, дф. За оценка на имунореактивността на плъховете, подложени 

на модел на хроничен стрес, се прилага модел на липополизахарид – 

индуцирано възпаление. След установяване на състоянието на хроничен 

стрес у плъховете през пета седмица от експеримента животните бяха 

разделени по 4 бр. в четири подгрупи:  

1) контролна група;  

2) контрола, инжектирана с липополизахарид; 

3) моделна група, подложена на хроничен стрес; 

4) моделна група, подложена на стрес и инжектирана с 

липополизахарид.  

За индуциране на имунна реакция, липополизахарид (LPS) на E.coli 

серотип 055:B5 (L2880 Sigma Aldrich, St.Louis, USA) се разтваря във 

физиологичен разтвор и се въвежда интраперитонеално еднократно в доза 

250 μg/kg bw. Четири часа след инжектирането на LPS се събира кръв за 

имунологични изследвания след хиперемия на латералните кръвоносни 

съдове на опашката на животните. Всички процедури по ELISA теста са 

извършени от докторантката при стриктно спазване на инструкциите за 

работа с китовете на производителя. Използвани са търговски китове за 

плъши серум за TNF-α и IL-6 съответно: Rat TNF-α ELISA KIT Diaclone 

(Cat.No: 865.000.096; няма референтни граници;) Rat IL-6 ELISA KIT 

Diaclone (Cat.No: 670.010.096; няма референтни граници). 

Концентрациите на TNF-α се определят и в мозъчна тъкан от 

плъхове, подложени на модел на хроничен стрес, последван от LPS-

индуцирано възпаление. Всички процедури по ELISA теста са извършени 

от докторантката при стриктно спазване на инструкциите за работа на 

производителя. Използван е готов търговски кит за плъши TNF-α 

съответно: Rat TNF-α ELISA KIT Abcam (Cat.No:ab100785; 2.3 pg/ml – 

20000 pg/ml). 

 

2.3.3. Флоуцитометрия с реактиви за имунофенотипизиране: 

а) Флуоресцентно маркирани моноклонални антитела (mAbs) за директна 

имунофлуоресценция срещу антигени на човешки левкоцити (таблица 5). 

Мултитест 6-цветен TBNK панел  (CD3 
F
/ CD4 

PE-Cy7
/CD8 

APC-Cy7
/CD16 + 

CD56 
PE

 /CD19
 APC

/ CD45 
PerCP

 and BD Trucount™ tubes), кат. № 337166-BD 

Biosciences, U.S.  
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Таблица 5. Панел от комбинации на флуоресцентно маркирани mAbs на 

популации и субпопулации на естествения и адаптивния клетъчен ИО 

 

Комбинация от mAbs 

 

Субпопулация-

фенотип 

 

Цел на 

измерването 

CD3 
F*

 / CD4 
PE-Cy7 * 

/ CD8 
APC-

Cy7* 
/CD16 + CD56 

PE*
 /  

CD19
 APC*

 /  CD45 
PerCP* 

 

 

Хелперни   

T (CD3
+
CD4

+
) 

 

Цитотоксични 

T (CD3
+
CD8

+
) 

 

Естествени клетки 

убийци NK 

(CD16
+
CD56

+
) 

Антитяло 

продуциращи  B 

(CD3
-
CD19

+
) 

 

Определяне на 

процент и 

абсолютен брой 

на основни 

лимфоцитни 

популации и 

субпопулации 

 

* F(FITC) – fluorescein isothiocyanate; PE-Cy7-R-phycoerythrin and cyanine 

dye; APC-Cy7 – Allophycocyanin and cyanine dye; APC – Allophycocyanin; 
PerCP – Peridinin-chlorophyll proteins  

б) Принцип на метода: Методът е предназначен за флоуцитометричен 

анализ на левкоцитни популации в цяла кръв с помощта на многоцветна 

имунофлуоресценция, с определяне на процент и абсолютен брой.  

в) Референтни граници:  

- абсолютен брой лимфоцити (1.0-2.8x10⁹/l); 
- общи имунокомпетентни Т-клетки CD3

＋
(0.7-2.5x10⁹/l); 

- Т-хелперни клетки CD3
＋
CD4

＋
(0.4-1.6x10⁹/l); 

- Т-супресорно/цитотоксични клетки CD3
＋
CD8

＋
(0.2-1.1x10⁹/l); 

- общи B клетки CD19
＋
 (0.1-0.7x10⁹/l); 

- NK клетки CD16
＋
CD56

＋
(0.1-0.7x10⁹/l). 
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2.3.4. Нефелометрия за определяне на концентрациите на общите 

серумни имуноглобулини IgA, IgG, IgM 

а) Реактиви: MININEPH™ HUMAN IgG KIT с кат. № ZK004.R; 

MININEPH™ HUMAN IgM KIT с кат. № ZK012.R; MININEPH™ HUMAN 

IgA KIT с кат. № ZK010.R-The Binding site group Ltd., UK. 

б) Принцип на метода: определянето на концентрацията на разтворим 

антиген чрез нефелометричнен метод включва реакция със специфичен 

антисерум за образуване на неразтворими комплекси.  

в) Референтни граници: IgA (0.71-3.60 g/l), IgG (6.58-18.37 g/l) и IgM (0.40-

2.63 g/l)  

 

2.3.5. Индиректен имунофлуоресцентен тест за определяне на АНА 

а) Реактиви: кит Anti-Nuclear Antibodies HEp-2 (ANA-HEp-2), кат. № ORG 

800, Orgentec Diagnostika GmbH, Germany. 

б) Принцип на метода: използвани са НЕр-2 клетки или McCoy-Plovdiv 

безсерумна клетъчна линия като субстрат, върху която се накапва разреден 

1:40 серум на изследваните лица, /+/ и /-/ контрола. Отчита се както типът 

флуоресценция (хомогенна, петниста, нуклеоларна, центромерна и др.), 

така и интензивността ѝ. 

 

2.3.6. Хемилуминисценция за определяне на серумен кортизол 

а) Реактиви: Access Cortisol Reagent, кат. № 33600, Beckman Coulter, 

Switzerland. 

б) Принцип на метода: едностъпален конкурентен хемилуминесцентен 

анализ за определяне на серумен кортизол с аналитична чувствителност 

11nmol/l. Референтни граници за серум: от 7ч. до 9ч. – 185 до 624 nmol/l, от 

16ч. до 18ч. – под 276 nmol/l. Изследването на серумния кортизол се 

извърши след вземане на пробата сутринта от 7 до 9 ч. 

 

2.3.7. PCR (Polymerase chain reaction) анализ на генни полиморфизми 
на гена, кодиращ гама аминомаслена киселина тип А, алфа 6 рецепторна 

субединица (GABRA6) на 27 участници от общо 81 участници в 

проучването (хора, практикуващи йога n=10; лекари, работещи в условия 

на хроничен стрес n=7 и студенти по време на изпит n=10) с PCR апарат 

MJ Research, PTC-100, Thermal cycler, USA. Бяха използвани двойка 

праймери (48 бази) за T1521C SNP (5
0
-GGA GGC ACC AGT AAA ATA 

GAC CAG-3
0
 и 5

0
-AAT ACT GAA CAA TGG AAG ACA AAA-3

0
) в гена 

GABRA6 с кат. № BAS-1010 на производител Bioneer, Ю. Корея.  
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2.4. Статистически методи  

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

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

следните статистически методи: параметрични методи, непараметрични 

методи, корелационен анализ и графични методи. Статистическата 

обработка на данните e извършена с помощта на програмния продукт SPSS 

v.17. Резултатите са представени като средна аритметична ± стандартно 

отклонение (mean±SD); медиана (M); средна грешка (SEM); средна разлика 

(mean difference); степени на свобода (df); статистическа значимост и 

разпределение (p и F). 

3. Апаратура:  

ELISA TECAN reader, Tecan trading, Switzerland; флоуцитометър с три 

лазера за отчитане на клетъчни параметри по 6 цвята с клиничен софтуер 

FACSCanto, FACSCanto II, BD (Becton Dickinson), New Jersey, U.S; 

нефелометър Minineph, The Binding site, Birmingham, UK; автомaтизирана 

система с филтри за отчитане на имуноензимни тестове чрез абсорбция с 

апарат EUROIMMUN–I-2P, Euroimmun AG, Germany; имунофлуоресцентен 

микроскоп NIKON, Nikon instruments Europe, Austria; ELISA aнализатор 

Sirio microplate reader, SEAC, Italy; апарат  Access2 immunoassay system, 

Beckman Coulter, Switzerland и апарат PCR MJ Research, PTC-100, USA.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Нашето изследване е първото, което установява и проучва комплексно 

различните механизми на стрес и ефектът им върху имунната система при 

социални и професионални групи в България (хора, практикуващи йога, 

студенти – медици  по време на изпит в сесия и лекари, работещи в 

условия на хроничен стрес).  

1. Демографски характеристики и ниво на възприет стрес, измерени 

чрез скалата на стрес на Коен (PSS-14) при изследваните участници 

 

Изследваха се 81 участници, разделени в три групи: хора, практикуващи 

йога (контролна група); лекари, работещи в условия на хроничен стрес и 

студенти по време на академичен стрес. Средната възраст на йогините е 

41,10±10,94 г., на лекарите 34,81±12,41 г. и на студентите 21,92±3,25 г., 

като 65,43 % (n=53) са жени и 34,57% (n=28) са мъже. Установи се 

статистически значима възрастова разлика между изследваните групи с 

теста One-way Anova, F=23,57, p=0,000 (таблица 6). Средната възраст на 

всичките участници в проучването обаче показва, че принадлежат към 

една и съща възрастова група (15 до 44 години) по СЗО (Световна здравна 

организация). 
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Таблица 6. Средна възраст на изследваните 

Групи Йогини  

(n=29) 

Лекари  

(n=27) 

Студенти  

(n=25) 

 

F 

 

P  

Възраст 

(години) 

mean±SD 

 

41,10±10,943 

 

34,81±12,419 

 

22,76±3,257 

 

 

 

 

23,57 

 

 

 

 

0,000 

Пол  

Мъже – 

брой (%) 

 

 

2 (6,9%) 

 

 

 

11 (40,74%) 

 

 

15(60%) 

 

Жени –

брой (%) 

27(93,1%) 

 

16 (59,26%) 10(40%) 

 

Степента на възприетия стрес бе измерена чрез PSS-14. Средната 

стойност за целия тест е 32,93 при стандартно отклонение 5,82 (М=32,93; 

SD=5,82). С най-високи средни нива на възприетия стрес е групата на 

лекари 34,70 ± 5.21 точки, докато групата на студентите е с най-ниски нива 

30,96±7,21 точки. След използване на теста One-way ANOVA за сравнения 

между изследваните групи, не се установи статистически значима разлика 

F=2,806, p=0,067 (таблица 7) 

 

Таблица 7. Степента на възприет стрес, определена чрез PSS-14 

(диапазон 0-56т.) 

PSS-14 

(0-56 т.) 
n mean±SD SEM F p 

йогини 29 33,00±4,53 0,84077 

2,806 0,067 лекари 27 34,70±5,21 1,00400 

студенти 25 30,96±7,21 1,44278 

общо 81 32,94±5,82 0,64701   

 

Скалата на Коен е с доказателство за валидност, че по-високите ѝ точки, 

означават по-висока уязвимост при стресови условия и риск от развитие на 

депресивни състояния (Cohen et al., 1983). Kiecolt-Glaser и сътрудници 

(1999г.) установяват, че индивидите с висок краен резултат  по скалата на 

Коен са с дисрегулация на имунната система (Kiecolt-Glaser&Glaser, 1999). 
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Нашето проучване частично потвърждава това доказателство. В групата на 

лекари, работещи в условия на хроничен стрес, се доказаха някои 

отклонения, свързани с продукцията на хормоните при стрес (например 

сигнификантно увеличените концентрации на норадреналин извън 

референтната граница), както и с основните клетъчни фактори на имунната 

система (сигнификантно намаление на абсолютен брой лимфоцити, общи 

имунокомпетентни клетки, хелперни Т-клетки и NK-клетки спрямо 

контролната група, макар и в референтните граници). В проучването на 

Chakraborti (2013г.), проведено при студенти-медици и лекари, независимо 

от високия резултат на скалата на Коен, не се установява сигнификантна 

разлика при сравнението между групите (Chakraborti et al., 2013). Това се 

потвърждава и в нашето проучване. Shah et al. (2010г.) анкетират общо 181 

студента по медицина в Медицинския колеж в Пакистан и чрез 

корелационен анализ установяват отрицателна, но незначителна корелация 

между скалата за възприет стрес и студентите в професионално 

направление медицина (Shah et al., 2010). West et al. (2004г.) те откриват, че 

индивидите, които са с висок резултат на възприет стрес по скалата на 

Коен, не винаги имат високо ниво на кортизол. West et al. (2004 г.) са 

провели и сравнително проучване, с което сравняват лица, практикуващи 

Хатха йога и лица, танцуващи африкански танци. При групата на Хатха 

йога и африканската танцова група са установили по-нисък брой точки на 

нивото на възприет стрес. Въпреки това, хората, участвали в африканския 

танц, били с повишен кортизол, докато лицата, практикуващи  йога, са с 

намалени концентрации на този хормон (West et al., 2004). Това изследване 

показва, че въпреки, че и двете дейности имат положителни 

психологически ефекти при стрес, те могат да бъдат различни по 

отношение на промените в стрес хормоните.  

Нашето проучване колерира с проучването на West, тъй като 

установихме най-нисък кортизол и по-ниски стойности на PSS-14 при 

практикуващите йога в сравнение с лекарите, работещи в условия на 

хроничен стрес. Липсва чуждестранно или национално проучване, което 

изцяло сравнява бала на точките на PSS-14 между група с хроничен и 

група с остър стрес. В България на Националната тристранна конференция 

на Българското общество за изучаване и борба със стреса (2003г.) са 

докладвани проучвания, използващи различни въпросници (анкетна карта 

на Kompier, Marcelissen;  Health Complaints Questionaire, Dirken; въпросник 

за скрининг на неврозите, Кокошкарова и други), оценяващи основните 

стресови фактори за отделните групи (студенти или медицински 

персонал), но не и сравнително проучване, оценяващо промените, които 

настъпват в имунната система при стрес (Христов, 2003). 

В нашето проучване се опитваме да разберем дали само с използването 

на тази скала може да получим отговор за степента на уязвимост на 

имунната система. Установените най-високи средни нива на точките по 
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PSS-14 на лекарите с хроничен стрес показват, че независимо от липсата на 

значимост при сравнение и липсата на корелация с другите параметри 

(хормоните на стрес и имунни клетки), скалата си остава добър метод за 

психосоциална диагностика, но не и за доказване на промените, 

настъпващи в имунната система по време на остър или хроничен стрес. 

 

 

2. Серумни концентрации на цитокини на участниците в 

проучването и in vivo експериментален модел на хроничен стрес 

на животни  

        

2.1 . Серумен IL-1β на участниците в проучването 

 

За IL-1β не се установява отклонение на средната аритметична стойност 

от референтните граници. Средна аритметична стойност на IL-1β при 

йогини е 7,77±1,18 pg/ml, при лекари в състояние на хроничен стрес  е 

7,54±1,31 pg/ml, докато при студентите по време на изпит по 

микробиология е 7,84±1,35 pg/ml. При съпоставка на средната аритметична 

стойност на IL-1β  в трите групи не се доказа статистическа значима 

разлика (p=1.0) (таблица 8). В нито един от изследваните участници в 

трите групи не се установи увеличение или намаление на серумните 

концентрации на IL-1β извън референтните граници. 

 

Таблица 8. Съпоставка на серумен IL-1β между йогини, лекари и студенти 

(A) (mean±SD) (B) 
Mean differеnce 

(A-B) 
SEM p 

Йогини 

7,77±1,18 pg/ml 

лекари 0,24092 0,3426 1,000 

студенти -0,05761 0,3496 1,000 

Лекари 

7,54±1.31 pg/ml 

йогини -0,24092 0,3426 1,000 

студенти -0,29853 0,3556 1,000 

Студенти 

7,84±1,35 pg/ml 

йогини 0,05761 0,3496 1,000 

лекари 0,29853 0,3556 1,000 

 

A-група изследвани; B-съпоставима група 
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2.2 . Серумен TNF-α на участниците в проучването 

За TNF-α се наблюдава отклонение на средната аритметична стойност 

под долната референтна граница в серумните стойности в групата на 

хората, практикуващи йога – 7,58±1,48 pg/ml, студенти в състояние на 

остър стрес – 5,44±0,9 pg/ml и лекари в състояние на хроничен стрес – 

6,75±3,80 pg/ml. Установи се, че серумните концентрации на TNF-α са 

сигнификантно по-високи при йогините спрямо студентите, p=0,006 

(таблица 9). При нито един от участниците не се доказа висок серумен 

TNF-α. В групата на студенти в състояние на остър стрес се установиха 

сигнификантно намалени стойности на серумен TNF-α в 100% (n=25), 

групата на лекари с хроничен стрес в 82.75% (n=24), докато в групата на 

хора, практикуващи йога, сигнификантно намалени стойности под 

референтната граница се отбелязаха в 29.63% (n=8). 

 

Таблица 9. Съпоставка на серумен TNF-α между йогини, лекари и студенти 

(A) (mean±SD) (B) 

Mean 

difference 

(А-B) 

SEM p 

Йогини 

7,58±1,48 pg/ml 

 

лекари 0,82979 0,6564 0,630 

студенти 2,13771
*
 0,6696 0,006 

Лекари 

6,75±3,80 pg/ml 

йогини -0,82979 0,6564 0,630 

студенти 1,30793 0,6754 0,169 

Студенти 

5,44±0,9 pg/ml 

йогини -2,13771
*
 0,6696 0,006 

лекари -1,30793 0,6754 0,169 

A-група изследвани; B-съпоставима група 

 

2.3 . Серумен IL-6 на участниците в проучването 

Наблюдава се отклонение на средната стойност под долната референтна 

граница за IL-6 при: студенти (1,24±0.13 pg/ml) и лекари (1,44±0.28 pg/ml). 

Установи се, че серумните концентрации на IL-6 са сигнификантно по-

високи при йогините (2,24±1,3 pg/ml) макар и в референтните граници, 

спрямо студентите с остър стрес и лекарите с хроничен стрес 

(йогини/студенти p=0.000, йогини/лекари p= 0.001)(таблица 10).  
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Таблица 10. Съпоставка на серумен IL-6 между йогини, лекари и студенти 

(A) (mean±SD) (B) 

Mean 

difference 

(А-B) 

SEM p 

Йогини 

2,24±1,3 pg/ml 

лекари 0,80096
*
 0,2136 0,001 

студенти 1,00087
*
 0,2179 0,000 

Лекари 

1,44±0,28 pg/ml 

йогини -0,80096
*
 0,2136 0,001 

студенти 0,19991 0,2216 1,000 

Студенти 

1,24±0.13 pg/ml 

йогини -1,00087
*
 0,2179 0,000 

лекари -0,19991 0,2216 1,000 

A-група изследвани; B-съпоставима група 

 

В групата на студенти в състояние на остър стрес се установиха 

сигнификантно намалени стойности на серумен IL-6 в 100% (n=25), 

групата на лекари с хроничен стрес в 74.07% (n=20), докато в групата на 

хора, практикуващи йога сигнификантно намалени стойности под долната 

референтна граница са само в 10.34% (n=3). В нито един от изследваните 

участници не се установиха серумни стойности на IL-6 над горната 

референтна граница. 

Продукцията на провъзпалителни цитокини предизвиква поведенчески, 

невроендокринни и неврохимични промени, наподобяващи тези при 

експериментални животински модели на депресия или при депресивни 

разстройства при хора (Leonard, 2010). IL-1 и TNF-α обикновено са 

повишени при депресия и могат да предизвикат отделяне на кислородни 

радикали от активираните микроглиални клетки и астроцитите, които са 

токсични както за невроните, така и за олигодендроцитите (Leonard, 2010). 

IL-6 като цитокин – миокин, продукт на мускулната тъкан, инхибира 

производството на TNF-α и стимулира образуването на 

противовъзпалителни цитокини (IL-10 и IL-1RA). Тези данни насочват към 

факта, че физическата активност, както и практикуването на йога, 

първоначално увеличава провъзпалителните цитокини и след това 

противовъзпалителните. В проучването на Calcagni (2006 г.) е доказано, че 

високи концентрации на серумен IL-6 се наблюдават при хора, подложени 

на хроничен стрес (Calcagni&Elenkov, 2006). Нашето проучване не 

потвърждава тези данни, тъй като лекарите, работещи в условия на 

хроничен стрес, са със сигнификантно ниски нива под долната референтна 

граница на IL-6 спрямо контролната група. Ние установихме по-високи 
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концентрации, макар и в референтните граници, на IL-6 при 

практикуващите йога и това показва, че промените в имунната система по 

време на тренировка наподобяват тези, установени при психологичен стрес 

(Daruna, 2012). Най-ниски нива на IL-6 бяха определени при студентите по 

време на изпит. Докато TNF-α и IL-1β са строго провъзпалителни, IL-6 

може да има както провъзпалителни, така и противовъзпалителни ефекти 

(Scheller et al., 2011). Ако имунната функция е потисната при хроничен 

стрес (както е показано в предишни изследвания), тя може да бъде 

стимулирана (повишена) при остър стрес и да има имунозащитен ефект.  

 

2.4 . Серумен IL-6 при изследваните животни 

 

Групите животни с модел на CMS и с LPS-индуцирано възпаление 

значимо повишават (P<0,05) серумните нива на IL-6 спрямо контролната 

група. Групата с модел на CMS и LPS показва значимо повишени нива на IL-

6 (P < 0,05) спрямо самостоятелно приложение на CMS и LPS (фигура 1). 

 

Фигура 1. Промяна в концентрациите на IL-6 в серуми от плъхове с модел 

на хроничен стрес (CMS), последван от LPS-индуцирано възпаление (
0
P < 

0,05 сравнено с контролна група; *P < 0,05 сравнено с CMS моделна група) 

2.5 . Серумен TNF-α при изследваните животни 

 

Групите животни с модел на CMS и с LPS-индуцирано възпаление 

значимо повишават (P<0,05) серумните нива на TNF-α спрямо контролната 

група. Групата с комбиниран модел на CMS, последван от инжектиране на 

LPS, показва значимо повишени нива на TNF-α (P<0,05) спрямо 

самостоятелно приложение на CMS (фигура 2). 
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Фигура 2. Промени в концентрациите на TNF-α в серуми от плъхове с 

модел на хроничен стрес (CMS), последван от LPS-индуцирано възпаление 

(
0
P < 0,05 сравнено с контролна група; *P < 0,05 сравнено с CMS моделна 

група) 

Получените от нас резултати в модела на хроничен лек стрес показват 

значимо по-високи концентрации на провъзпалителните цитокини TNF-α и 

IL-6 при животните, подложени на комбинирания модел на CMS и LPS, в 

сравнение с приложението на хроничен стрес или ендотоксин 

самостоятелно. 

 

2.6. TNF-α в хомогенат от мозък при изследваните животни 

Групата с комбиниран модел на CMS и LPS показва значимо повишени 

концентрации на TNF-α (P<0,05) спрямо самостоятелно приложение на 

CMS или LPS, както и спрямо контролната група в хомогенат от мозъчна 

тъкан. При сравняване на данните за концентрациите на TNF-α в серум и 

мозък се откроява значима разлика между контролните животни и 

животните от моделната група с CMS. При предизвикване на имунна 

реакция чрез инжектиране на LPS на фона на CMS стойностите на 

цитокина допълнително се повишават значимо както спрямо контролните, 

така и спрямо CMS моделната група (таблица 11). 
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Таблица 11. Сравнителна таблица на концентрациите на TNF-α в серум и 

хомогенат от мозъчна тъкан от плъхове с модел на хроничен стрес, 

последван от LPS- индуцирано възпаление(
0
P < 0,05 сравнено с контролна 

група; *P < 0,05 сравнено с CMS моделна група) 

TNF-α, pg/ml (mean ± SEM) 

 Серум Мозък 

Контролна група 19,332 ± 5,157 251,50 ± 27,54 

Хроничен стрес модел (CMS) 180 ± 4,658
0
 13733,92 ± 567,8

0
 

Контрола + LPS 266,8 ± 14,496 877,58 ± 77,95 

CMS + LPS 302,2 ± 16,460 * 20000 ± 0 * 

 

Бактериалният ендотоксин, липополизахарид (LPS), когато се прилага 

системно, активира Toll-подобен рецептор 4 (TLR-4) върху имунните 

клетки и провокира освобождаването на IL-1β заедно с каскада на други 

цитокини, като IL-6 и TNF-α (Kubera et al., 2013; Ohgi et al., 2013). 

Инжектирането на LPS в нашия експеримент предизвика изразено 

повишение в концентрациите на серумните цитокини TNF-α и IL-6. 

Активирането на имунен отговор при лабораторни животни чрез 

приложение на LPS индуцира депресивно-подобно поведение и състояние 

на анхедония (липса на удоволствие от живота), ключов симптом на 

депресията (Kubera et al., 2004; Maes, 2001). Тези данни от литературата 

показват, че самостоятелното приложение на LPS води до поведенчески 

промени, подобни на предизвиканите при CMS модел. Те ни позволяват да 

предположим, че комбинирането на CMS модел, последван от 

инжектиране на LPS, би предизвикало дори по-интензивен имунен 

отговор. Elgarf et al. (2014г.) използват комбиниран модел на CMS и 

многократно инжектиране на LPS в ниски дози и показват значимо 

завишени концентрации на TNF-α в сравнение с тези при самостоятелно 

приложение на CMS или LPS модел (Elgarf et al., 2014). В настоящия 

експеримент, за допълнително изследване на ролята на TNF-α при 

хроничен стрес и депресия, изследвахме концентрациите и в хомогенат на 

мозъчната тъкан. Установените многократно увеличени концентрации на 

TNF-α от хомогенат в групата с хроничен модел на лек стрес спрямо 

концентрациите на серумен TNF-α в същата група е доказателство, че при 

стрес промените в мозъка на тестваните животни вероятно са резултат на 

активиране на микроглията. Микроглията са клетки в ЦНС, които могат да 

синтезират и реагират на TNF-α, когато са активирани (Daruna, 2012). Те 
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експресират HLA-II молекули и могат да активират имунен отговор. При 

хронично активиране микроглията може да синтезира голямо разнообразие 

от невротоксини като проинфламаторни цитокини, свободни радикали, 

азотен оксид, хемокини, протеинази, които могат да причинят невронална 

дисфункция и да влошат основното заболяване (Venneti et al., 2013). Като 

такава, активираната микроглия може да бъде фактор, предизвикващ 

разстройства на настроението (Rosenblat et al., 2014). Съществуват 

проучвания, че е налице активирана микроглия в мозъка на стрес-

индуцирани животински модели на депресия (Wohleb et al., 2011), но 

данните, които потвърждават наличието на активирана микроглия при 

хора са все още ограничени (Kreisel et al., 2014). Този адаптиран 

експериментален in vivo модел на CMS и последващо LPS индуцирано 

възпаление дава възможност за бъдещи проучвания на нови 

фармакологични вещества с потенциален адаптогенен или антидепресивен 

ефект при стрес или при депресивни разстройства.  

 

3.  Показатели на клетъчния имунитет на участниците в 

проучването 

От трите групи само при йогините се открива увеличение на средната 

стойност над горната референтна граница на абсолютния брой на 

лимфоцитите (2.96±0.9x10⁹/l). При лекари средната аритметична на 

абсолютния брой на лимфоцити е 2.29±0.64 x10⁹/l, а при студенти 2.48± 

0.93 x10⁹/l, т.е параметрите са в референтните граници. 

Изследвани чрез теста на Kolmogorov-Smirnoff, всички параметри на 

клетъчния имунитет са с нормално разпределение. На фигура 3 е показано 

нормалното разпределение на абсолютен брой лимфоцити (mean±SD=2,59 

± 0,87). При съпоставка на параметрите на клетъчния имунитет с One way 

ANOVA, се установи статистически значимa разлика (p≤0.05) между 

абсолютен брой на лимфоцити (p
1
=0.011), общи Т-клетки (p

2
=0.033), Т-

хелперни клетки (p
3
=0.013) и NK-клетки (p

4
=0.006) в трите групи. 

Установи се, че най-ниски стойности на клетъчния имунитет се наблюдават 

при лекарите с хроничен стрес, средни стойности при студентите, докато 

най-високи са при хората, практикуващи йога (фигура 4). 
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Фигура 3. Разпределение на стойностите на абсолютен брой лимфоцити 

при 81 изследвани участници (mean=2.59;SD=0.87) 

 

В групата на хора, практикуващи йога, сигнификантно високи 

стойности над референтната граница на абсолютния брой на лимфоцити 

бяха установени в 51.32% (n=15). В един участник от групата на йогини 

бяха установени сигнификантно намалени стойности на NK клетките. Не 

се установиха намалени стойности за другите параметри на клетъчния 

имунитет. Доказаха се увеличени стойности на общите имунокомпетентни 

Т-клетки (n=6), Т-хелперни (n=5), Т-супресорно/цитотоксични (n=3) и NK-

клетки (n=5) в единични случаи от изследваните в групата йогини. В нито 

един от изследваната група йогини не се установи промяна извън 

референтните граници на B-клетките.  

От общо 25 изследвани студенти по време на изпит в 36% (n=9) от 

тях се установи увеличение на абсолютния брой на лимфоцити. Доказаха 

се увеличени стойности на общите имунокомпетентни Т-клетки (n=2), Т-

хелперни (n=2), Т-супресорно/цитотоксични (n=1)  и NK-клетки (n=2) в 

единични случаи от изследваните в групата на студенти с остър стрес. 

Сигнификантно намалени стойности на абсолютния брой на B-лимфоцити 

се доказаха в един студент от изследваната група студенти по време на 

изпит.  
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В групата на лекари, работещи в условия на хроничен стрес, 

относителният дял на сигнификантно увеличени стойности над 

референтната граница на абсолютния брой на лимфоцити е 18.51% (n=5). 

Доказаха се сигнификантно повишени стойности на общите 

имунокомпетентни Т-клетки (n=2), Т-супресорно/цитотоксични (n=1) и 

NK-клетки (n=1) в единични случаи от изследваните в група на лекари. 

Също така бяха установени сигнификантно намалени стойности на B-

клетки (n=1), както и на NK клетките (n=1) в отделни случаи. Липсва 

промяна на стойностите на абсолютния брой на Т-хелперните клетки в 

изследваната група на лекари, работещи в условия на хроничен стрес.
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Фигура 4. Някои параметри на клетъчен имунитет при участниците в проучването  

(p
1,2,3,4

< 0,05)
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Изследва се има ли зависимост между абсолютния брой на 

лимфоцитите и параметрите на клетъчния имунитет в трите групи, като се 

използваше корелационен анализ – коефициент на Пирсън. На таблица 12 

е представена корелацията между нивото на абсолютния брой на 

лимфоцитите и средните стойности на клетките в трите групи (йогини, 

лекари и студенти). Установи се статистически значима корелация в 

групата лекари с хроничен стрес между абсолютния брой лимфоцити и 

променливите:  

1. общи T-клетки (много силна и положителна, възходяща зависимост 

r=0,956, p=0,000) т.е с увеличаване на абсолютния брой на 

лимфоцитите се наблюдава силно правопропорционално повишаване 

на нивата на общите Т-клетки; 

2. T-хелперни (много силна и положителна, възходяща зависимост 

r=0,903, p=0,000) т.е с увеличаване на абсолютния брой на 

лимфоцитите се наблюдава силно правопропорционално повишаване 

на нивата на Т-хелперните клетки; 

3. Т-супресорни (силна и положителна, възходяща зависимост r=0,791, 

p=0,000) т.е с увеличаване на абсолютния брой на лимфоцитите се 

наблюдава силно правопропорционално повишаване на нивата на Т-

супресорните клетки; 

4. общи B (значителна и положителна, възходяща зависимост r=0,578, 

p=0,002) т.е с увеличаване на абсолютния брой на лимфоцитите се 

наблюдава значително правопропорционално повишаване на нивата 

на Т-супресорните клетки; 

5. NK-клетки (умерена и положителна, възходяща зависимост r=0,468, 

p=0,014) т.е с увеличаване на абсолютния брой на лимфоцитите се 

наблюдава умерено правопропорционално повишаване на нивата на 

NK-клетките. 

Подобна корелация бе намерена в контролната група, както и в групата 

на студенти. При студентите, тя е най-силна между абсолютния брой 

лимфоцити и общи Т-клетки (много силна и положителна, възходяща 

зависимост r=0,978, p=0,000), последвана от другите променливи. С 

увеличаването на някои от параметрите, показващи много силна корелация 

с общия брой лимфоцити, се наблюдава увеличение на техния абсолютен 

брой.
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Таблица 12. Корелация между основните популации и субпопулации имунни клетки при йогини, лекари и студенти 

(*p=0.05; ** p=0.01) 

   

Абсол.брой 

лимфоцити/ 

Общи T-

клетки 

Абсол.брой 

лимфоцити/ 

T-хелперни 

клетки 

Абсолютен 

брой 

лимфоцити/ 

Т-цит/ 

супресорни 

Абсол.брой 

лимфоцити/ 

Общи B-

клетки 

Абсол. брой 

лимфоцити/ NK-

клетки 

Абсол. брой 

лимфоцити/ 

Индекс 

CD4＋/CD8＋ 

Йогини             

Pearson (r) 

P 

 

n 

 

    0,909** 

0,000 

 

29 

 

    0,895** 

0,000 

 

29 

 

   0,703** 

0,000 

 

29 

 

  0,458* 

0,012 

 

29 

 

   0,607** 

0,000 

 

29 

 

0,068 

 0,726 

 

29 

Лекари             

Pearson (r) 

P 

 

n 

 

    0,956** 

0,000 

 

27 

 

    0,903** 

0,000 

 

27 

 

    0,791** 

0,000 

 

27 

 

   0,578** 

0,002 

 

27 

 

  0,468* 

0,014 

 

27 

 

-0,256 

 0,198 

 

27 

Студенти          

Pearson (r) 

P 

 

n 

 

    0,978** 

0,000 

 

25 

 

    0,883** 

0,000 

 

25 

 

   0,786** 

0,000 

 

25 

 

    0,639** 

0,001 

 

25 

 

    0,633** 

0,001 

 

25 

 

 0,082 

 0,699 

 

25 
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Доказано е, че стресът оказва не само положителен ефект върху 

имунната система, когато е под формата на еустрес, но може да има и 

вредни ефекти, когато е дистрес (Dhabhar, 2014). При стрес се наблюдават 

главно промени в популациите на лимфоцитите и в съотношението на 

хелперни/супресорни Т-клетки, понижена пролиферация на лимфоцити, 

брой и активност на NK клетките, нарушена продукция на антитела и 

реактивиране на латентни вирусни инфекции (Webster&Glaser, 2008).   

В научното достъпно литературно пространство не откриваме подобно 

проучване на медицински персонал с хроничен стрес, с което може да 

направим съпоставка на резултатите, получени при изследваните лекари. 

Съпоставима социална група, която е изложена на хроничен стрес и има 

подобен ритъм на работа с нощни дежурства, е групата на полицаите. 

Wirth и сътрудници (2017г.) при група от 464 полицаи с хроничен стрес 

доказват значимо увеличени концентрации на абсолютния брой на общите 

левкоцити, неутрофили, лимфоцити и моноцити в групата на полицаи с 

нощни дежурства спрямо групата на полицаи с нормално дневно работно 

време. Повишените стойности на левкоцитите могат да бъдат свързани с 

повишения риск от развитие на хронични заболявания, наблюдаван сред 

тази група (Wirth et al., 2017). В нашето проучване доказахме точно 

противоположното, че при социални групи с хроничен стрес би трябвало 

да очакваме понижен абсолютен брой на лимфоцити.  

Проучването на Dhabhar и сътрудници (2014г.) предлага добро 

описание на възможните ефекти върху имунната система при хроничен 

стрес, изявени чрез имуносупресия или имуностимулация (Dhabhar, 2014). 

Имуностимулация се наблюдава в случаите на увеличен Th2 имунен 

отговор, активация на провъзпалителните цитокини и/или при стресови 

фактори, водещи до ускорено остаряване на имунната система.  В такива 

случаи съществува висок риск от възникване на възпалителни и 

автоимунни заболявания. Изразената имуносупресия при хроничен стрес 

може да се дължи на намаление на абсолютния брой на лимфоцити, 

тяхната функция, както и на липса на регулация от Tregs клетки. В тези 

случаи може да се очаква намаление на резистентността към инфекции и 

туморни заболявания (Dhabhar, 2014). 

Daruna (2012г.) подробно разглежда промените, настъпващи в клетките 

на имунната система при различно физическо натоварване. Daruna 

съобщава, че по време на тренировка се наблюдава преходна левкоцитоза 

(до 24 часа) предимно от неутрофилите и лимфоцитоза (до 2 часа) веднага 

след началото на тренировката. Лимфоцитите намаляват веднага след 

спиране на натоварването. Отговорен за увеличените левкоцити и 

лимфоцити е адреналинът, понеже умереното физическо натоварване се 

счита за тип психологически стрес (Daruna, 2012). Нашите резултати за 

установените концентрации на абсолютния брой лимфоцити при йогините 
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изцяло потвърждават описаните промени при тренировка в проучването на 

Daruna. 

Още през 1984 г. в проучването на Kiecolt-Glaser и сътрудници, 

проведено върху студенти по време на академичен стрес е доказано 

сигнификантно намаление на броя на NK клетките под референтната 

граница (Kiecolt-Glaser et al., 1984), потвърдено и в нашето проучване. В 

многобройните проучвания върху хора и животни е доказано, че 

хроничният стрес потиска различни имунни параметри, например NK 

клетки и пролиферация на лимфоцити (Kiecolt-Glaser et al., 1986; Cheng et 

al., 1990; Bartrop et al., 1977; Irwin et al., 1990). С намаление на абсолютния 

брой на NK клетките  при различни стресови фактори се увеличава рискът 

от възникване на инфекции (вирусни, вътреклетъчни микроорганизми). NK 

клетките атакуват не само вирус инфектираните клетки, но също така са 

основни в противотуморната защита.  

В едно проучване на група от раково болни Kochupillai и сътрудници 

(2005г.) доказват, че след 6 месечно практикуване на пранаяма и други 

дихателни техники, се наблюдава увеличаване на броя на NK клетките и 

липса на промяна в T-клетъчните субпопулации (Kochupillai et al., 2005). 

Това показва, че медитативните техники може да се използват дори и при 

профилактика на ракови заболявания. 

От друга страна, Sgoutas-Emch  и сътрудници (1994г.) доказват, че при 

стрес по време на изпит или при решаване на математическа задача може 

да се установи увеличаване на абсолютния брой NK клетки (Sgoutas-Emch 

et al., 1994). При нас се доказа точно противоположното – установихме 

сигнификантно по-ниски нива на NK-клетки, макар и в референтни 

граници, при студентите спрямо контролната група. Най-вероятно това се 

дължи на повишените стойностите на плазмения норадреналин който 

действа чрез свързване с β2-адренергичните рецептори, разположени по 

повърхността на имунните клетки и води до имуносупресия на 

концентрацията NK-клетките. 

Проучването на Infante и сътрудници (2014г.) доказва, че имунните 

клетки в кръвта са със сигнификантно по-високи стойности на Т-

цитотоксичните (CD3 
+
 CD8 

+
) лимфоцити, В (CD19

+
) лимфоцити  и NK 

(CD16
+
CD56

+
) клетки,  докато Т хелперните (CD3 

+
 CD4 

+
) клетки са били с 

ниски концентрации при тези, практикуващи медитация,  в сравнение с 

контролната група, която никога не е практикувала подобна медитативна 

техника (Infante et al., 2014).  

Manzaneque JM  и сътрудници (2004г.) обаче не откриват промени в 

броя на лимфоцитните субпопулации при практикуване на медитативни 

техники (Manzaneque et al., 2004). Това несъответствие на резултатите 

може да се обясни с методологическите различия в позите и различните 

видове йога или продължителността на практикуването на йога и 

медитацията.  Нашите участници в контролната група  практикуваха йога 
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повече от 6 месеца, 4 пъти седмично по 45 минути на всяко упражнение. 

От друга страна, различните техники за релаксация не действат по подобен  

начин и не упражняват един и същ физиологичен ефект върху организма 

(Sedlmeier et al., 2012).  

Наблюдаваните по-ниски стойности на абсолютния брой на клетките на 

имунната система основно се дължат на увеличаване на 

норадреналиновата концентрация при стрес. NK-клетките имат най-голям 

брой β адренергични рецептори, последвани от Т-цитотоксични, Т-

хелперни и на последно място B клетки (Daruna, 2012).   

Норадреналинът стимулира β2-адренергичните рецептори в имунните 

клетки, активира интрацелуларния сигнален път (cAMP-протеин киназа А), 

който взаимодейства с други сигнализиращи пътища, регулиращи 

пролиферацията, диференциацията, зреенето, ефекторните функции и 

действа имуносупресивно на имунните клетки (Lorton&Bellinger, 2015). 

Липсват проучвания, показващи корелации между отделните клетъчни 

параметри в клетъчно-медирания имунен отговор и хормоните при остър 

или хроничен стрес. Нашето проучване е първото комплексно проучване в 

България, което включва невроендокринните механизми на хормоните при 

стрес и ефекта им върху имунните клетки при клинично здрави индивиди с 

остър или хроничен стрес. 

 

4. Специфичен хуморален имунитет на участниците в проучването 

Бяха изследвани и общите серумни имуноглобулини IgA, IgM и IgG 

като параметри на хуморалния адаптивен имунитет на участниците в 

проучването. Установи се, че групата на йогини е с най-високи серумни 

концентрации на общи IgA (3,015± 1,19 g/l). При лекарите, работещи в 

условия на хроничен стрес, бяха открити най-ниски серумни нива на трите 

изследвани имуноглобулини (IgA, IgM, IgG) спрямо групата на йогини и 

студенти. Също така се доказаха сигнификантно високи серумни нива на 

IgM (1,66± 0,63g/l) и IgG (14,74 ± 4,11 g/l) при студентите, изследвани по 

време на изпит. Разликата на трите променливи при съпоставка между 

групите е статистически значима (таблица 13). 
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Таблица 13. Специфичен хуморален имунитет при 

 йогини, лекари и студенти 

Хуморален имунитет Mean±SD F P 

IgA 

g/l 

Йогини 3,015± 1,19 

21,268 0,000 Лекари 1,33±0,65 

Студенти 2,57±0,92 

IgM 

g/l 

Йогини 1,23±0,70 

7,151 0,001 Лекари 0,98±0,60 

Студенти 1,66± 0,63 

IgG 

g/l 

Йогини 12,78±3,1 

3,254 0,044 Лекари 12,32±3,5 

Студенти 14,74 ±4,11 

 

Серумните имуноглобулини са в референтни граници при над 50% от 

изследваните участници в трите групи (фигура 5). Хората, практикуващи 

йога, са със сигнификантно увеличени концентрации на серумния IgA в 

24.14% (n=8) и IgM в 3.45% (n=1), но с намалени нива на серумния IgG в 

3.45% (n=1). При 11.11% (n=3) от изследваните лекари установихме 

намалени концентрации на IgA и IgM, докато за IgG се установи намаленa 

серумнa концентрация в 4% (n=1). При студентите с остър стрес доказахме 

увеличение на нивата на серумните имуноглобулини  в 20% (n=5) на  IgA, 

8% (n=2) на IgM и в 12% (n=3) на IgG. При един (4%) от изследваните 

студенти по време на академичен остър стрес се доказа намален серумен 

IgG. 
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Фигура 5. Относителен дял на серумните имуноглобулини при различни 

групи изследвани участници 

 

Контролната група на хора, практикуващи йога, е със сигнификантно 

по-високи концентрации на серумен IgA, макар и в референтните граници 

спрямо двете групи в стресово състояние. Това допълва проучването на 

Narasimhan през 2011г., в което са включени 450 клинично здрави хора с 

различни професии, които практикуват йога само за една седмица. Освен 

увеличение на IgA като положителен ефект от практикуването на йога се 

очертава и намалението на симптомите на стрес при индивидите, които са 

декларирали, че са стресирани (Narisimhan et al., 2011). Плазматичните 

клетки произвеждат основните IgA молекули и J веригите, които оформят 

димерите. Тези димерни молекули се свързват с базалните мембрани на 

близко разположените епителни клетки чрез рецептор, намиращ се върху 

тези клетки. Рецепторът е секреторният компонент. Рецепторът пренася 

молекулите през епителната клетка и ги освобождава в извънклетъчните 

течности като димерен IgA с прикрепена секреторна част 

(Benjamini&Leskowitz, 1991). Най-вероятно при практикуването на йога се 

стимулира усилена продукция на IgA от плазматичните клетки, които в 

голяма част ще станат димерна форма като секреторен IgA. При 

практикуването на различни пози при йога се стимулира 
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гастроинтестиналната асоцирана мукозна тъкан (GALT). Асаните 

въздействат върху различни части на тялото, масажират и внасят свежа 

кръв към вътрешните органи, отпускат ставите, мускулите и сухожилията. 

Всяка асана претендира да има различни ефекти, например  при Sirsasana – 

„поставка за глава“, се стимулира лимфен дренаж, подробно описани от 

Lychnos и сътрудници през 2018 г. (Lychnos, 2018). Положителните ефекти 

от практикуването на йога се наблюдават и в проучването на Solberg и 

сътрудници. Той доказва, че медитацията, като най-високо ниво при 

практикуването на йога, определено неутрализира супресивните ефекти  на 

стреса върху имунната система (Solberg et al., 1995). В проучването на 

Bosch  и сътрудници (2003г.) на 32 доброволци се доказва, че острият стрес 

увеличава концентрациите на секреторния IgA, докато хроничният стрес ги 

намалява (Bosch et al., 2003).   

При лекарите, работещи в условия на хроничен стрес, бяха установени 

статистически значимо по-ниски серумни нива на трите изследвани 

имуноглобулинa, макар и в референтните граници, спрямо групата на 

йогини и студенти с остър стрес. Този резултат потвърждава твърденията 

на Bosch и сътрудници за намалени концентрации на хуморалните фактори 

при хроничен стрес (Bosch et al., 2003). Ниски серумни концентрации се 

наблюдават при продължителен стрес (Vedhara et al., 1999; Glaser et al., 

1998). Също така, доказаните по-високи концентрации на IgM  и IgG, 

макар и в референтни граници при студентите, изследвани по време на 

изпит са още един интересен факт, показващ различните ефекти на 

стресорите в зависимост от стресора и времетраенето. Това частично се 

потвърждава и в проучването на Kiecolt и сътрудници  (1984г.),  където се 

наблюдава увеличение на концентрацията на IgA, но без промяна в 

концентрациите на  IgM и IgG при 75 изследвани първокурсници по време 

на академичен стрес (Kiecolt-Glaser et al., 1984). Нашите данни, както и 

данните от световната литература показват, че стресът при клинично 

здрави хора и в отсъствие на инфекция може да доведе до различна 

промяна на концентрациите на серумните имуноглобулини в зависимост 

от продължителността на стресорите. 

 

 

5. Латентни вирусни инфекции и автореактнвност при 

изследваните участници 

Наличие на остра инфекция чрез доказване на специфични IgM 

антитела срещу CMV (цитомегаловирус) бе установено само при един 

участник от групата на йогини и един участник от групата на студенти т.е в 

97,5 %  (n=79) от изследваните липсват данни за остра инфекция от CMV. 

При изследването на специфични антитела от клас IgG срещу  CMV, 

наличие на хронична или анамнестична CMV инфекция се наблюдава  в 

над 50% и в трите изследвани групи от проучването, при йогини 71,40 % 
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(n=20), лекари 51,90 % (n=14) и студенти 58,30 % (n=14) (фигура 6). 

Антителата от клас IgG срещу EBV са установени при йогини в 3,44 %, 

при лекари в 3,7 % и при студенти в 4 %. Само при един студент (1.23%) от 

общо 81 изследвани участници в проучването бе доказана реактивация на 

CMV с положителни CMV-IgM и CMV-IgG едновременно. 

При нито един от изследваните участници в проучването не се установи 

наличие на антинуклеарни антитела с метода на индиректна 

имунофлуоресценция. Това насочва към липсата на клинично изявени 

автоимунни реакции от типа на системен лупус еритематозус или други 

заболявания на съединителната тъкан с положителни ANA (антинуклеарни 

антитела) при изследваните хора.   

 

 

 

Група Студенти (n=24)

%CMVIgG- (n=10)

%CMVIgG-+(n=14)

41,70 %58,30 %

 

Фигура 6. Относителен дял на латентна инфекция CMV IgG при йогини, 

лекари и студенти 

 

Изследванията за наличие на специфичен имунен отговор срещу CMV и 

EBV при трите групи показват честота на тези латентни вирусни 

инфекции, съпоставима с данните за световната популация. Нашето 

проучване потвърждава твърдението на Robertson (2010г.), че IgG антитела 

срещу CMV се откриват при над 80 – 90% от възрастните, без оглед на пол 

и етническа принадлежност, както и при пациенти със синдрома на 

хронична умора (Robertson, 2010). 
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Установено е, че академичният остър стрес може да реактивира някои от 

латентните херпес вируси до различни степени в различни сезони и че in 

vivo реактивирането на специфични латентни вируси може да включва 

множество невроендокринни взаимодействия (Matalka et al., 2000). В 

проучването на Matalka, проведено върху 56 клинично здрави студенти е 

доказан сигнификантно различен по-висок относителен дял на 

реактивирани вирусни инфекции (EBV, CMV) през лятната сесия в 

сравнение със зимната сесия. Това се потвърждава и в нашето проучване. 

Студентите с остър стрес бяха изследвани през зимната сесия и може би 

затова не установяваме висок относителен дял на реактивирани вирусни 

инфекции при остър академичен стрес. От друга страна, Glaser и 

сътрудници (1994г.) показват висока степен на реактивация на херпесните 

вируси през зимния период (Glaser et al., 1994).  

В нашето проучване не се установи корелaция между концентрациите 

на кортизол и наличие на специфични вирусни антитела (EBV-IgG и CMV-

IgG) при лекарите с хроничен, студентите с академичен (остър) стрес и 

контролната група (p>0,05). Това е в съответствие с Matalka и сътрудници 

(2000г.), че няма корелация между концентрациите на кортизол при 

тестваните студенти и реактивирането на цитомегаловирусна или EBV-

вирусна инфекция (Matalka et al., 2000). Още през 1986г., Amsterdam и 

сътрудници не откриват реактивирани вирусни инфекции при хроничен 

стрес на депресивно болни (Amsterdam et al., 1986). Тяхното проучване се 

основава на in vitro моделa на Tanaka (1984г.), където било доказано, че 

високите концентрации на кортикостероиди активират вирусната 

репликация и активация (Tanaka et al., 1984). Това показва, че сложните 

взаимодействия между ендокринната и имунната система затрудняват 

демонстрирането на директна in vivo връзка между концентрациите на 

хормона на стреса и реактивирането на EBV или CMV инфекция. 

В нашето проучване нито един от изследваните участници с 

отрицателни ANA не сподели за преживян емоционален стрес при 

попълване на въпросника за индивидуална оценка на стрес (PSS-14).  В 

други проучвания обаче е установено, че голяма част от пациентите (до 

80%) биха съобщили за необичаен емоционален стрес преди началото на 

автоимунно заболяване (Stojanovich, 2010).  

Delévaux и сътрудници (2013г.) доказват, че стресът стимулира 

хуморалния имунитет чрез увеличен синтез на Th2 цитокини и може да 

доведе до поява на автоимунно заболяване (Delevaux et al., 2013). Те 

обсъждат възможната роля на психологическия стрес и основните 

хормони, свързани със стрес, в патогенезата на автоимунното заболяване и 

предполагат, че стрес-предизвиканите невроендокринни хормони водят до 

имунна дисрегулация, включително до автоимунно заболяване чрез 

промяна или усилване на производството на цитокини.  
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От друга страна, Faresjo (2015г.) обединява резултатите от различни 

проучвания върху стреса и риска от развитие на автоимунно заболяване. В 

неговото проучване се твърди, че самата автоимунна болест причинява 

психологически стрес и не е доказано колко продължителен трябва  да е 

той, за да предизвика автоимунен отговор или да усложни протичането на 

вече диагностицирани автоимунни заболявания (Faresjo, 2015). Ние не 

можем да твърдим, че със сигурност в бъдеще някой от изследваните няма 

да развие автоимунно заболяване. Но на този етап не доказваме активно 

автоимунно заболяване чрез наличието на антинуклеарни антитела (ANA), 

които все пак в малък процент може да са положителни и при клинично 

здрави хора. За да се приеме или отхвърли автоимунно заболяване е 

необходимо да се направи не само щателен физикален преглед с анамнеза, 

изследване на ANA, но и комплексно клинично и образно изследване. 

 

6. Серумни концентрации на стрес-хормони, маркер на 

оксидативен стрес и полиморфизъм на GABRA6 при 

изследваните лица 

 

6.1. Кортизол, адреналин и норадреналин  

Серумната концентрация на кортизол при изследваните лица е в 

референтни граници. При групата лекари серумният кортизол е в средата 

на референтния интервал (364,47±189,9 nmol/l), докато при групата 

студенти – в горната референтна граница (601,62±243,55 nmol/l). 

Установихме статистически значима разлика при сравнение между трите 

групи p=0,000 (фигура 7). Най-висок относителен дял на сигнификантно 

повишени серумни концентрации на коризола се наблюдава при 32% (n=8) 

от изследваните студенти, последвани от групата на йогини с 10.34% (n=3) 

и групата на лекари с 7.4% (n=2). Само за групата на лекари с хроничен 

стрес се установи, че 14.81% (n=4) са със сигнификантно ниски нива на 

серумния кортизол под долната референтна граница. Най-високи плазмени 

концентрации на норадреналин бяха доказани в групата на лекарите 

(2017,065± 935,41 pg/ml), докато най-ниски в групата на йогини (317,18 

±168,37 pg/ml). Най-висок относителен дял на увеличен плазмен 

норадреналин беше доказан в групата на лекари с 92.59 % (n=25). При 

изследване на хормона адреналин при лекарите се доказа, че са с най-

висока средна стойност 40,54±84,15 pg/ml, докато при лицата, 

практикуващи йога концентрацията на адреналин е най-ниска (15,07±15,23 

pg/ml). Само в един лекар, работещ в интензивен сектор на клиника по 

Кардиохирургия от общо 81 изследвани участници в проучването, 

установихме повишен плазмен адреналин. Установихме статистически 

значима разлика при съпоставка на норадреналин между трите групи, но 

не и при съпоставка на плазмения адренaлин (p>0.05). 
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Потърси се дали съществува зависимост между хормоните – кортизол, 

адреналин и норадреналин, с корелационен анализ за променливи, които 

имат отклонения от нормалното разпределение-коефициент на Спирман. 

При изследването на корелационната зависимост между концентрациите 

на хормоните, се установи, че норадреналинът има определено влияние 

върху кортизола, тъй като се наблюдава умерена по сила и отрицателна 

зависимост rs= -0, 379, p= 0.001 (фигура 8). С увеличение на стойностите 

на плазмения норадреналин, намаляват стойностите на серумния кортизол. 
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Фигура 7. Серумни концентрации на кортизол при изследваните участници 

(йогини=1, лекари=2, студенти=3) 

 

 

Фигура 8. Зависимост между кортизола и норадреналина на участниците в 

проучването 
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При изследването на корелационната зависимост между 

концентрациите на хормоните (адреналин, норадреналин и кортизол) и 

клетъчните фактори на имунната система се установи, че норадреналинът 

има определено влияние върху нивата на общите имункомпетентни Т-

клетки и NK-клетките, тъй като се наблюдава слаба по сила, отрицателна 

зависимост за общите Т-клетки (rs= -0.239, p= 0.038) и слаба към умерена 

по сила, отрицателна зависимост за NK-клетките (rs= -0.286, p= 0.012) 

(фигура 9). С увеличение на стойностите на плазмения норадреналин се 

наблюдава имуносупресия на концентрацията на общите Т-клетки и NK-

клетките, вероятно чрез свързване с β2-адренергичните рецептори, 

разположени по повърхността на имунните клетки. 

 
 

Фигура 9. Зависимост между норадреналина и общите Т – клетки и 

абсолютен брой на NK – клетки на участниците в проучването 

 

По отношение на кортизола като хормон на стрес, нашите данни 

показват, че серумните концентрации на кортизола са статистически 

значимо по-високи, макар и в референтни граници, при студентите по 

време на изпит спрямо лекарите, работещи в условия на хроничен стрес, и 

контролната група на хора, практикуващи йога. Наблюденията на Maduka и 

сътрудници (2015г.) показват по-високи нива на кортизол при студенти по 

време на изпит спрямо студенти по време на обучителния процес (Maduka 

et al., 2015). 

По време на стрес, когато има повишение на лигандата кортизол, се 

установява понижен брой на глюкокортикоидните рецептори и 

резистентност към свързването с кортизол (Liu et al., 2002; Uys et al., 2006). 

Високите концентрации на кортизол в кръвта ще предизвикат намален 

синтез на CRH и ACTH с последващ намален синтез на кортизол от 

надбъбреците. При хроничен стрес в организма има постоянно високи 

концентрации на кортизол. В такова състояние се наблюдава понижена 



42 

чувствителност на рецепторите към кортизола и постепенна адаптация към 

високите нива в организма. Това води до привикване на HPA оста към 

постоянната стимулация от кортизол и спиране на физиологичния отговор 

„борба или бягство“, както и правилно функционираща обратна връзка 

(negative feedback) (Pariante, 2017; Silverman et al., 2010). В нашето 

проучване най-вероятно причината за по-ниски концентрации на кортизола 

при лекарите, работещи в условия на хроничен стрес спрямо по-високите 

концентрации у студентите с остър стрес, е точно тази.  

От друга страна, при хората, практикуващи йога, се наблюдава 

намалена продукция на ACTH от хипофизата и на кортизол от 

надбъбречните жлези. Установената статистически значима най-ниска 

концентрация на кортизол, макар и в референтните граници, при йогините 

в нашето проучване потвърждава изследванията на Kamei и сътрудници 

(2000г.), които доказват намален серумен кортизол при практикуващите 

йога (Kamei et al., 2000). Това се дължи на инхибиране на HPA ос и 

активиран парасимпатикус от практикуването на дихателни техники, 

установено в проучването на Streeter и сътрудници през 2017г. (Streeter et 

al., 2017). 

Изследване на плазмения адреналин установи най-високи 

концентрации, макар и в референтните граници, при лекарите работещи в 

условия на хроничен стрес, последвани от студентите, а най-ниски са 

концентрациите в контролната група на йогините. Отново в проучването на 

Maduka и сътр. (2015г.) е доказано, че по време на изпит в академична 

среда при студентите се наблюдава не само увеличение на кортизола, но и 

на адреналина (Maduka et al., 2015). Още през 1979 г., Timio и сътрудници 

са съобщили за повишено активиране на адреносимпатиковата система и 

продукция на катехоламини по време на професионален стрес (Timio et al., 

1984), което бе потвърдено и в нашето проучване. Високи концентрации на 

адреналин се наблюдават по време на публична лекция или в академична 

среда по време на изпит. Това е доказано  в проучването на Burleson и 

сътрудници (2003г.), както и от Sgoutas-Emch, 1994г., (Burleson et al., 2003; 

Sgoutas-Emch et al.,1994). 

Получените от нас данни показват, че плазмените концентрации на 

норадреналина са със сигнификантно тройно увеличение над горната 

референтна граница в групата на лекари с хроничен стрес, последвани от 

по-ниски стойности в референтни граници в групата студенти с остър 

стрес спрямо хората, практикуващи йога – контролна група с най-ниски 

концентрации в референтната граница. Норадреналинът е катехоламин, 

синтезиран от адреналната медула, периферните нерви на симпатикуса и 

централната нервна система (O'Toole, 2013). Проучванията на Li и 

сътрудници (2010г.) върху експериментални модели на плъхове, подложени 

на хроничен стрес показват, че плазмения норадреналин се увеличава при 

хроничен стрес (Li et al., 2011). Bremner и сътрудници (1996г.) при 
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възрастни хора доказват, че при хроничен стрес може да има намаление на 

освобождаването на норадреналин от норадренергичните неврони, но 

увеличение на концентрацията на циркулиращия норадреналин (Bremner et 

al., 1996). 

Адреналинът и норадреналинът като хормони от надбъбречната 

медула чрез симпатиковата нервна стимулация могат да активират 

положителната обратна регулаторна връзка и да индуцират производство 

на ACTH. Точно това се потвърждава и в нашето проучване, където 

високите концентрации на норадреналин, установен при лекарите, най-

вероятно са резултат на гореописаните механизми. Хиперактивността на 

оста HPA може да накара съответните биологични системи да компенсират 

или в крайна сметка да се сринат и да се стигне до развитие на болестни 

състояния (Juster et al., 2011). 

Нашите резултати демонстрират отрицателна зависимост на 

серумния кортизол и плазмения норадреналин, но не и с плазмения 

адреналин. Това показва, че с увеличение на норадреналина се наблюдава 

намаление на кортизола. Това се потвърждава в нашето проучване в 

групата на лекари, работещи в условия на хроничен стрес. При 

изследването на корелационната зависимост между концентрациите на 

хормоните (адреналин, норадреналин и кортизол) и клетъчните фактори на 

имунната система се установи, че норадреналинът има определено влияние 

върху нивата на общите имункомпетентни Т-клетки и NK-клетките, като 

индуцира имуносупресия. При лекарите в състояние на хроничен стрес се 

потвърди, че високите нива на норадреналина корелират с намалена 

концентрация на общите имункомпетентни Т – клетки и NK – клетки. 

Подобни проучвания на зависимости между анализираните от нас 

променливи при трите групи (йогини, студенти и лекари) в научното 

информационно пространство липсват.  

Можем да изведем заключението, че реакциите на стрес са свързани 

с повишена секреция на редица хормони, включително глюкокортикоиди, 

катехоламини и други, чийто ефект има за цел приспособяване на индивида 

към новото обстоятелство. Очевидно съществува потенциал за промяна на 

функциите на имунната система от невроендокринната система и 

взаимодействията са сложни.  

 

6.2. 8-хидрокси-2-дезоксигуанозин – маркер на оксидативен стрес 

Средната серумна концентрация на 8-хидрокси-2-дезоксигуанозин при 

лицата, включени в проучването, е в референтни граници. При групата 

лекари средната сeрумна концентрация е 251.02±124.04 ng/l, докато при 

групата студенти по време на изпит тя е по-ниска 187.56±79.78 ng/l. Най-

ниска средна концентрация на маркера на оксидативен стрес се наблюдава 

при йогините (175.66±55.42 ng/l). Изследваният параметър е статистически 
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значимо различен при съпоставка между трите групи – лекари, студенти и 

йогини p=0.006, F=5.383 (таблица 14).  

 

Таблица 14. Оксидативен стрес при изследваните групи 

8-хидрокси-2-

дезоксигуанозин 

Mean±SD 

ng/l 
F P 

Йогини (n=29) 175,66± 55,42 

5,383 0,006 Лекари (n=27) 251,02 ±124,04 

Студенти (n=25) 187,56± 79,78 

 

Изследва се има ли корелация между 8-хидрокси-2-дезоксигуанозин 

и хормоните при стрес (адреналин, норадреналин и кортизол) в трите 

групи чрез корелационен коефициент на Пирсън. Не се установи 

статистически изразена корелация между наблюдаваните променливи (p 

>0,05). 

Хроничният психологически стрес може да ускори биологичното 

стареене, а оксидативните увреждания са важен потенциален посредник на 

този процес. Установените високи концентрации на серумен 8-хидрокси-2-

дезоксигуанозин при лекарите с хроничен стрес в нашето изследване, 

корелират с резултатите на Aschbacher и сътрудници (2013г.) върху 48 

болногледачи на хора с деменция спрямо група на клинично здрави 

индивиди. В тяхното проучване също се установяват високи концентрации 

на 8-хидрокси-2-дезоксигуанозин в групата на болногледачи с хроничен 

стрес.  Хроничното излагане на стрес води до окислителното увреждане 

чрез често и продължително активиране на хипоталамо-хипофизо-

надбъбречната ос (Aschbacher et al., 2013). 

В нашето проучване установените значимо по-ниски серумни 

концентрации на 8-хидрокси-2 дезоксигуанозин, макар и в референтните 

граници, в групата на студенти-медици спрямо групата на лекари с 

хроничен стрес наподобяват получените резултати в проучването на 

Srivastava и сътрудници (2014г.). В него при 150 студенти-медици, 

разделени в две групи на студенти-медици 1
ви

 курс спрямо студенти-

медици 3
ти

 курс, установяват високи нива на оксидативен стрес в групата 

на студенти-медици 3
ти

 курс. Авторите също така установяват, че 

оксидативният стрес се увеличава с продължителното подлагане на стрес 

(Srivastava et al., 2014). 

От друга страна, установените най-ниски концентрации на 8-

хидрокси-2 дезоксигуанозин в групата на йогините корелира с няколко 

подобни световни проучвания, които дори предлагат практикуването на 
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йога като потенциален терапевтичен подход при болни от диабет и болни 

на диализно лечение (Dada et al., 2015; Ulas et al., 2014). В проучването на 

Dada (2015г.) са изследвани общо 68 болни на диализно лечение, разделени 

на група диализно болни, практикуващи йога за период от 4 месеца, и 

група непрактикуващи йога диализно болни. Авторите са установили, че 

упражняването на йога при диализно болни е имало терапевтични, 

превантивни и защитни ефекти чрез намаляване на нивото на оксидативния 

стрес (Dada et al., 2015).  

В нашето проучване липсва статистически значима корелация между 

кортизола и маркера на оксидативен стрес при съпоставка между трите 

групи. В проучването на Irie и сътрудници (2005г.) на 372 работещи 

клинично здрави хора е установена корелация между начина на живот, 

тютюнопушенето, нивата на кортизол и концентрацията на 8-хидрокси-2-

дезоксигуанозин в урината (Irie et al., 2005). В научното пространство 

липсват проучвания, сравняващи нивото на оксидативен стрес между 

професионални групи, изложени на стрес с различна продължителност 

(остър или хроничен).  

Но ако наистина искаме да установим нивото на оксидативен стрес 

изследването трябва да включва повече от един маркер т.е нивата на един 

маркер на оксидативен стрес не могат да демонстрират общия оксидативен 

статус и е трудно да се интерпретират самостоятелно. От друга страна, в 

проучванията на Valavanidis и сътрудници (2009г.) се твърди, че 8-

хидрокси-2-дезоксигуанозин може да се използва не само като 

прогностичен маркер на оксидативен стрес, но и като биомаркер за 

канцерогенеза, стареене и дегенеративни заболявания (Valvanidis et al., 

2009). 

 

6.3 . Полиморфизъм на гена, кодиращ гама аминомаслена киселина 

тип А, алфа 6 рецепторна субединица (GABRA6) 

 

При стрес отговорът се определя от различни фактори, много от 

които са унаследени. Водени от факта, че генетичните полиморфизми на 

CRH, рецепторите или на регулаторите, са много вариабилни в 

механизмите при стрес, решихме да изследваме полиморфизма на гена, 

кодиращ GABRA6 (гама аминомаслена киселина, тип А, алфа 6 рецепторна 

субединица). 

В пилотното проучване на 27 участници (йогини n=10, лекари n=7 и 

студенти n=10) установихме различен относителен дял на 

преобладаващите полиморфизми на кодиращия ген.  При 85.2 % (n=23) от 

изследваните участници в трите групи се наблюдава TC полиморфизъм на 

GABRA6. Всичките изследвани йогини (n=10) са с TC полиморфизъм на 

GABRA6. От общо 7 изследвани лекари работещи в условия на хроничен 

стрес, в 71.4% (n=5)  се доказа TC полиморфизъм, докато ТТ и CC 
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полиморфизъм се установи при един от изследваните участници: 

ТТ=14.3% (n=1) и CC=14.3% (n=1). В 80% (n=8) от изследваните студенти 

по време на изпит е налице TC полиморфизъм. Само при двама от 

изследваните студенти по време на изпит (20%) наблюдаваме CC 

полиморфизъм на гена, кодиращ GABRA6 (таблица 15). При тестването на 

хипотезите за несъществено (случайно) влияние на различния 

полиморфизъм на кодиращия ген не се намери такава ( 2 = 5,18, p=0,269). 

 

Таблица 15. Полиморфизъм на гена кодиращ GABRA6 

Група 
ген кодиращ GABRA6 

Общо TC TT CC 

Йогини 

(n=10) 

 

 

 

 

Лекари 
(n=7) 

 

 

 

 

Студенти (n=10) 

брой 10 0 0 10 

% в групата 100% 0% 0% 100% 

% на 

изследваните 
43,5% 0% 0% 37,0% 

брой 5 1 1 7 

% в групата 71,4% 14,3% 14,3% 100% 

% от 

изследваните 
21,7% 100% 33,3% 25,9% 

брой 8 0 2 10 

% от групата 80,0% 0% 20,0% 100% 

% от 

изследваните 
34,8% 0% 66,7% 37,0% 

Общо 

брой 23 1 3 27 

% от групата 85,2% 3,7% 11,1% 100% 
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Доказано е, че T1521C полиморфизъм е свързан с промени в нивата на 

ACTH и кортизол при стрес на клинично здрави хора (Uhart et al., 2004). 

Много проучвания определят, че индивидуалната уязвимост при стрес се 

дължи на различните стресори, но в най-голяма степен в (50-62%) се 

дължи на генетични фактори (Bartels et al., 2003; Negrao et al., 2010). 

Проучванията показват, че различните полиморфизми на GABRA6 

колерират с различен риск от развитие на алкохолизъм до 

невропсихиатрични заболявания (Parsian et al., 1997; Dick&Foroud, 2003).  

В няколко изследвания е доказано, че лица, хомозиготни за алел С, 

могат да бъдат защитени от вредните ефекти, налични при хроничен стрес 

(Tsigos&Chrousos, 2002; Padro&Sanders, 2014). При нас това е установено 

само при един участник от групата лекари, работещи в условия на 

хроничен стрес. Хомозиготите за Т алел са със съща податливост към 

стрес, както и хетерозиготите в сравнение с хомозиготите за C алела, 

доказано в проучването на Uhart и сътрудници (2004г.)(Uhart et al., 2004). 

При тях се наблюдава и висока серумна концентрация на кортизол, което 

още веднъж показва какво огромно значение има генетично обусловената 

податливост към стрес.  

Въз основа на проведеното проучване може да твърдим, че T1521C 

полиморфизъм на GABRA6 e свързан с усилена активност на оста HPA 

(доказан при лекарите с хроничен стрес). Нашите данни, както и данните 

от световната литература показват, че генетично обусловената регулация на 

отговора към стрес играе съществена роля,  но не трябва да се отхвърля и 

значението на другите фактори на околната среда и тяхното влияние върху 

гените (епигенетика). Независимо от установения TC полиморфизъм на 

GABRA6 на всички участници от контролната група (йогини), които 

използват практикуването на йога за справяне със стресовата реакция, се 

установи липса на увеличение на концентрацията на кортизола. Това 

показва, че практикуването на йога не позволява изява на патологична 

реакция при стрес. Докато групите на лекарите с хроничен стрес и 

студентите-медици с наличен TC полиморфизъм са непрекъснато изложени 

на различни стресови стимули и те не успяват да балансират реакцията 

„борба или бягство“, което води до липса на устойчивост при стрес и 

наличие на уязвимост. Това корелира със становището на Rosmond и 

сътрудници, че е възможно полиморфизмите на GABRA6 да не оказват 

съществена роля върху концентрацията на кортизол при стрес (Rosmond et 

al., 2002).  
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7. Лабораторен имунологичен алгоритъм за скриниране и оценка 

на имунологични показатели при остър и хроничен стрес 

 

   Изхождайки от направения анализ на всички параметри (скала на Коен, 

цитокини, фактори на клетъчно-медирания имунитет, специфичен 

хуморален имунитет, специфични анти-вирусни антитела, адреналин, 

норадреналин, кортизол, маркер на оксидативен стрес и генен 

полиморфизъм на GABRA6), които се променят при остър или при 

хроничен стрес, може да предложим следните параметри за групово 

скриниране на нивото на стрес при различни социални или професионални 

групи (фигура 10).  

Добър инструмент за психисоциална диагностика, но не и за промяна 

в имунологичните параметри при стрес, е скалата на Коен (PSS-14). 

Скалата на Коен е първата стъпка (I) за определяне на предполагаемото 

ниво на стрес за една група изследвани лица. За да разберем дали наистина 

съществуват промени и на клетъчно ниво, необходимо е да проведем и 

други изследвания на доказаните сигнификантно значими параметри при 

стрес.  

Втората стъпка (II) е да се изследват хормоните на стресовата 

реакция (норадреналин, прекурсор на адреналин и кортизол). 

Стресиращият фактор може да провокира увеличен синтез и секреция на 

кортизол при остър стрес. При продължителен хроничен стрес се 

наблюдава увеличена концентрация на норадреналин в кръвта. В групата 

на хора с хроничен стрес се установи намален серумен кортизол. Тази 

взаимовръзка е ключов момент в разграничаването на остър от хроничен 

стрес. Хормоните се свързват чрез GR (кортизол) или адренергичните 

рецептори (адреналин и норадреналин), разположени върху клетките на 

имунната система и по този начин упражняват ефекта си при стрес. Към 

тази стъпка може да се добави и изследването на маркера на оксидативен 

стрес – 8-хидрокси-2„ дезоксигуанозин. Последният играе роля в 

промените, настъпващи в клетките при високо ниво на ROS или при 

нарушен баланс между оксидативните и редукционните процеси в 

човешкото тяло. 8-хидрокси 2-дезоксигуанозинът е сигнификантно 

увеличен при хроничен стрес. Леко увеличение може да се установи при 

остър стрес.  

Третата стъпка (III) от предложения алгоритъм за скрининг на 

стресовото състояние е изследването на някои клетъчни фактори на 

придобития имунен отговор (T, B, NK – клетки). При остър стрес очакваме 

увеличение на  абсолютния брой на лимфоцитите, общите 

имунокомпетентни Т-клетки, хелперните Т-клетки и NK-клетките. 
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Понижаване на същите параметри се наблюдава при хроничен стрес 

(основно от високите концентрации на норадреналин).  

Четвъртата стъпка (IV) от изследването включва определяне на 

концентрациите на имуноглобулините. При остър стрес няма промяна на 

концентрациите на имуноглобулините или е налице леко увеличаване на 

серумния IgA. Възможно е здравите индивиди да са с повишение на 

концентрациите на IgA, ако практикуват спорт или техника, обуславяща 

масажиране на органите на лимфната и имунната система. При хроничен 

стрес може да се установи намаление на концентрациите на всички 

имуноглобулини, като най-изразено и сигнификантно е намалението на 

серумния IgM.  

Комплексното изследване, предложено в този примерен лабораторен 

имунологичен алгоритъм, е базисно и може да търпи промяна, като се 

добавят и други параметри, свързани с промените на имунната система  

при стрес. Разбира се, не може със сигурност да се твърди, че този 

предложен алгоритъм е достатъчен за установяване на нивото и 

продължителността на действие на стресиращия фактор (остър или 

хроничен стрес). Затова са необходими допълнителни in vivo и in vitro 

проучвания, с които по-изчерпателно да се докажат промените в 

молекулите и клетките на имунната система при остър и хроничен стрес.  

Нашето изследване е само начало на бъдещ проект на установяване 

на персонализиран подход за изследване на имунни параметри при остър 

или хроничен стрес у даден индивид. 
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Фигура 10. Примерен лабораторен имунологичен алгоритъм за скриниране на остър и хроничен стрес 

Легенда: ↑- увеличаване на концентрациите; ↓- понижаване на концентрациите; ≠ - без промяна;  ОС – остър 

стрес ; ХС – хроничен стрес

I. Скала на Коен (PSS-14) 

II. Хормони и оксидативен 

маркер при стрес: 

- Кортизол ↑ОС, ↓ХС 

- Норадреналин ≠ ОС,↑ХС 

- 8-хидрокси- 2„ 

дезоксигуанозин ↑ОС, ↑↑ХС 

 

 

III. Клетъчен имунитет 

Имунофенотипизиране на T, B и NK 

клетки: 

- Абсолютен брой лимфоцити  

 ↑ОС, ↓ХС 

- Общи имунокомпетентни Т- клетки 

↑ОС, ↓ХС 

- Хелперни Т-клетки ↑ОС, ↓ХС 

- NK-клетки ↑ОС, ↓ХС 

 

 

IV. Специфичен 

хуморален имунитет: 

- Серумен IgA 

↑ или ≠ ОС,↓ХС 

- Серумен IgM 

↑или ≠ ОС, ↓ХС 
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Има няколко описани подходи в световната литература, предлагащи 

изследване на различни биомаркери при остър и хроничен стрес.  

- Åsberg и сътрудници (2009г.) в проучването на 195 жени със стрес-

индуцирани растройства спрямо контролна група от 84 клинично здрави 

жени, установяват сигнификантно увеличени нива на MCP-1 (моноцитен 

хемоатрактант протеин-1), VEGF (съдов ендотелен растежен фактор)  и  

EGF (епидермален растежен фактор) и предлагат тези параметри като 

потенциални маркери за скрининг на жени при продължителен 

психосоциален стрес (Asberg et al., 2009).  

- Wang  и сътрудници (2009г.) както и Chan (2006г.) дискутират за 

промените, настъпващи в митохондриите при стрес. Според тях, 

съществуват клетъчни биомаркери, които могат да бъдат изследвани при 

хроничен стрес, например маркер на делене (Fis1 – Mitochondrial fission 1 

protein) и маркери на синтез (DLP1 – Dynamin-1-like protein;, Mfn1- 

mitofusin 1, Mfn2 – mitofusin 1 и т.н.) (Wang et al., 2009; Chan, 2006). Най-

вероятно фрагментацията на митохондриите, която се наблюдава при 

хроничен стрес, се дължи на небалансирано делене (Chan, 2006). Те 

предполагат, че при хроничен стрес протеините на делене ще са повишени, 

а протеините на синтез ще са понижени. 

- Разбирането на механизмите, чрез които биологичните системи реагират 

на физиологичните и патофизиологичните стресови стимули, е от голям 

научен и клиничен интерес. Анализът на метаболитите (малки молекули <1 

kDa) в телесните течности като урина и плазма е подход в метаболомиката 

и метаболитното фенотипизиране и може да има голям потенциал в 

бъдеще. С използването на различни спектроскопски методи се получава 

информация за метаболитния фенотип на индивида или популацията 

(Holmes et al. 2008). Остава да се докаже дали различните видове остри или 

хронични стресови фактори могат да доведат до едни и същи метаболитни 

промени.  

- Проучванията на Maes от  последните 10 години са основно насочени към 

търсене на нови биомаркери на депресия и тревожни разстройства 

(МOODomics – метаболомика на тревожните и депресивните 

разстройства). Той счита, че депресивните и тревожните разстройства 

(биполярно разстройство, както и синдромът на хроничната умора – СХУ) 

често са резултат на оксидативен или нитрозативен стрес, активация на 

имунната система, както и от хроничен възпалителен имунен отговор 

(Maes et al. 2013). Според тази теория показатели за наличие на 

оксидативен и нитрозативен стрес са увеличение на азотен оксид (NO), 

еластаза, лизозим, фактори на комплемента, острофазови белтъци, 

включително хаптоглобин, C-реактивен протеин и намалена концентрация 

на цинк (Boll et al. 2017). Тези показатели се увеличават, когато е налице 
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повишена чревна пропускливост или е налице бактериална транслокация. 

Затова изследването на специфичен имунен отговор към липополизахариди 

на различни Грам (-) бактерии чрез определяне на серумните концентрации 

на IgA/IgM, както и вродения автоимунен отговор към оксидативно-

специфични епитопи (OCE) и адукти на азотен окис (ниторзилирани 

протеини) може да помогне при доказването на стресови, тревожни 

разстройства, клинична депресия и СХУ (Maes et al. 2013).  

- Нов маркер, основно на свързани с възрастта когнитивни разстройства и 

шизофрения, е еотаксинът или еозинофилен хемотаксичен фактор (CCL-

11) индуциран от Th2 цитокини, включително интерлевкин IL-13, IL-10 и 

IL-4. Той е продукт на еозинофили, В-клетки, фибробласти, ендотелни 

клетки, макрофаги, хондроцити и други (Sirivichayakul et al. 2018). 

Еотаксинът, транспортиран от кръвта към мозъка през КМБ и синтезиран 

от микроглията, е основен в патофизиологията на много стрес-индуцирани 

разстройства (Sirivichayakul et al. 2018). 

- Мастоцитите в мозъка, мишена на CRH, освободен при остър стрес, могат 

да увеличат пропускливостта на КМБ (Theocharides&Konstantinidou, 2007). 

КМБ е сложна система от ендотелни клетки, астроглия, перицити и 

периваскуларни мастоцити, заградени от ограничаваща основна мембрана. 

Мозъчните ендотелни клетки ограничават преминаването на повечето 

циркулиращи клетки и молекули. При стрес, активирането на CRHR-1 

(кортикотропин-освобождаваши фактор-рецептор-1) върху мастоцитите ще 

доведе до освобождаване на цитокини (IL-6, TNF-α) и вазоактивни 

медиатори, които увеличават пропускливостта на КМБ 

(Theocharides&Konstantinidou, 2007). С помощта на 99 технециум 

глюцептат (99мТс), използван в животински модели на стрес, е доказана 

увеличената пропускливост на КМБ, дължаща се на мастоцитите. Затова 

тази теория е основна при търсенето на подходящо лекарство от групата на 

флаваноидите, което би могло да инхибира цитокините като продукт на 

мастоцити в мозъка и да предотврати появата на стрес-индуцирани 

разстройства (Theocharides&Konstantinidou, 2007). 
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 ИЗВОДИ 

 

1. Индивидуално възприетият остър и хроничен стрес, изследван чрез 

скалата на Коен за стрес (PSS-14), не корелира напълно с промените, 

настъпващи в имунната система и невроендокринните показатели при 

остър и хроничен стрес. Поради тази причина този въпросник е основен 

инструмент за психосоциална диагностика на стресовото състояние при 

различни социални и професионални групи, но не и за определяне на 

имунните промени, настъпващи при стрес. 

 

2. Установените сигнификантни промени на проинфламаторните 

цитокини (намаление на концентрациите на IL-6 и TNF-α) при 

изследваните участници по време на хроничен стрес не са напълно 

съпоставими с промените, доказани при адаптирания експериментален in 

vivo модел на хроничен стрес при изследваните животни, където се 

наблюдава повишаване на серумните концентрациите на IL-6, TNF-α, 

както и увеличаване на концентрациите на TNF-α в мозъчна тъкан. Този 

експериментален in vivo модел е удобен и надежден метод за изследване 

на вещества с потенциален адаптогенен, анти-стрес и антидепресивен 

ефект. 

 

3. При хроничен стрес се наблюдава по-нисък абсолютен брой на 

основните клетъчни субпопулации на клетки (общи имунокомпетентни Т-

клетки и NK-клетки) в сравнение с острия стрес. Допускаме, че това се 

дължи на ефекта на норадреналина, който стимулира β2-адренергичните 

рецептори в имунните клетки, активира интрацелуларния сигнален път 

(cAMP-протеин киназа А), взаимодейства с други сигнализиращи пътища, 

регулиращи пролиферацията, диференциацията, зреенето, ефекторните 

функции и може да потисне имунните клетки. 

 

4. Серумните концентрации на изследваните общи имуноглобулини 

(IgA, IgM и IgG) като хуморални фактори при остър и хроничен стрес, са 

сигнификантно различни. При остър стрес няма промяна на 

концентрациите на имуноглобулините или е налице леко увеличаване на 

серумния IgA. Здравите индивиди може да са с повишение на 

концентрациите на IgA, ако практикуват спорт или техника, обуславяща 

масажиране на органите на лимфната и имунната система. При хроничен 

стрес може да се установи намаление на концентрациите на всички 

имуноглобулини, като най-изразено и сигнификантно е намалението на 

серумния IgM.  

 

5. Установените в повече от 50% от изследваните в трите групи данни 

за анамнестична или латентна CMV инфекция, единични случаи за 
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анамнестична EBV инфекция и незначителен относителен дял на 

реактивиран латентен CMV вирус при остър стрес показват, че 

определянето на специфични антивирусни антитела срещу EBV и CMV 

при стрес не е надежден подход за имунологична оценка на стреса. 

Липсата на антинуклеарни антитела (АNA) при всички участници в 

проучването води до хипотезата за отсъствие на имунологичен маркер 

(автоантитяло) за наличие на автоимунни заболявания при случаите с 

остър или хроничен стрес. 

 

6. При остър и хроничен стрес се наблюдават значими промени в 

невроеднокринната регулация на отговора при стрес: 

6.1. Повишените като резултат от негативната регулация от хипоталамуса 

(negative feedback) серумни концентрации на кортизола са свързани с 

промените, настъпващи при остър стрес, докато при хроничен стрес 

индикативен показател е повишеният, вследствие на положителната 

симпатикова регулация (positive feedback), норадреналин. 

6.2. Серумният 8-хидрокси-2 дезоксигуанозин – маркер на оксидативен 

стрес, макар и в референтните граници, е сигнификантно по-висок при 

хроничен стрес, отколкото в състояние на остър стрес. 

6.3. Установеният голям относителен дял (85.2%) на ТC (Т1521C) 

полиморфизъм на гена, кодиращ GABRA6, свързан с високи концентрации 

на кортизол при стрес, е доказан не само при остър и хроничен стрес, но и 

при индивиди, които могат да контролират отговора при стресова реакция 

и не са в състояние на стрес (контролна група на хора, практикуващи йога).  

 

7. Предложеният от нас лабораторен имунологичен алгоритъм за 

изследване на промените в имунната система при остър и хроничен стрес, 

основаващ се на установените сигнификантни промени в имунологичните 

и невроендокринните показатели, може да се използва за имунологично 

скриниране на стрес-индуцирани разстройства при различни 

професионални групи. 
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 ПРИНОСИ 

 

С предимно теоретичен и оригинален характер 

1. За първи път у нас е проведено комплексно имунологично проучване 

върху различни професионални групи в състояние на остър и хроничен 

стрес. 

2. За първи път у нас е изследван маркер на оксидативен стрес 8-

хидрокси-2„ дезоксигуанозин, корелиращ с високите нива на свободни 

радикали при остър и хроничен стрес в изследваните групи. 

3. Проучени са комплексно концентрациите на невроендокринните 

медиатори на стресовата реакция (кортизол, плазмен норадреналин и 

адреналин) и ефектът им върху имунната система както при остър, така и 

при хроничен стрес. 

4. Проучени са полиморфизмите на гена, кодиращ GABRA6, за които 

се доказва, че невинаги те са свързани с по-висока (ТC или TT 

полиморфизъм) или намалена (CC полиморфизъм) възприемчивост към 

стрес и може да са налични, но не и експресирани, при клинично здрави 

хора, водещи здравословен начин на живот. 

 

С предимно приложен характер 

1. Потвърдено е, че практикуването на медитативни техники (йога), 

както и на други методи за справяне със стрес, има положително действие  

върху баланса на имунната система и може да усили имунната защита 

срещу инфекции. 

 

2. Адаптираният и въведен експериментален модел на лек хроничен 

стрес на плъхове е надежден метод за изследване на вещества с 

потенциален антидепресивен, антистресов и адаптогенен ефект, които 

могат да намерят приложение при лечение на стрес-индуцираните 

разстройства в клинични условия. 

 

3. Описаните ефекти в предложения лабораторен имунологичен 

алгоритъм за скриниране и оценка на имунологични показатели при 

различни социални и професионални групи с остър или хроничен стрес 

може да послужат за надграждане и разработване на нови имунобазирани 

алгоритми за стрес. 
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The Stress of Life: 'It is not stress that kills us. It is our reaction to it' – Hans Selye 

 


