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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ПВ

Псориазис вулгарис

ФР

Феномен на Рейно

ПС

Прогресираща склеродермия

СД

Себореен дерматит

ДМП

Добра медицинска практика

ТЕВЗ

Трансепидермална водна загуба

УВЛ

Ултравиолетови лъчи

ЯМР

Ядрено-магнитeн резонанс

PO

Pityrosporum ovale

PASI

Psoriasis Area Severity Index

DLQI

Dermatology Life Quality Index

tcpO2

Транскутанното напрежение на кислорода

tcpCO2

Транскутанното напрежение на въглеродния двуокис

AHAs

Алфа-хидрокси киселини

IM

Indomethacin

BMV

Betamethasone valerate

LFN

Linola Fett N

WBC

Wolff Basic Cream

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Кожата е най-големият орган на човешкото тяло. Тя има повърхност
около 2 m2 и тегло около 16% от теглото на тялото.
Кожата представлява едно голямо визуално поле. Болшинството от настъпващите в нея промени са видими и достъпни за дерматолозите. В продължение на векове очите и пръстите на дерматолога са били негови основни диагностични средства. Известно е как старите лекари са описвали
обривните елементи с голяма любов, старание и методичност, особено по
отношение на морфологичните детайли.
Днес, тази описателна фаза в еволюцията на дерматологията е загубила
своето доминиране. Според проф. J. Serup „Очите и ръцете на дерматолога
вече се превръщат в архаични диагностични средства.“. С въвеждането на
съвременните биоинженерни методи на изследване, настъпи преход от “видимото” към “невидимото”. От “визуално” поле дерматологията се превръща все повече в “инструментално” поле. Предимството на създадените
нови методи на изследване се състои в това, че те дават възможност за откриване на невидими промени в кожните функции, както и за тяхното обективно и количествено измерване. По този начин описателната фаза в еволюцията на дерматологията загуби своето господство.
Настоящият дисертационен труд е посветен на новите методи за функционална диагностика на кожата. Той илюстрира практическото приложение на някои от тях в областта на дерматологията и козметиката въз основа
на опита на сектора по функционална диагностика на кожата към клиника
по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.
В обзорната част е направен общ преглед на съвременните биоинженерни методи за функционална диагностика на кожата. Подробно е описана
апаратурата, използвана за реализиране на настоящия труд. Допълнително
са представени два малко познати аспекта на биоинженерните изследвания
на кожата - протокол и етика на изследванията. Съобщени са и данни за българския опит в областта на кожната функционална диагностика.
В оригиналната част на дисертацията са включени 14 научни проучвания, извършени с различни биоинженерни методи, апарати и тестове. Резултатите от проучванията са публикувани в общо 28 научни труда, от които
5 самостоятелни глави в международни монографии, 11 публикации в международни реферирани научни списания и 12 публикации в български научни списания и сборници. Седем от публикациите са с общ импакт фактор
12.27. Представени са общо 34 презентации на научни форуми, от които 12
в чужбина. До юни 2019 г. са забелязани 248 цитирания от чуждестранни
автори с общ импакт фактор 284.306.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Настоящият дисертационен труд има за ЦЕЛ да установи практическите възможности и стойността на изследванията със съвременни неинвазивни биоинженерни методи на основните функции на човешката кожа in
vivo в норма и патология.
Във връзка с това ние си поставихме следните конкретни ЗАДАЧИ:
1. Да се определи и сравни информативността на някои биоинженерни
методи за изследване на механичните свойства, водното и липидното
съдържание на здрава човешка кожа.
2. Да се определят промените във функционалните свойства на кожата,
настъпващи след въздействие с УВЛ и различни козметични продукти.
3. Да се определят промените във функционалното състояние на кожата
при някои заболявания и да се установи тяхната диагностична и прогностична стойност.
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
1. Обща информация
Дисертационният труд обхваща общо 14 проучвания с използване на
биоинженерни методи за изследване на кожата, сгрупирани в три основни
направления – изследвания на здрава кожа, на външни въздействия върху
кожата и изследвания на кожата при заболявания.
Изследвани са общо 708 доброволци, от които 411 здрави лица и 297
болни с различни заболявания. Тяхното разпределение по групи е представено на Табл. 1.
Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по групи.
Здрави
доброволци

Проучване

Пациенти

Всичко

Брой

Възраст

Брой

Възраст

Брой

1. Умора на кожата

40

12-82 г.

-

-

40

2. Сухота на кожата

50

23-63 г.

-

-

50

3. Омазняване на кожата

20

22-45 г.

-

-

20

4. УВЛ и фотозащитна активност

8

22-35 г.

-

-

8

5. Ефекти върху кожната еластичност

52

18-64 г.

-

-

52

6. Ефекти върху мастната секреция

20

17-50 г.

-

-

20

7. Феномен на Рейно (№ 1)

39

15-72 г.

63

16-74 г.

102

8. Феномен на Рейно (№ 2)

162

10-92 г.

94

16-69 г.

256

9. Екзема

20

44-75 г.

10

42-69 г.

30

10. Псориазис вулгарис

22

27-82 г.

22

11. Себореен дерматит (№ 1)

20

16-40 г.

20

12. Себореен дерматит (№ 2)

44

15-76 г.

44

13. Акне вулгарис (№ 1)

19

15-30 г.

19

14. Акне вулгарис (№ 2)

25

13-35 г.

25

297

13-82 г.

708

Изследвания на здрава кожа

Изследвания на външни въздействия

Изследвания на кожни заболявания

Всичко

411

10-92 г.

Използваните в отделните проучвания тест-продукти, външни въздействия, клинични скали, биоинженерни апарати и тестове, и статистически методи са описани в протокола на всяко проучване.
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2. Изследвания на здрава кожа
Проучване № 1.
Оценка на умората на кожата
Доброволци
Изследване са общо 40 здрави лица на възраст 12-82 г., разделени в
4 групи: 10 млади мъже (средна възраст 18.7±5.4 г.), 10 млади жени (ср. възраст 20.7±5.5 г.), 10 възрастни мъже (ср. възраст 70.9±7.2 г.) и 10 възрастни
жени (ср. възраст 67.8±6.8 г.).
Измерване на кожната еластичност
Механичните свойства на кожата са определени с неинвазивен вакуумен кожен еластометър (Cutometer SEM 474, Courage+Khazaka, Cologne,
Germany). Използвана е измерваща сонда с диаметър на отвора 2 mm. Приложен е постоянен вакуум от 400 mbar за 1 sec последван от време на отпускане 1 sec, 30 повторения. Измерванията са правени в дясната темпорална
област и дясната воларна предмишница. Получените криви на кожна деформация са анализирани с помощта на софтуер Win-Cutometer MPA. Анализирани са механичните параметри R3, R4 и R9 (т.н. R-parameters), F2 и F3 (т.н.
Area-parameters).
Статистически анализ
Използвани са Student’s t-test и корелационен анализ. Стойности на
P<0.05 са считани за статистически достоверни.
Проучване № 2.
Оценка на сухотата на кожата
Доброволци
Изследвани са общо 50 здрави лица (8 мъже и 42 жени, на възраст 2363 г., ср. възраст 46±10 г.). Доброволците не са използвали козметични средства една седмица преди проучването и не са мили кожата си до 3 часа преди
измерванията.
Визуална оценка на сухотата на кожата
Степента на сухота на кожата на воларната предмишница е оценявана
с помощта на 5-степенна визуална скала: 0, нормална кожа; 1, лека; 2, умерена; 3, изразена, и 4, силно изразена сухота на кожата.
Измерване на водното съдържание на епидермиса
Водното съдържание на епидермиса е определено с неинвазивен апарат
измерващ електрическия капацитет на човешката кожа (Corneo-meter
CM825, Courage+Khazaka, Cologne, Germany). Апаратът определя съдържанието на вода в повърхностните слоеве на епидермиса на дълбочина до
0.1 mm и го представя в арбитрарни единици (AE).
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Измервания на релефа на кожната повърхност
С помощта на видеокамера Visioscope (Courage+Khazaka, Cologne,
Germany) са получавани изображения на повърхността на кожата, които
впоследствие са обработвани със софтуер SELS (Surface Evaluation of the
Living Skin). Анализирани са параметрите: surface, volume, структурни параметри: energy (NRJ), entropy (ENT), homogenicity (HOM), contrast (CONT)
и variance (VAR), SELS параметри: гладкост (SEsm), грапавост (SEr), залющ-ване (SEsc) и набръчкване (SEw), и параметри на грапавостта - R1-R5.
Протокол на изследването
Измерванията са правени при стайна температура 21-25 ºC и относителна влажност на въздуха 28-38% след предварителна аклиматизация на
доброволците в седнало положение за 15 мин.
Статистически анализ
Различията и корелациите между стойностите на измерените кожни параметри са анализирани с помощта на Student’s t-test, Spearman и Pearson
correlation tests. Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни.
Проучване № 3.
Оценка на омазняването на кожата
Доброволци
Изследвани са 20 здрави лица (9 мъже и 11 жени, на възраст 22-45 г.,
ср. възраст 36.1±11.2 г.), от които 16 с мазна и 4 с комбинирана кожа.
Тестуван продукт
Използван е дневен крем “Aroma pure” (Арома, София), включващ в
състава си следните активни съставки – Reguseb, витамин В6, физичен UV
филтър и матиращ комплекс.
Измерване на омазняването на кожата
Активността на мастните жлези е регистрирана със себум-колекторни
лепенки Sebufix 16 и камера Visioscope. Извършен е анализ на получените
изображения с две компютърни програми – SELS (Surface Evaluation of the
Living Skin) и ImageJ (публичен софтуер на National Institute of Mental
Health, USA). Измерени са параметрите: брой мастни капки, площ покрита
с мастни капки (себум) в % и в µm2/pixel2.
Протокол на изследването
Тестуваният крем е прилаган на кожата на лицето 2 пъти дневно в продължение на 4 седмици. Преди и след лечение са извършени измервания на
омазняването на кожата.
Статистически анализ
Използван е Student’s t-test. Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни.
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3. Изследвания на външни въздействия върху кожата
Проучване № 4.
Определяне на ефекта на УВЛ
и фотозащитната активност на локални препарати
Доброволци
Изследвани са 8 здрави лица – 6 мъже, 2 жени, на възраст 22-35 г., ср.
възраст 28.9±7.1 г., с кожен фототип II или III тип.
Източник на ултравиолетова светлина
Използвана е лампа с мощност 125 вата (Слънце Ту-5-125-2, Фабрика
за електрически медицински инструменти, София, България), излъчваща
ултравиолетова светлина между 200-380 nm с максимум около 365 nm.
Тестувани препарати
Тестувани са индометацин 10% унгвент (Indomethacin, Трояфарм, България) (IM), betamethasone valerate 0.1% унгвент (Betnovate, Glaxo, England)
(BMV), емулсия вода/масло с 65% липидно съдържание (Linola Fett N, Dr
August Wolff, Germany) (LFN) и емулсия масло/вода с 25% липидно съдържание (Wolff Basis Creme, Dr August Wolff, Germany) (WBC).
Клинична оценка
Тежестта на провокираната от УВЛ кожна реакция е оценявана по 5степенна скала (0 - нормална кожа; 1 - лек еритем; 2 - умерен еритем; 3 изразен еритем и лек едем и 4 - изразен еритем и едем).
Измервания на кожната еластичност
Механичните свойства на кожата са изследвани с Cutometer SEM 474
екипиран с измерващи сонди с диаметър на отвора 2 mm и 8 mm. Използвана
е схема тип деформация/време, с прилагане на вакуум от 400 mbar за 5 sec,
последвано от отпускане за 5 sec и предварително въздействие на кожата за
0.1 sec. Получената крива на кожна деформация е представена на Фиг. 1.
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Deformation (mm)

0.8

Uv

0.7
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0.6

Ua

0.5
0.4

Uf

Ue

0.3
0.2
0.1
0.0
0

1

2

3

4

5
6
Time (sec)

7

8

9

10

Фигура 1. Крива на кожна деформация, получена с Cutometer.
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Анализирани са следните групи механични параметри:
• Абсолютни параметри – Ue - непосредствена разтегливост; Uv - забавена разтегливост; Uf - финална разтегливост; Ur - непосредствена ретракция, Ua - финална ретракция.
• Относителни параметри – Ua/Uf - съотношение между финалната ретракция и финалната разтегливост, т.н. бруто еластичност; Ur/Uf - съотношение между непосредствената ретракция и финалната разтегливост, т.н. биологична еластичност; Uv/Ue - съотношение между вискоеластичната и еластичната деформация.
Измервания на хидратацията на епидермиса
Водното съдържание на епидермиса е определено с Corneometer CM
820. Измерените стойности са представени в арбитрарни единици (AE).
Протокол на изследването
С помощта на левкопласт са оградени 16 тест-участъци с площ 9 см2 на
гърба на всеки доброволец. Първите 3 места на всяка редица са третирани
съответно с LFN, WBC, IM и BMV. Първата колона е третирана 60 мин
преди облъчването, втората колона - 5 мин преди облъчването и третата колона - 5 мин след облъчването. Четвъртата колона остава нетретирана и
служи за контрола. Останалата част на тялото е закривана и необлъчвана.
Кожата е облъчвана от разстояние 50 cm за период от 8 мин. Тестуваните
участъци са оценени клинично и с измерване на механичните свойства на
кожата и хидратацията на епидермиса 1 час преди и 24 часа след облъчването. Измерванията са извършени при стайна температура 22-26 ºС и относителната влажност на въздуха 30-45%.
Статистически анализ
За сравнение на клиничната оценка е използван тест на Mann-Whitney.
За сравнение на средните стойности на електрическия капацитет и механичните параметри на кожата преди и след облъчването е използван Student’s ttest за зависими данни. Промените в анализираните механични параметри
са представени като % изменение спрямо първоначалните стойности.
P<0.05 е считано за статистически достоверно.
Проучване № 5.
Определяне на ефекта върху кожната еластичност на локални препарати
Доброволци
Изследвани са общо 52 здрави жени след получаване на информирано
съгласие, разпределени в три групи:
• Група 1 – 16 жени (ср. възраст 36±11 г., граници 18-53 г.),
• Група 2 – 21 жени (ср. възраст 45±7 г., граници 35-63 г.),
• Група 3 – 15 жени (ср. възраст 46±7 г., граници 37-64 г.).
Измервания на кожната еластичност
Механичните свойства на кожата, в частност на епидермиса, са определени с Cutometer SEM 474, екипиран с измерваща сонда с диаметър на
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отвора 2 mm. Използвана е измерваща схема тип деформация/време, с прилагане на вакуум от 400 mbar за 5 sec, последвано от отпускане за 5 sec. Получената крива на кожна деформация е представена на Фиг. 1. Определени
са параметрите: Ue, Uv, Uf, Ur, Ua/Uf, Ur/Uf и Uv/Ue. Измерванията са правени след предварителна аклиматизация на доброволците при стайна температура 22-25 ºC и влажност на въздуха 25-55%.
Протокол на изследванията
Изследване № 1. Еднократно приложение на козметични продукти (Група 1).
Измервания на механичните параметри са извършени върху воларната
предмишница преди и 120 мин след апликация на две емулсии съдържащи
10% урея и 2% комплекс от AHAs. Съседен участък от нетретирана кожа е
използван за контрола.
Изследване № 2. Многократно приложение на козметични продукти (Група 2
и Група 3).
При група 2, механичните свойства на кожата са изследвани преди и 1
месец след еднократно дневно приложение на нощен крем за лице, съдържащ растителни екстракти от Rooibos (2%), Rosa Damascena (0.1%) и
Chamomile (2%).
При група 3, измервания са извършени преди и 2 месеца след еднократно приложение на дневен крем за лице, съдържащ matrixyl (1%), масло
от гроздови семки (1%) и масло от авокадо (2%).
Измерванията са извършвани на 5 анатомични места локализирани съответно на челото, в двете темпорални области и двете бузи.
Статистически анализ
За сравняване на средните стойности на измерваните механични параметри преди и след апликацията на продуктите е използван Student’s t-test
за зависими данни. Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни. Промените в анализираните параметри са представени като % разлика спрямо изходните стойности.
Проучване № 6.
Определяне на ефекта върху мастната секреция на локални препарати
Доброволци
Изследвани са 20 здрави лица (9 мъже и 11 жени, ср. възраст 36±11 г.,
граници 17-50 г.), от които 16 с мазна и 4 с комбиниран тип кожа. Доброволците са избрани след предварителен преглед, попълване на въпросник за
определяне на типа на кожата и измерване на кожните липиди върху лицето
с помощта на себуметрия. Критерии за включване са: мазен или комбиниран
тип кожа и моментно ниво на себума върху кожната повърхност над 220 µg
sebum/cm² на челото и над 180 µg sebum/cm² на бузите.
Тестувани продукти
Тестуван е дневен крем “Aroma pure”, който е част от козметична серия
за мазна кожа “Aroma pure” (Aroma, София, България). Той представлява
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крем-гел съдържащ 2% активна субстанция, включваща екстракт от сусамови семки (Sesamum Indicum), арганово масло и екстракт от плодовете на
Serenoa Serrulata (Saw Palmetto), т.н. REGU-SEB (Pentapharm, Basel,
Switzerland), 0.1% витамин B6, физичен УВ филтър (Titanium dioxide) и специален матиращ комплекс.
Клинична оценка
Степента на омазняване на кожата на лицето е оценявана с помощта на
5-степенна скала: 0 - нормална кожа; 1 - слабо видимо; 2 - лесно видимо; 3 ясно видимо, и 4 - силно видимо омазняване.
Измервания на себума
Моментното ниво на себума на челото и бузите е определено със
Sebumeter SM 815. Матова пластмасова лента с площ 64 mm2 леко се притиска върху изследвания участък за 30 sec. Увеличаването на нейната прозрачност в резултат на абсорбирания себум се измерва и получените стойности отговарят на количеството себум върху кожата в µg/cm². Отделянето
на себум върху централната част на челото е определяно допълнително със
себум-колекторни ленти (Sebufix F16, Courage+Khazaka, Cologne, Germany).
Лентичките се притискат върху кожната повърхност за 30 sec, като абсорбирания от тях себум става видим под формата на прозрачни петна с различна големина. Лентичките са оценявани с камера Visioscope и софтуер
SELS. Определяни са параметрите: площ, покрита с мазни петна в % и µm2,
и брой на мазните петна.
Самооценка на доброволците
В края на изследването субективната оценка на доброволците е определяна с въпросник относно физическите характеристики, поносимостта и
ефикасността на продукта.
Протокол на изследването
Доброволците са прилагали тестувания продукт върху лицето, сутрин
и вечер в продължение на 4 седмици в домашни условия. Клинична оценка
и определяне на себума върху кожата са правени преди и след периода на
третиране. Измерванията са извършвани 18 часа след последната апликация
и минимум 3 часа след последното измиване на кожата при стайна температура 21-25 ºC и относителна влажност на въздуха 28-38%, след предварителна аклиматизация в седнало положение за 15 мин.
Статистически анализ
Промените в клиничната оценка са оценявани с Wilcoxon matched pairs
test. Промените в активността на себацийните жлези са оценявани със
Student’s t-test за зависими данни. Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни.
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4. Изследвания на кожните функции при заболявания
Проучване № 7.
Промени в механичните свойства на кожата при феномен на Рейно
Пациенти
Изследвани са общо 63 пациенти разпределени в три групи:
• Група от 26 пациенти (2 мъже, 24 жени; ср. възраст 52.1±11.4 г., граници 21-69 г.), боледуващи от ПС диагностицирана съгласно критериите на American Rheumatism Association. Средната продължителност на
заболяването от началото на симптомите е 3 г. (граници 6 м. - 35 г.).
• Група от 37 пациенти (5 мъже, 32 жени; ср. възраст 40.1±15.0 г., граници 16-74 г.), боледуващи от ФР диагностициран по анамнестични
даннии/или наблюдение на най-малко двуфазна промяна (побледняване последвано от цианоза или еритем, или и двете) в цвета на кожата
при излагане на ръцете на студено. Средната продължителност на симптомите на ФР е 3 г. (граници 3 м. - 24 г.).
• Група от 39 здрави доброволци (4 мъже, 35 жени; ср. възраст
41.6±14.8 г., граници 15-72 г.) изследвана като контролна група.
Капиляроскопия на околонокътния вал
Изследването е извършено със стерео биомикроскоп Leitz с увеличение
40х. Изследвани са най-малко по три пръста на всяка ръка. Капиляроскопската находка е класифицирана като: 1) нормална; 2) тип “склеро-дермия”
(намален брой капиляри, огнищно разреждане, уголемени до гигантски капиляри и хеморагии); и 3) тип “феномен на Рейно” (лека спастичност и/или
дилатация на капилярите без намаляване на техния брой, липса на огнищно
разреждане и кръвоизливи).
Измерване на кожната еластичност
Механичните свойства на кожата са определени с Cutometer SEM 474
екипиран с измерваща сонда с диаметър на отвора 2 mm. Измерванията са
извършени в 5 анатомични области: бузи, воларни предмишници (център),
воларни предмишници (китки), гръб ръце и гръб проксимална фаланга на
средните пръсти на ръцете. Използвана е измерваща схема тип деформация/
време с приложение на вакуум от 400 mbar за 5 sec, последвано от отпускане
за 5 sec. Типичната крива на кожна деформация е представена на Фиг. 1.
Анализирани са механичните параметри: Uf - кожна разтегливост, Ua/Uf кожна еластичност и Uv/Ue - кожна вискоеластичност.
Групиране на пациентите и контролните лица
Според капиляроскопската картина и клиничната диагноза пациентите
са групирани както следва:
I. Пациенти с капиляроскопска картина тип “склеродермия”
Група 1 – 17 пациенти с индуративна фаза на ПС (17 жени; ср. възраст
51.4±11.6 г., граници 21-69 г.);
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Група 2 – 9 пациенти с едемна фаза на ПС (2 мъже, 7 жени; ср. възраст
53.4±11.6 г., граници 24-62 г.);
Група 3 – 18 пациенти с подозиран вторичен ФР (2 мъже, 16 жени; ср.
възраст 45.1±14.4 г., граници 17-74 г.).
II. Пациенти скапиляроскопска картина тип “феномен на Рейно”
Група 4 – 19 пациенти с първичен ФР (3 мъже, 16 жени; ср. възраст
35.4±14.4 г., граници 16-55 г.).
III. Здрави контролни лица с нормална капиляроскопска находка
Контролна група 1 – 30 здрави лица (2 мъже, 28 жени; ср. възраст
47.0±11.8 г., граници 20-72 г.);
Контролна група 2 – 30 здрави лица (3 мъже, 27 жени; ср. възраст
36.8±12.2 г., граници 15-53 г.).
Статистически анализ
За сравнение на средните стойности на механичните параметри е използван Student’s t-test за независими данни. Резултатите на групи пациенти
1, 2 и 3 са сравнявани с тези на контролна група 1, докато резултатите на
пациенти група 4 са сравнявани с тези на контролна група 2. Стойности на
P<0.05 са считани за достоверни.
Проучване № 8.
Увеличената кожна вискоеластичност - признак за начална
прогресираща склеродермия
Пациенти
Изследвани са общо 94 последователни пациенти, както следва:
• Група от 48 пациенти (3 мъже, 45 жени; ср. възраст, 52.2±11.3 г., граници 16-69 г.), боледуващи от ПС. Средната продължителност на заболяването е 3 г. (граници 6 м. - 34 г.).
• Група от 46 пациенти (4 мъже, 42 жени; ср. възраст, 39.9±13.2 г., граници 16-62 г.), боледуващи от ФР. Средната продължителност на симптомите на ФР е 3 г. (граници 3 м. - 24 г.).
• Група от 162 здрави доброволци (76 мъже, 86 жени; ср. възраст,
41.2±15.6 г., граници 10-82 г.) служещи като контролна група.
Капиляроскопия на околонокътния вал
Изследването е извършено с два USB дигитални видеодерматоскопи с
увеличение 180x и 500x (Dino-Lite, AnMo Electronics, Taipei, Taiwan). Изследвани са най-малко по три пръста на всяка ръка. Капиляроскопската находка е класифицирана като: 1) нормална; 2) тип “склеродермия” (нарушена
архитектоника, загуба на капиляри и/или аваскуларни зони, уголемени
и/или гигантски капиляри, микрохеморагии и неоангиогенеза); и 3) тип “феномен на Рейно” (липса или леко нарушена архитектоника, леко изразен
спазъм и/или дилатация, без загуба на капиляри и без хеморагии).
Измервания на механичните свойства на кожата
Механичните свойства на кожата са определени с Cutometer SEM 474
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екипиран с измерваща сонда с диаметър на отвора 2 mm. Измерванията са
извършени в центъра на воларната повърхност на двете предмишници. Използвана е измерваща схема тип деформация/време, с приложение на вакуум
400 mbar за 5 sec, последвано от отпускане за 5 sec. Анализирани са механичните параметри: кожна разтегливост (Uf), кожна еластичност (Ua/Uf) и кожна
вискоеластичност (Uv/Ue).
Групиране на пациентите и контролите
Според капиляроскопската картина и клиничната диагноза пациентите
са категоризирани както следва:
I. Пациенти с капиляроскопска картина тип “склеродермия”
• Пациенти група 1 – 20 пациенти с едемна фаза на ПС (3 мъже, 17 жени;
ср. възраст, 51.7±11.9 г., граници 16-65 г.);
• Пациенти група 2 – 28 пациенти с индуративна фаза на ПС (28 жени;
ср. възраст, 50.9±11.1 г., граници 21-69 г.);
• Пациенти група 3 – 26 пациенти с подозиран вторичен ФР (2 мъже, 24
жени; ср. възраст, 42.8±11.6 г., граници 17-62 г.);
II. Пациенти с капиляроскопска картина тип “феномен на Рейно”
• Пациенти група 4 – 20 пациенти с първичен ФР (2 мъже, 18 жени; ср.
възраст, 36.0±14.3 г., граници 16-55 г.).
III. Здрави контролни лица с нормална капиляроскопска находка
• Контролна група 1 – 162 здрави лица (76 мъже, 86 жени; ср. възраст
41.2±15.6 г., граници 10-82 г.);
• Контролна група 2 – 69 здрави лица (21 мъже, 48 жени; ср. възраст
50.9±13.6 г., граници 16-75 г.);
• Контролна група 3 – 69 здрави лица (17 мъже, 52 жени; ср. възраст
42.0±9.4 г., граници 16–62 г.);
• Контролна група 4 – 69 здрави лица (21 мъже, 48 жени; ср. възраст
36.2±10.6 г., граници 16-62 г.).
Статистически анализ
Измерените стойности са представени като средна стойност и стандартно отклонение на средната стойност, средна стойност и 95% доверителни
интервали на средната и като брой и проценти. За сравнение на средните
стойности на механичните параметри между пациентите и възрастово-сравнимите им групи от здрави индивиди е използван Student’s t-test за независими данни. Резултатите на пациенти групи 1 и 2 са сравнявани с тези на контролна група 2. Резултатите на пациенти група 3 са сравнявани с тези на контролна група 3. Резултатите на пациенти група 4 са сравнявани с тези на контролна група 4. Student’s t-test за зависими данни е използван за оценка на
промените в механичните параметри на кожата, получени при две последователни измервания.
Резултатите на здравите лица, включени в контролна група 1, са използвани за изчисляване на популационните средни стойности и 95% конфиденциални интервали на средната за кожните механични параметри като функция на възрастта. Впоследствие, всяка стойност на индивидуален пациент е
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сравнявана с популационните стойности и е обозначавана като увеличена, намалена или непроменена. Статистическата значимост е оценявана с помощта
на Chi Square test for 2x3 contingence tables. Стойности на P<0.05 са считани
за статистически значими.
Проучване № 9.
Промени в механичните свойства и водното съдържание
на кожата при екзема
Пациенти
Изследвани са 10 болни с подостър стадий на екзема и 20 здрави лица.
Групата на пациентите включва 7 мъже и 3 жени, ср. възраст 59.9±11.0 г.,
граници 42-69 г. Контролната група от здрави лица включва 9 мъже и 11
жени, ср. възраст 60.2±11.2 г., граници 44-75 г.
Клинична оценка
Клиничните симптоми еритем, индурация и десквамация са оценени
визуално по скала 0-4 (0 - липса; 4 - много силно изразени симптоми).
Измерване на водното съдържание
Промените във водното съдържание са определени с помощта на
Corneometer CM820 и са представени в арбитрарни единици (АЕ).
Измерване на механичните свойства на кожата
Промените в механичните свойства на кожата са определени с Cutometer
SEM 474 екипиран с измерващи сонди с диаметър на отвора 2 mm и 8 mm.
Използвана е измерваща схема тип деформация/време, с приложение на вакуум 500 mbar за 5 sec, последвано от отпускане на кожата за 5 sec, едно повторение на измерващия цикъл. Анализирани са кожните механични параметри разтегливост (Uf), еластичност (Ua/Uf) и вискоеластичност (Uv/Ue).
Протокол на изследването
Клинична оценка, измерване на водното съдържание и механичните
свойства на кожата при пациентите са извършени преди и след стандартно лечение на екземата със системни антихистамини, локални и системни кортикостероиди със средна продължителност 12 дни, граници 9-17 дни. Клиничната
оценка и измерването на водното съдържание са извършени в екземни тестучастъци (n=77), локализирани в областта на лицето, дорзалните предмишници, воларните предмишници, гърба на ръцете и подбедриците на пациентите. Изследвани са и сравними тест-участъци при 20 здрави доброволци
(n=40). Измерване на механичните свойства на кожата е извършено в екземни
тест участъци (n=25), локализирани на воларните и дорзалните предмишници.
Изследвани са и сравними тест-участъци при 20 здрави доброволци (n=40).
Статистическа обработка
За оценка на промените в клиничната оценка след приложеното лечение
е използван тест на Man-Whitney. За оценка на разликите в стойностите на водното съдържание и механичните параметри на кожата е използван Student’s ttest за независими (екземна/здрава кожа) и зависими данни (преди/след лечение). Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни.
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Проучване № 10.
Промени във водното съдържание на кожата
при псориазис вулгарис
Пациенти
Изследвани са 22 болни с плакатен псориазис вулгарис – 4 жени и 18 мъже,
ср. възраст 49.6±16.8 г., граници 27-82 г., с давност на заболяването 1-35 г. (ср.
давност 13.3±8.5 г.) и индекс на PASI 4.1-32.6 (среден индекс 15.6±7.4).
Измерване на водното съдържание на епидермиса
Водното съдържание на епидермиса е определено с помощта на
Corneometer CM820 и е представено в арбитрарни единици (AE).
Протокол на проучването
Изследвани са общо 96 псориатични плаки, след предварително отстраняване на сквамите върху тях чрез 1-2 апликации на 10% салицилов унгвент. Всички плаки са измерени преди лечение, а 54 плаки при 11 болни са
измерени и след лечение с дитранолов унгвент и емолиенти с продължителност 7-27 дни (средно 18±7 дни).
Статистически анализ
Извършено е сравнение на стойностите на електрическия капацитет в
областта на псориатичните плаки и съседната видимо здрава кожа, както и
преди и след лечение. Използван е t-test на Student-Fischer. Стойности на
P<0.05 са приемани за статистически достоверни.
Проучване № 11.
Промени в омазняването на скалпа след приложение
на низорал шампоан при пациенти със себореен дерматит
Пациенти
В проучването са включени 20 амбулаторни пациенти със себореен
дерматит (15 мъже и 5 жени, ср. възраст 27 г., граници 16-40 г.). Всички са
с лезии на скалпа; двама имат прояви на себореен дерматит на други места
и трима имат андрогенна алопеция.
Протокол на проучването
Кетоконазол 2% шампоан (Nizoral, Janssen Pharmaceutica, Belgium) е
прилаган два пъти седмично в продължение на четири седмици. Пациенти-те
са преглеждани преди лечение и след 2 и 4 седмици. При всеки преглед са
извършвани измервания на липидите, културaлно изследване за P. ovale и
клинична оценка на тежестта на себорейния дерматит по 4-степенна скала (0
- без симптоми; 1 - леко; 2 - умерено; 3 - силно изразени симптоми). Допълнително пациентите извършват самооценка на тежестта на залющването на
капилициума и сърбежа си с помощта на 100 mm визуална аналогова скала.
Измервания на липидите
Измерванията са извършени със Sebumeter SM 810. Кожните липиди са
абсорбирани за период от 30 sec и определяни в µg/cm2. Косата е разделяна
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на път по средната линия на капилициума и измерванията са извършвани
върху пътя на две места: място 1 - средата на линията между окосмената и
неокосмената част на главата и място 2 - около 10 сm по-нагоре. Пробите са
вземани 36-48 часа след измиване на косата.
Културално изследване за P. ovale
Извършено е върху среда на Dixon при 37 ºC за 7 дни. Резултатите са
отчитани като отрицателни (под 5 колонии) и положителни (над 5 колонии).
Статистическа обработка
За анализ на клиничната степенна скала е използван Friedman’s test. Линейната аналогова скала и стойностите на липидите са оценяни с помощта
на Student’s t-test за зависими вариабилни. Стойности на P<0.05 са считани
за статистически достоверни.
Проучване № 12.
Промени в омазняването на скалпа след приложение
на четири противопърхотни шампоани
Пациенти
Изследвани са общо 44 доброволци (32 мъже и 12 жени, на възраст 15-76 г.).
Двадесет и девет от тях са с Pityriasis simplex capitis и 15 - с Dermatitis seborrhoides.
Тестувани продукти
Изследвани са 4 различни шампоани обозначени както следва:
• Шампоан 1, съдържащ 1% салицилова киселина, 0.5% растителен катран, 3% алкохолен екстракт на зелени микроводорасли (Algopix, Медика,
Сандански);
• Шампоан 2, съдържащ 1% цинк пиритион (Head & Shoulders, Procter &
Gamble, Schwaibach/ Taunus, Germany);
• Шампоан 3, съдържащ 1% селениев сулфид (Selsun blue, Abbott S.p.A,
Aprilia, Italy);
• Шампоан 4, съдържащ 0.6% кетоконазол, 1% метронидазол, 3% преципитиран сяра (ex tempore).
Критерии за оценка
За оценка на ефективността на лечението са използвани критериите:
• Визуална оценка на омазняването и десквамацията на скалпа по 4-степенна скала (0 - без симптоми, 3 - силно изразени симптоми);
• Самооценка от пациентите на сърбежа, омазняването и десквамацията
на скалпа с помощта на визуална 0-100 аналогова скала;
• Културално изследване за P. ovale на Диксонов агар (Шампоан 1). Резултатите са отчитани като положителни при растеж на над 5 колонии;
• Измерване на липидите на скалпа със Sebumeter SM810. То е извършвано 48 часа след измиване на косата в 4 точки на скалпа - първите две
са локализирани по срединната линия, съответно на границата окосмена/ неокосмена част и около 10 см по-нагоре, а останалите две - в
дясна и лява темпорални области. Измерваните стойности отразяват общото моментно ниво на липидите в изследваните области върху скалпа
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и са представяни в µg/cm2. За по-нататъшен анализ е използвана средната стойност на измерванията в четирите анатомични области.
Протокол на проучването
Изследваните шампоани са прилагани 2 пъти седмично в продължение
на 4 седмици. Преди, след 2 седмици и в края на лечението е извършвана
клинична оценка и самооценка на клиничните симптоми, както и измерване
на нивото на липидите върху скалпа. При лицата лекувани с шампоан 1 е
извършено изследване за Р. ovale преди и в края на лечението.
Статистически анализ
За анализиране на промените в обективната оценка и самооценката на
основните симптоми на заболяването, както и на промените в нивото на
кожните липиди в хода на приложеното лечение е използван Friedman test.
За сравнение между отделните шампоани е използван Mann-Whitney test.
Стойности на P<0.05 са считани за статистически достоверни.
Проучване № 13.
Промени в омазняването на лицето преди и след лечение
на акне вулгарис
Пациенти
В проучването са включени общо 19 пациенти (7 мъже и 12 жени; ср. възраст 18±4 г., граници 15-30 г.), от които 10 с мазна кожа, 3 с комбиниран тип
кожа и 6 с нормална кожа. Пациентите са селектирани след предварителен
преглед, попълване на въпросник за определяне на типа на кожата, и измерване на липидите върху кожата на лицето с помощта на себуметрия. При стартиране на проучването 8 доброволци имат леко акне, 9 - умерено акне и 2 тежко акне. Средната продължителност на акнето е 5±3 г. (граници 2-17 г.).
Тестувани продукти
Тестувани са акне-коригираща емулсия “Elea” и локален лечебен гел
“Elea”, които са част от козметична серия за мазна, акне-предразположена
кожа “Elea DermaClar” (Солвекс Козметични продукти, Пловдив, България).
Продуктите съдържат 3% (емулсия) и 4% (гел) комбинация от capryloyl
glycine, sarcosine и екстракт от кората на Cinnamon zeylanicum (Sepicontrol
A5, Seppic, Paris, France), 0.5% комбинация от zinc и gluconate (Givobio GZn,
Seppic, Paris, France), 1% екстракти от портокал и грейпфрут, стандар-тизирани с alpha bisabolol (Fruitapone Orange B и Fruitapone Grapefruit B, Symrise
AG, Holzminden/Frankfurt, Germany), и 0.1% салицилова киселина (гел).
Клинична оценка
Клиничната оценка е извършена посредством преброяване от лекар на
акнеичните лезии в областта на лицето, разделено на 4 области - чело, дясна
и лява буза, и централна зона, включваща носа и брадичката. Преброените
лезии са допълнително документирани с клинични дигитални снимки.
Първоначалната тежест на акнето е класифицирана с общопризната
клинична 3-степенна скала:
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Леко акне: комедони <20, или папули <15, или комедони и папули <30;
Умерено акне: папули и пустули 15-50, комедони и единични кисти,
общ брой лезии 30-125;
• Тежко акне: главно нодулуси и кисти, комедони, папули и пустули,
общ брой на лезиите >125.
С цел определяне на ефикасността на приложената терапия, тежестта
на акнето преди/след лечение е оценявана с помощта на 6-степенна скала: 0
- липса; 1 < 10; 2 = 11-25; 3 = 26-50; 4 = 51-100; 5 = повече от 100 акнеични
лезии. Наблюдаваният терапевтичен ефект е определян като много добър
(при разлика в оценката с 2 степени), добър ефект (при разлика в оценката с
1 степен), и слаб ефект (при липса на разлика в оценката).
Инструментална оценка
Моментното ниво на себума върху челото и двете бузи е определено
със Sebumeter SM815. Себумът върху кожата е абсорбиран за период от
30 sec и определян в μg sebum/cm².
Активността на мастните жлези в централната зона на челото е изследвана със себум-колекторни ленти Sebufix F16. Лентите се поставят върху
кожната повърхност за 30 sec и абсорбираният себум става видим като прозрачни петна върху лентата. Лентите са оценявани с камера Visioscope и софтуер SELS. Анализирани са параметрите: брой на мастните петна, площ от
лентата покрита с мазни петна в % и µm2.
Самооценка на доброволците
Преди и след завършване на лечението, доброволците попълват въпросник за субективна оценка на физичните характеристики, поносимостта и
ефикасността на тестуваните продукти, както и два въпросника за оценка на
качеството на живот – DLQI и CADI.
Протокол на изследването
Акне-коригиращата емулсия е прилагана в тънък слой върху лицето, а
локалния лечебен гел е прилаган върху таргетните зони два пъти дневно в
продължение на 7 седмици в домашни условия. Клинична оценка е правена
преди и след 2, 4 и 7 седмично лечение. Субективна оценка и определяне на
себума върху кожата са извършвани преди и след завършване на лечението.
Измерванията на себума са извършвани 18 часа след последната апликация
и 3 часа след последното измиване на лицето при стайна температура 2225 °C и относителна влажност на въздуха 35-55%, след предварителна аклиматизация в седнало положение за 15 мин.
Статистически анализ
Промените в клиничните скали са оценявани с Wilcoxon matched pairs
test. Промените в средните стойности на броя на акнеичните лезии и нивото
на себума са оценявани с помощта на Student’s t-test за зависими данни.
Стойности на P<0.05 са считани за статистически значими.
•
•
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Проучване № 14.
Промени в бактериалната колонизация на
фоликулите преди и след лечение на акне вулгарис
Пациенти
В проучването са включени 25 пациенти с акне (5 мъже и 20 жени;
средна възраст 23.3±4.9 г., граници 13-35 г.).
Клинична оценка
Тежестта на акнето е определяна по 4-степенна скала: 1 - само комедони;
2 - комедони и папули; 3 - пустули и комедони/папули, и 4 - нодули и кисти.
Инструментална оценка
Моментното ниво на себума е определяно със Sebumeter SM 815. Себумът
от повърхността на кожата е събиран за период от 30 sec и определян в μg/cm².
Фоликуларната флуоресценция е определяна с видеокамера Visiopor
PP 34 (Courage+Khazaka, Cologne, Germany) излъчваща УВА светлина
375 nm. При осветяване с нея, порфирините стават видими като флуоресциращи оранжево-червени петна в порите, което е индикация за присъствие на
P. аcne. Измерваният участък е с площ 64 mm2. Анализирани са параметрите: брой оранжеви петна и % област покрита с оранжеви петна. Петната с
жълт цвят на снимките (съдържащи само себум) са изключени от анализа.
Протокол на изследването
Клинична оценка и определяне на себума върху кожата и интензитета
на флуоресценцията са извършвани в 5 области на лицето: чело (център),
нос (връх), бузи (върху зигоматичните кости) и брадичката. Измерванията
са извършвани 6 часа след последното измиване на кожата при стайна температура 21-25 ºC и относителна влажност на въздуха 35-45%, след предварителна аклиматизация в седнало положение за 15 мин.
Статистически анализ
Измерваните области са сгрупирани в две зони: T-зона (чело, нос и брадичка) и U-зона (двете бузи). Изчислени са средните стойности на параметрите на себума и флуоресценцията за T-зона, U-зона и T+U зони. Според
количеството на себума в T-зона и U-зона, субектите са разделени в две
групи - група с висока секреция на себум (количество себум > стойност медиана) и ниско ниво на себумна секреция (количество себум < стойност медиана). Различията в средните стойности на себума и оранжево-червените
петна са анализирани с помощта на Student’s t-test. Връзката между клиничната оценка и стойностите на себума и червената флуоресценция, както и
връзката между себума и оранжево-червените петна са оценени съответно с
помощта на Spearman correlation test и Pearson correlation test. Всяко сравнение е извършвано за T-зона, U-зона и T+U зони. Стойности на P<0.05 са
считани за статистически достоверни.
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5. Статистически методи
Получените резултати са представени текстуално, в табличен и графичен вид. За определяне на тяхната достоверност са използвани параметрични и непараметрични методи на статистически анализ, описани подробно в протокола на всяко проучване. Стойности на P<0.05 са приемани за
статистически достоверни. Използван е софтуер Excel (Microsoft).
6. Етични аспекти
Всички изследвания на здрави доброволци и пациенти с кожни заболявания са извършвани след получаване на доброволно информирано съгласие и при спазване на препоръките на т.н. Декларация от Хелзинки и Добрата медицинска практика.
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОСЪЖДАНЕ
1. Изследвания на здрава кожа
Проучване № 1.
Оценка на умората на кожата
Резултати
Възрастната кожа се характеризира с достоверно по-високи стойности
на механичните параметри R4, R9 (воларна предмишница), F2 (воларна
предмишница) и по-нисък F3 в сравнение с младата кожа (Фиг. 2 и 3). R3 е
недостоверно променен. Не бяха установени полово-зависими различия в
кожните механични параметри.

Фигура 2. R-параметри
на млада и възрастна кожа.

Фигура 3. Area-параметри
на млада и възрастна кожа.

На Фиг. 4 и 5 се представени криви на кожна деформация на млада и
възрастна кожа.

Фигура 4. Крива на деформация на млада Фигура 5. Крива на деформация на възраскожа на воларната предмишница.
тна кожа на воларната предмишница.

Установени са следните статистически достоверни корелации:
• В темпоралната област: F2 корелира позитивно с параметрите R3, R4,
R9 докато F3 корелира позитивно с R3 и негативно с R4.
• На воларната предмишница: F2 корелира позитивно с парамет-рите
R3, R4, R9 докато F3 корелира негативно с R4 и R9.
На двете анатомични области е установена позитивна корелация всред
параметрите R3, R4 и R9.
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Обсъждане
Отличителна възрастово-зависима промяна в механичните свойства на
кожата е намалението на нейните еластични свойства. В резултат на това
възрастната кожа показва по-голяма умора в сравнение с младата кожа.
Умората на кожата може да бъде изследвана с помощта на Cutometer и прилагане на измерваща схема с повтарящи се деформационни цикли.
Първата версия на софтуера на апарата (DOS-version) включва само три
механични параметри, свързани с изследване на умората на кожата, т.н. Rпараметри: (Фиг. 6)
• R3 = максимална кожна деформация при последното всмукване;
• R4 = остатъчна кожна деформация след последното всмукване;
• R9 (R3-R0) = разлика между последната и първата максимална кожна
деформация.
Новата версия на софтуера на апарата (Windows-version) въвежда два
допълнителни механични параметри, т.н. Area-параметри, които също могат
да се приложат за изследване на умората на кожата. Те се изчисляват върху
криви на кожна деформация, получени с прилагане на измерваща схема деформация/време с минимум 10 повторения на измерващия цикъл. Получената крива на кожна деформация се обработва с допълнителна функция на
софтуера – т.н. функция “плик”. С нея, над и под кривите се очертават “линии на плика”, които се явяват логаритмични средни на максималните и минималните амплитуди. Въвеждат се следните нови параметри:
• F2 = Област над горната крива на плика (surface C);
• F3 = Област между кривите на плика (surface D).
Резултатите показват, че след многократни деформации на едно и също
място възрастната кожа показва по-голяма умора отколкото младата кожа.
Кожата прогресивно губи способността си да възстановява своята първоначална позиция и всяка последваща крива има по-ниска амплитуда и пониска еластична ретракция. Това има за последица увеличение на R4, R9 и
F2, и намаление на F3. Според нас, параметрите R4 и F3 са най-показателни за умората на човешката кожа.

Фигура 6. Механични свойства на кожата и функция “Плик”.
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В заключение, приложеният за първи път неинвазивен метод може да
бъде полезен за обективно и количествено изследване на възрастовозависимите промени в кожната умора и за оценка на ефектите на противостареещи
козметични средства.
Проучване № 2.
Оценка на сухотата на кожата
Резултати
Визуална оценка
Според тяхната визуална оценка индивидите са разпределени в 5 групи.
Данните са представени на Табл. 2.
Таблица 2. Брой, възраст и визуална оценка на субектите/индивидите.
Параметър

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

10

11

10

10

9

40.1±10.8

40.4±7.1

46.3±10.0

51.9±10.7

53.4±5.6

0,
нормална
кожа

1,
Слаба
сухота

2,
Умерена
сухота

3,
Изразена
сухота

4,
Силно
изразена
суха кожа

Без видими
люспи

Слабо
видими
люспи

Умерено
количество
люспи

Изразено
финно
залющване

Изразено
залющване
с големи
сквами

Брой лица
Възраст (г.)
(средна±ст.откл.)
Визуална оценка
Скала за оценка
на сухотата

Изображение

Описание

Водно съдържание на епидермиса
На Табл. 3 са представени измерените стойности на електрическия капацитет на епидермиса в арбитрарни единици (ср.±ст.отклонение).
Таблица 3. Резултати от измерване на хиратацията на епидермиса.
Параметър
Корнеометрия (AU)

Група 1
36.7±8.1

Група 2
34.9±6.3

Група 3
32.6±4.9

Група 4
30.9±5.3

Група 5
28.1±5.5

Измервания на повърхността на кожата
На Табл. 4 са представени стойностите на измерените параметри на
кожната повърхност.
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Таблица 4. Резултати от измерването на повърхността на кожата.
Параметър
Група 1
Surface
245.0±36.4
Volume
20.1±4.4
Texture parameters
Energy (NRJ)
0.11±0.02
Entropy (ENT)
1.62±0.04
Homogenity (HOM) 1.58±0.06
Contrast (CONT)
0.75±0.23
Variance (VAR)
2.72±0.39
SELS parameters
Scaliness SEsc)
0.23±0.14
Roughness (SEr)
2.09±1.05
Smoothness (SEsm) 22.50±2.52
Wrinkles (SEw)
75.19±7.5
Skin roughness parameters
M_R1
27.50±3.7
M_R2
22.80±3.36
M_R3
17.20±2.3
M_R4
13.20±1.87
M_R5
3.80±0.63

Група 2
298.2±46.6
32.5±5.1

Група 3
356.1±50.4
34.1±5.2

Група 4
Група 5
448.9±140.6 540.3±104.9
42.9±8.7
52.8±5.6

0.11±0.03
1.60±0.04
1.53±0.06
0.95±0.23
3.06±0.38

0.08± 0.02
1.55±0.03
1.45± 0.05
1.22±0.30
3.61± 0.41

0.07±0.03
1.50±0.08
1.37± 0.12
1.91±0.97
4.31±1.17

0.05±0.01
1.44±0.05
1.30±0.08
2.84±0.98
5.20±0.04

0.97±0.23
2.28±1.03
20.16±1.31
63.41±5.8

1.19±0.20
2.52±0.82
22.73±2.03
57.88±4.1

1.45±0.34
3.59±1.59
24.45±3.51
52.43±7.6

2.20±0.33
4.38±0.94
27.18±3.62
48.10±3.14

31.73±3.7
27.63±3.88
19.09±2.4
18.73±2.68
3.63±0.67

36.20±4.3
31.80±3.70
22.50±2.6
21.90±2.76
3.90±0.57

44.30±9.4
39.70±9.31
27.50±6.7
27.40±6.72
4.80±1.03

54.44±6.4
50.00±6.00
34.11±5.2
35.44±4.1
5.77±0.83

Корелации между изследваните параметри
Намерена е достоверна обратна корелация между визуалната оценка и
стойностите на електрическия капацитет. Индивидите с по-малко залющване показват по-високи стойности на електрическия капацитет (Фиг. 7).
60
R2 = 0,2025

Skin capacitance (AU)

50
40
30
20
10
0
-1

0

1
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4

5 score

Фигура 7. Корелация между стойностите на кожния капацитет
и визуалната оценка на сухотата на кожата.

Стойностите на визуалната оценка позитивно корелират с парамет-рите
surface, volume, scaliness (SEsc), roughness (SEr), smoothness (SEsm) и параметрите за грапавост - the roughness parameters (R1-R5) (Фиг. 8 и 9).
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Wrinkles (SEw )
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Фигура 8. Корелация между параметрите Фигура 9. Корелация между стойностите
surface, volume и визуалната оценка
на SELS параметрите и визуалната оценка
на сухотата на кожата.
на сухотата на кожата.

Намерена е достоверна обратна корелация между визуалната оценка и
структурните параметри energy (NRJ), entropy (ENT), и homogenicity (HOM)
и параметъра набръчкване (SEw).
Обсъждане
Субективната оценка на сухата кожа разчита на визуалната и тактилна
оценка на клиничните симптоми от изследователя с помощта на описателни
цифрови скали.
Обективната оценка на сухата кожа се основава на неинвазивни биоинженерни техники, включващи измервания на водното съдържание базирани
на електрическите свойства на кожата (проводимост, съпротивление и капацитет на роговия слой), ТЕВЗ, грапавостта на кожната повърхност, съдържанието на липиди и десквамацията.
Използвайки корнеометрия и техника за анализ на изображението ние
установихме, че сухата кожа показва ниски стойности на електрическия капацитет и на повърхностните параметри energy (NRJ), entropy (ENT),
homogenicity (HOM) и wrinkles (SEw), и високи стойности на повърхностните параметри surface, volume, contrast (CONT), variance (VAR), scaliness
(SEsc), roughness (SEr), smoothness (SEsm) и параметрите за грапавост (R1R5). Това потвърждава, че сухата кожа се характеризира с ниско водно съдържание, грапава и залющена повърхност.
Между визуалната оценка, измерванията на капацитета на епидермиса
и анализа на изображението на кожната повърхност на сухата кожа съществува статистически достоверна корелация. Трите метода могат успешно да
отдиференцират различните степени на сухота на кожата.
В заключение, използваните от нас три метода са благонадеждно средство за обективна оценка на сухата кожа и могат да се използват за изследване на ефикасността на локални и козметични средства.
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Проучване № 3.
Оценка на омазняването на кожата
Резултати
След лечение броят на мастните капки (брой активни мастни жлези)
намалява недостоверно с 13.7% и 11.2%, докато настъпва достоверна редукция в площта, покрита с мазни капки (себумна продукция), съответно с -27.3
и -32.8%. Между абсолютните стойности на изследваните показатели, определени с двата софтуера, се наблюдава достоверна разлика само в измерения
брой мастни капки, докато между относителните стойности (преди/след лечение), се установява достоверна корелация. (Фиг. 10 и Табл. 5)
Таблица 5. Измерване на активността на мастните жлези със Sebufix.
SELS

ПОКАЗАТЕЛ

ПРЕДИ

СЛЕД

Брой капки
Площ (%)
Площ (µm2/pixel2)

417.7
9.7
7418.1

360.6
7.0
5395.0

Преди лечение

РАЗЛИКА
(%)
-13.7
-27.3
-27.3

ImageJ

ПРЕДИ

СЛЕД

344.3*
10.1
7732.7

305.8*
6.8
5199.9

РАЗЛИКА
(%)
-11.2
-32.8
-32.8

След лечение

Фигура 10. Примери на изображения на мастната секреция със Sebufix.

Обсъждане
Sebufix F16 са специални ленти за определяне на себума върху кожната
повърхност. Те съдържат микропори, които след абсорбиране на себум стават видими като черни точки. Лентичките могат да бъдат оценени качествено, полуколичествено визуално и количествено, посредством програма за
анализ на изображението, разработена от проф. Троние и сътр., т.н. SELS
(Surface evaluation of living skin).
В настоящото проучване е използвана камера Visioscope BW в допълнение към тестове Sebufix за получаване на дигитални изображения на мастната секреция от кожната повърхност на лицето. За количествен анализ на
получените изображения са използвани и сравнени два софтуера за анализ
на изображението – SELS и свободно достъпната програма ImageJ [Image
processing and analysis in Jawa. (http://rsb.info.nih.gov/ij)]. Получените резултати показват сравними резултати.
В заключение, ние считаме, че двата софтуера могат да бъдат успешно
използвани за определяне активността на мастните жлези и за оценка и сравнение на ефекта от приложена себум-регулираща терапия.
29

2. Изследване на външни въздействия върху кожата
Проучване № 4.
Определяне на ефекта на УВЛ
и фотозащитната активност на локални препарати
Резултати
Клинична оценка
Стойностите на клиничната оценка са представени на Табл. 6.
Таблица 6. Клинична оценка на тестуваните участъци 24 часа след облъчването.
Тест-участък
60 мин преди
5 мин преди
5 мин след
Емулсия В/М
2.1
2.2
2.8
Емулсия М/В
2.0
2.6
2.8
Indomethacin
0.6 *
1.0*
2.3
Betamethasone valerate
2.0
2.2
2.7
*P<0.01 (Mann-Whitney test between IM treated sites and the rest test sites)

Контрола
3.0
3.2
3.1
3.0

Тест-участъците третирани с IM 60 мин и 5 мин преди облъчване показват статистически достоверно по-ниска степен на еритем и едем в сравнение с останалите тест-участъци.
Измервания на епидермалната хидратация
На всички тестувани места не са наблюдавани статистически достоверни промени в стойностите на електрическия капацитет на кожата.
Измервания на кожната еластичност
С двете измерващи сонди не са наблюдавани достоверни промени в
анализираните механични параметри на кожата на тест-участъците третирани с IM 60 мин и 5 мин преди облъчването. На останалите места се наблюдава статистически достоверно намаление на Ue, Ur, Ua/Uf и Ur/Uf, и увеличение на Uv и Uv/Ue. Тези изменения са най-силно изразени на нетретираните контролни участъци. Разтегливостта на кожата не показва достоверно изменение. (Фиг. 11 и 12)

Фигура 11. Промени в еластичния параметър Ua/Uf представени като разлика в % на
увеличение или намаление спрямо изходните стойностите.
(t-test *, P<0.05, **, P<0.01, ***, P<0.001)
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Обсъждане
Индометацинът е мощен инхибитор на простагландиновата синтеза,
който намалява провокирания от УВЛ еритем или изгарянето на кожата от
слънце. Този ефект е установен посредством клинична оценка, измерване на
кръвотока и цвета на кожата. Неотдавна ние определихме слънцезащитен
фактор 11 на индометацин 10% унгвент.
В настоящото проучване ние продължихме нашето изследване като използвахме за първи път неинвазивни измервания на кожната еластичност за
да изследваме фотозащитната активност на локалните IM, BMV и емолиенти.
Краткотрайното излагане на УВЛ статистически достоверно понижава еластичните (Ue, Ur, Ua/Uf, Ur/Uf) и увеличава вискоеластичните (Uv, Uv/Ue) параметри на кожата. Тези промени са показателни за наличие на оток и задебеляване на кожата. Последното намалява нейната непосрествена разтегливост (Ue) и еластичност (Ua/Uf, Ur/Uf), докато възпалителният оток в дермата
повишава нейната забавена разтегливост (Uv) и вискоеластично съотношение (Uv/Ue). Финалната разтегливост на кожата (Uf) остава непроменена достоверно, защото намалението на Ue е компенсирано от увеличението на Uv.
Нашите резултати са сходни с промените в механичните пара-метри на кожата, наблюдавани след по-продължително излагане на УВЛ.
Ние установихме, че IM приложен 60 мин и 5 мин преди облъчване намалява статистически достоверно възпалението на кожата, провокирано от
УВЛ и предотвратява изменението на кожната механика, докато BMV, LFN
и WBC не го правят. Това подсказва, че фотозащитната активност на IM превъзхожда тази на тестуваните локален кортикостероид и емолиенти.

Фигура 12. Промени във вискоеластичния параметър Uv/Ue представени
като разлика в % увеличение или намаление спрямо изходните стойности.
(t-test *, P<0.05, **, P<0.01, ***, P<0.001)

За обяснение на потискащия ефект върху провокирания от УВЛ еритем
на IM, приложен локално, орално или интрадермално, се предлагат два механизма: 1) IM действа като филтър или абсорбира УВЛ, когато е приложен
преди облъчването; и 2) IM подтиска синтеза на простагландини, когато е
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приложен след излагане на УВЛ. Ние считаме, че IM има комплексен механизъм на действие.
В заключение, нашите резултати демонстрират по-доброто фотозащитно действие на локалния IM спрямо BMV и емолиентите. Ние приемаме
неинвазивното измерване на кожната еластичност като допълнително средство за обективна оценка и сравнение на фотозащитната активност на различни локални средства.
Проучване № 5.
Определяне на ефекта върху кожната еластичност
на локални препарати
Резултати
Изследване № 1. Еднократно приложение на козметични продукти
(доброволци група 1)
Промените в механичните параметри на кожата 120 мин след приложение на двете емулсии са показани на Фиг. 13. След приложение на емулсия,
съдържаща 10% urea се наблюдава достоверно увеличение на всички абсолютни параметри Ue, Uv, Uf, Ur, както и на относителния вискоеластичен
параметър Uv/Ue.
Емулсия с 10% urea

Емулсия с 2% AHAя

Крем с 2% екстракт на Rooibos

Контрола

Крем с 1% Matrixyl
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Ua/Uf
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Фигура 13. Промени в механичните
Фигура 14. Промени в механичните
параметри след еднократно приложение параметри след многократно приложение
на две емулсии, представено като
на два крема, представено като
% увеличение или намаление
% увеличение или намаление
на средните стойности.
на средните стойности.
(t-test: * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). (t-test: * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001).

Еднократното приложение на емулсия, съдържаща 2% комплекс от
AHAs води до достоверно увеличение на всички абсолютни параметри, с изключение на Uv, и на относителните еластични параметри Ua/Uf и Ur/Uf, докато относителния вискоеластичен параметър Uv/Ue е намален. Не са наблюдавани достоверни промени в кожните механични свойства на контролните
тест участъци.
Изследване № 2. Многократно приложение на козметични продукти
(доброволци група 2 и група 3)
Промените в механичните параметри на кожата са показани на Фиг. 14.
Приложението на овлажняващ крем, съдържащ растителни екстракти от
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Rooibos, Rosa Damascena и Chamomile е придружено от достоверно повишение на всички абсолютни параметри, с изключение на Ue, и на относителните
еластични параметри Ua/Uf и Ur/Uf, и вискоеластичния параметър Uv/Ue.
Приложението на противостареещ крем, съдържащ matrixyl и масла от гроздови семки и авокадо води до достоверно увеличение на абсолютния параметър Ur и относителния еластичен параметър Ur/Uf, и намаление на абсолютния параметър Uv и относителния вискоеластичен параметър Uv/Ue, докато
останалите механични параметри остават недостоверно променени.
Обсъждане
Механичните свойства на кожата са важни за нейната защитна функция
и козметичен вид. Те се променят в резултат на процесите на хронологично
и фотостареене, и след различни външни въздействия. За да се запазят качествата на кожата се препоръчва употребата на козметични продукти с различни активни съставки. Някои от тях (глицерол, урея, хиалуронова киселина, серицин, натурален овлажняващ фактор, растителни масла) притежават овлажняващ ефект, докато други (AHAs) подпомагат ексфолиацията и
редуцират дебелината на роговия слой. Активни субстанции като retinyl
palmitate, collagen peptide, витамин С се счита, че стимулират биосинтеза на
епидермални протеини и колаген. Приложението на тези козметични продукти е от полза за подобряване на механичните свойства на кожата посредством различни механизми.
В настоящото проучване, с помощта на Cutometer, ние установихме, че
след еднократно приложение, първите две тестувани емулсии подобряват
пластичността на епидермиса чрез омекване на неговите външни слоеве
(главно на роговия слой) посредством два различни механизма. Емулсията,
съдържаща урея, предизвиква увеличаване на епидермалната хидратация,
което е асоциирано с увеличение на вискоеластичните параметри (Uv и
Uv/Ue). Втората емулсия, съдържаща AHAs намалява интеркорнеалната кохезия, което има за резултат увеличаване на еластичните параметри (Ua/Uf
и Ur/Uf) и намаление на съотношението вискоеластичност към еластичност
(Uv/Ue). И двете емулсии повишават приблизително еднакво финалната разтегливост (Uf). Обаче, в първия случай това е за сметка на увеличение на Uv
(забавена вискозна разтегливост), а във втория случай това е за сметка на
увеличение на Ue (непосредствена еластична разтегливост).
След многократното приложение на тестуваните кремове също настъпват благоприятни ефекти върху кожните механични свойства, които обаче
могат да се свържат с различни механизми на действие. Кремът, съдържащ
растителни екстракти, достоверно увеличава финалната разтегливост (Uf),
еластичността (Ua/Uf и Ur/Uf), и вискоеластичността (Uv и Uv/Ue) на кожата, което може да се обясни с предимно хидратиращ ефект върху епидермиса и дермата. Кремът, съдържащ пентапептиди, увеличава биологичната
еластичност (Ur/Uf) и намалява вискоеластичността (Uv и Uv/Ue), което
може да бъде свързано с увеличение на кожната плътност и еластичност в
резултат на акумулиране на новосинтезиран колаген.
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В заключение, нашите резултати потвърждават способността на използваните кожни биоинженерни техники да дават обективна и уместна информация за промените в механичните свойства на кожата след приложение
на различни козметични продукти и подсказват съществуването на различни механизми за тяхното подобряване.
Проучване № 6.
Определяне на ефекта върху мастната секреция
на локални препарати
Резултати
Клинична оценка
След 4-седмично лечение с тестувания продукт е наблюдавано достоверно намаление в тежестта на омазняване на кожата, установено с визуалната оценка на изследователя (-33%; P<0.001).
Инструментална оценка
Моментното ниво на себума върху челото и бузите е достоверно редуцирано с -20% спрямо изходните стойности (P<0.001). Площта покрита с
мазни петна в % и площта на мазите петна в µm2 достоверно намаляват с -42%
спрямо изходните стойности (P<0.001). Броят на мазните петна (активни мастни жлези) остава непроменен (Фиг. 15 и 16).
Субективна оценка
Поносимостта към продукта и неговите козметични свойства (консистенция, нанасяне, попиване) са оценени от 95% от доброволците като
“добри” до “много добри”. 95% от тях съобщават видима себум регулираща
ефективност на продукта. Не са съобщавани странични явления към тестувания продукт по време на проучването.
:fмоментно ниво на себума
(Sebumeter)

Активност на мастните жлези
(Sebufix)

0
Forehead
-10

-8.1

Right cheek
Left cheek

-16.2**-17.6**

-20
-21.9*

Average value

-19.7*

-30
Oily spots area (%)
-40

Oily spots area (sq.mm.)
-42.1* -42.1*

Oily spots count (n)

-50

Фигура 15. Промени в кожните липиди след лечение (n=20). (*P<0.0001; ** P<0.01)

Обсъждане
Прекомерно мазната кожа на лицето се дължи на повишена активност
на мастните жлези и може да се наблюдава при мъже и жени. Кожата е лъскава, с големи пори, възприема се неприятно и може да представлява сериозен козметичен проблем. Освен това, този тип кожа е по-податлива към
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акне и себореен дерматит. Ето защо, контролът върху прекомерното омазняване е много важен.
Продукцията на себум се стимулира от андрогените. Под влиянието на
ензима 5-alpha reductase тестостеронът в кожата се метаболизира до неговата по-потентна форма dihydrotestosterone. Съществуват няколко растителни съставки, за които се счита, че инхибират 5-alpha reductase. Те включват екстракт от Saw Palmetto, натурални мастни киселини (gamma linolenic
acid, alpha linolenic acid, linoleic and oleic acids) и фитостероли (betasitosterol). Новосъздаденият крем, съдържащ богат на полифеноли екстракт
от Saw palmetto и масло от сусамови семки и арганово дърво е предназначен
да регулира прекомерната продукция на себум и да подобрява външния вид
на мазната кожа на лицето. Неговата инхибираща активност върху 5 alphareductase е установена in vitro и се свързва със състава, богат на мастни киселини, фитостероли и токофероли (vitamin E).

Преди лечение
След лечение
Фигура 16. Пример на измерване на себума със Sebufix, Visioscope и SELS. Преди лечение: площ мазни петна 9.9% и 4619 mm2, брой мазни петна 189. След лечение: площ
мазни петна 5.4% (-45.5%) и 2.509 mm2 (-45.5%), брой мазни петна 172 (-9.0%)

Настоящото проучване потвърди тази ефикасност с помощта на обективни кожни биоинженерни техники. Ние намерихме достоверна редукция в
нивото на себума върху кожата (-20%) и площта покрита с мазни петна
(-42%) след 4 седмична двукратна апликация, докато броят на мазните петна
(активни мастни жлези) остана недостоверно променен. Тези резултати посочват намаление в количеството на себум във фоликуларния резервоар и
подсказват известна редукция в продукцията на себум. Разликата между
стойностите получени с двете измерващи техники се дължи на техните различни измерващи принципи. Липидабсорбира-щата лента на Sebumeter събира всичкия себум наличен върху роговия слой, включвайки този във фоликуларния резервоар и интерфоликуларната повърхност на кожата, докато
Sebufix абсорбира само себума представен в горната част на инфундибулума.
В заключение, настоящото проучване демонстрира с обективни и количествени методи ефикасността на себум-контролиращ крем, съдържащ
богат на полифенол екстракт от Saw palmetto и масла от сусамови семена и
арганово дърво, доказателство за което е намаляване на омазняването и подобрява вида на мазната кожа на лицето.
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3. Изследвания на кожните функции при заболявания
Проучване № 7.
Промени в механичните свойства на кожата при феномен на Рейно
Резултати
Сравнение между пациенти и контроли
Склеродермичната кожа (пациенти групи 1 и 2) се характеризира с достоверно по-нисък Uf и по-висок Uv/Ue на всички анатомични области, и достоверно по-ниска Ua/Uf върху предмишниците, китките и фалангите в сравнение със здравата кожа (контролна група 1). (Фиг. 17)
Пациентите с подозиран вторичен ФР (пациенти група 3) показват достоверно по-ниска Uf на бузите, предмишниците и китките, и достоверно по-висок Uv/Ue върху предмишниците и китките в сравнение с контролната група 1.
Механичните параметри на кожата при пациентите с първичен ФР (пациенти група 4) не се различават от тези на здравата кожа (контролна група 2).

Фигура 17. Механични параметри на кожата на воларната предмишница при пациенти с феномен на Рейно и контроли (сонда 2 mm). Показани са средните стойности и
95% confidence intervals. Group 1 – индуративна фаза на склеродермия, Group 2 –
едемна фаза на склеродермия, Group 3 – подозиран вторичен феномен на Рейно, Group
4 – първичен феномен на Рейно. t-test между пациенти и контроли: * P<0.05 ** P<0.01
*** P<0.001. Линиите показват статистически достоверните разлики между
групите пациенти.

Сравнение между групите пациенти
Едемният стадий на ПС (пациенти група 1) се характеризира с недостоверно по-висок Uv/Ue в сравнение с индуративния стадий на ПС (пациенти група 2).
Склеродермичната кожа (пациенти групи 1 и 2) и кожата на пациенти с
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подозиран вторичен ФР (пациенти група 3) показва идентични промени на
Uf и Uv/Ue по отношение на пациентите с първичен ФР (пациенти група 4).
Пациентите с подозиран вторичен ФР (пациенти група 3) показват достоверно по-ниска Uf на воларните предмишници и китките, и достоверно
по-високо Uv/Ue върху предмишниците, китките и фалангите в сравнение с
пациентите с първичен ФР (пациенти група 4).
Обсъждане
Феноменът на Рейно (ФР) е описан като първи симптом в до 70% от
пациентите с прогресираща склеродермия (ПС) и може да предшества кожните промени с няколко месеца или дори години. Находките, които се считат за идентифициращи пациенти с ФР с повишен риск от развитие на ПС
включват дигитални исхемични промени или трайно оточни пръсти (“puffy
fingers”), склеродермичен тип капиляроскопска находка и наличие на АНА.
Смята се, че тези находки характеризират т.н. “пре-склеродермия”.
В нашето проучване, пациентите с първичен ФР имат капиляроскопска картина тип “ФР” и липса на друго подлежащо заболяване. Пациентите
с вторичен ФР боледуват от едемен или индуративен стадий на ПС и всички
имат “склеродермичен” тип капиляроскопска картина. Пациентите с ФР, които имат патологична капиляроскопска картина подсказваща ПС, т.е., наличие на т.н. “склеродермичен” тип капиляроскопия, са диагностицирани като
имащи подозиран вторичен ФР.
Ние наблюдавахме най-демонстративни промени върху воларните
предмишници. Склеродермичната кожа се характеризира с по-ниски Uf и
Ua/Uf, и по-високи Uv/Ue. При едемната фаза на ПС промените са свързани
със задебеляване на кожата в резултат на оток в нея, докато при индуративната фаза те са свързани с отлагане на колаген и увеличена плътност на кожата. Получените резултати са в съгласие с данните от предишни проучвания. Ние не установихме достоверни промени в механичните свойства на
кожата при пациенти с първичен ФР. Обаче, механичните свойства на кожата на пациенти с подозиран вторичен ФР показват достоверни промени,
намиращи се между тези на пациентите с първичен ФР и пациентите с
едемна фаза на ПС. Тази находка подсказва, че при тях съществуват известни кожни промени като начален оток и задебеляване на кожата.
В заключение, нашето изследване подсказва, че неинвазивните измервания на кожните механични свойства биха могли да имат диагностична и
прогностична стойност при пациенти с т.н. “пре-склеродермия”, т.е. при пациенти с ФР с повишен риск от развитие на прогресираща склеродермия, но
които още не са развили типични кожни промени.
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Проучване № 8.
Увеличената кожна вискоеластичност - признак за начална
прогресираща склеродермия
Резултати

Сравнение между пациенти и възрастово-сравними здрави контроли

Склеродермичната кожа (пациенти групи 1 и 2) се характеризира с достоверно по-нисък Uf и по-висок Uv/Ue в сравнение със здравата кожа (контролна група 2) (Фиг. 18). Пациентите с подозиран вторичен ФР (пациенти
група 3) показват достоверно по-нисък Uf и достоверно по-висок Uv/Ue в
сравнение със здравата кожа (контролна група 3). Механичните свойства на
кожата на пациенти с първичен ФР (пациенти група 4) не се различават достоверно от тези на здравата кожа (контролна група 4).
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Фигура 18. Механични параметри на кожата на воларната предмишница при пациенти и възрастово-сравними здрави контролни лица. Показани са средните стойности
и стандартните им отклонения. Посочена е статистическата достоверност на разликите между пациентите и контролите, както и между изследваните групи.
*P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001.

Сравнение всред групите пациенти
Едемната фаза на ПС (пациенти група 1) се характеризира с достоверно
по-високи Uf и Uv/Ue в сравнение с индуративната фаза на ПС (пациенти
група 2).
Пациентите с подозиран вторичен ФР (пациенти група 3) показват достоверно по-нисък Uf и по-висок Uv/Ue в сравнение с пациентите с първичен
ФР (пациенти група 4).
Склеродермичната кожа (пациенти групи 1 и 2) и кожата на пациенти с
подозиран вторичен ФР (пациенти група 3) показват идентични промени в
Uf и Uv/Ue по отношение па пациентите с първичен ФР (пациенти група 4).
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Сравнение между индивидуалните механични параметри на пациентите и средните стойности и 95% CI на средните на здрави контроли

Индивидуалните стойности на кожните механични параметри на всеки
пациент (пациенти групи 1-4) са сравнени със средните стойности и 95% CI
на средните на популацията (контролна група 1) и обозначени като увеличени, намалени или непроменени. Получените резултати са показани като
брой и % на Табл. 7.
Таблица 7. Сравнение между индивидуалните стойности на пациентите и
96% CI на средните на здрави контроли.

Пациенти
група 1
(n=20)
Пациенти
група 2
(n=28)
Пациенти
група 3
(n=26)
Пациенти
група 4
(n=20)

Кожна разтегливост
(Uf)
↑
→
↓
n (%)
n (%)
n (%)

Кожна еластичност
(Ua/Uf)
↑
→
↓
n (%)
n (%)
n (%)

Кожна вискоеластичност (Uv/Ue)
↑
→
↓
n (%)
n (%)
n (%)

8
(40)

2
(10)

10
(50)

12
(60)

4
(20)

4
(20)

20
(100)

0

0

2
(7)

6
(21)

20 (72)

11
(39)

7
(25)

10 (36)

26
(93)

2
(7)

0

2
(7)

8
(27)

17
(66)

10
(38)

7
(27)

9
(35)

21
(81)

3
(11)

2
(8)

3
(15)

14
(70)

3
(15)

3
(15)

10 (50)

7
(35)

2
(10)

14
(70)

4
(20)

Всички сравнения между изследваните групи са статистически достоверни с изключение на кожната разтегливост (Uf) и кожната еластичност
(Ua/Uf) между пациенти групи 2 и 3. Най-забележима тенденция се наблюдава по отношение на кожния вискоеластичен параметър (Uv/Ue). Пациентите с едемен стадий на ПС (100%), индуративен стадий на ПС (93%) и подозиран вторичен ФР (81%) показват повишена вискоеластичност на кожата
в сравнение с пациентите с първичен ФР (10%).
На Фиг. 19 и 20 са показани примери на сравнение на стойностите на
индивидуален пациент със средните стойности и 95% CI на средната на популацията.

Динамични промени в механичните параметри на кожата при пациенти с подозиран вторичен ФР

Шест пациенти с подозиран вторичен ФР са изследвани за втори път
след 2 години. При втория преглед те всички вече са с клинично поставена
диагноза начална фаза на ПС. Средните стойности на кожните механични
параметри са представени на Фиг. 21. Установяват се недостоверни промени в кожната разтегливост (Uf) и еластичност (Ua/Uf), но е налице достоверно повишение на кожната вискоеластичност (Uv/Ue). При пациентите,
индивидуалните стойности на кожната разтегливост са по-ниски, а стойностите на кожната вискоеластичност са по-високи в сравнение със съответните стойности на здравата популация.
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Patient 1

Patient 2

Patient 4

Patient 3

Upper limit

Mean

Lower limit

0.5

SKIN DISTENSIBILITY (Uf

0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-75

AGE (Years)

Фигура 19. Кожната разтегливост (Uf) на примерни пациенти диагностицирани с
едемен стадий на ПС (Patient 1), индуративен стадий на ПС (Patient 2), подозиран
вторичен ФР (Patient 3) и първичен ФР (Patient 4) е сравнена със стойностите на
здрави индивиди (Средна стойност и 95% CI на средната).
Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Upper limit

Mean

Lower limit

1.0

SKIN VISCOELASTICITY (Uv/Ue

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-75

AGE (years)

Фигура 20. Кожната вискоеластичност (Uv/Ue) на примерни пациенти диагностицирани с едемен стадий на ПС (Patient 1), индуративен стадий на ПС (Patient 2), подозиран вторичен ФР (Patient 3) и първичен ФР (Patient 4) са сравнени със стойностите на
здрави индивиди (Средна стойност и 95% CI на средната).
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Measurement 1

Measurement 2

Patient group 1

Patient group 2

Patient group 3

Patient group 4

1.0
P=0.0371

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
SKIN DISTENSIBILITY (Uf)

SKIN ELASTICITY (Uv/Ue)

SKIN VISCOELASTICITY (Uv/Ue)

Фигура 21. Промени в кожните механични параметри при пациенти с подозиран вторичен ФР (n=6) установени при две последователни измервания през интервал от 2 години.

Обсъждане
Счита се, че навременното диагностициране на ПС, последвано от подходящо лечение би могло значително да подобри изхода при пациентите. Засягането на кожата е отличителен белег на заболяването и играе важна роля
за поставяне на диагнозата. Кожните промени най-често засягат лицето и дисталните части на крайниците, като преминават през три фази: едемна, индуративна и атрофична. Тежестта на кожната склероза обикновено се оценява
чрез палпация и т.н. модифицирана скала на Rodnan (modified Rodnan score).
Предишни изследвания на пациенти с ПС и ФР са демонстрирали, че измерванията на кожните механични свойства са по-чувствителни отколкото клиничната оценка извършвана с палпация. Те са способни да разграничат склеродермична от здрава кожа, и индуративна от едемна фаза на ПС, както и да
открият първоначални изменения в механичните параметри на кожата при
т.н. “пре-склеродермия” пациенти, т.е., при пациенти с ФР и риск от развитие
на ПС, но които още не са развили типичните кожни промени.
На базата на тези находки, ние въведохме в нашата функционална лаборатория стандартизиран протокол за изследване на механичните свойства на
кожата при всички пациенти с явна или предполагаема диагноза ПС и подозиран вторичен ФР. Измерванията са извършвани с Cutometer екипиран с две
измерващи сонди с диаметър на отворите 2 и 8 mm. Използвана е измерваща
схема тип деформация/време, с прилагане на вакуум от 400 mbar за 5 sec, последвано от отпускане за 5 sec. Измерванията са извършвани на 11 анатомични
области: чело (център), бузи, воларни предмишници (център), китки (воларна
повърхност), ръце (гръб), и проксимална фаланга на средния пръст на ръцете
(гръб). Получените стойности на пациента по области са сравнявани със средните стойности и 95% CI по области на съответни възрастово-сравними контролни групи от здрави лица. Анализ е извършван за стойностите на повече
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от 10 механични параметри на кожата. Натрупаният опит потвърждава полезността на този метод за обективно и количествено мониториране на индивидуалното протичане на кожното засягане. Обаче, протоколът на изследване
е преценен като обременяващ и отнемащ значително време (до 3 часа). Поради това ние си поставихме за цел да разработим и предложим по-опростен
протокол на изследване.
В настоящото проучване ние приложихме същият добре познат метод
на кутометрия и измерваща схема с три ограничения:
•
Използване на една измерваща сонда. Ние считаме измерванията със
сонда с диаметър на отвора 2 mm като достатъчно показателни за откриване на първоначалните промени в склеродермичната кожа.
•
Измерване в една анатомична област. Измерванията, локализирани в
центъра на двете воларни предмишници генерират най-възпроизводими стойности.
•
Оценка на три механични параметри на кожата. Ние считаме за найпоказателни три механични параметри: 1) кожна разтегливост (Uf), която е свързана с опъването на колагенните и еластичните влакна и корелира обратно пропорционално с дебелината и твърдостта на кожата;
2) кожна еластичност (Ua/Uf), която измерва способността на кожата
да се връща в първоначалното си положение след деформация и е свързана с функцията на еластичните влакна; 3) кожна вискоеластичност
(Uv/Ue), която е свързана с изместването на интерстициалната течност
през влакнестата мрежа и се увеличава при наличие на оток в дермата
и при изменения в интерстициалната течност. Предишни изследвания
показват, че склеродермичната кожа се характеризира с по-ниски Uf и
Ua/Uf, и по-висок Uv/Ue. Промените корелират с напредването на патологичния процес. С анализирането на посочените три параметри ние
съкратихме процедурата на изследване до 20 мин без каквато и да е загуба на информация.
Получените в настоящото проучване резултати потвърждават нашите
предишни находки. Кожната разтегливост (Uf) е достоверно намалена и
кожната вискоеластичност (Uv/Ue) е достоверно повишена върху воларната повърхност на предмишниците при пациентите с ПС и подозиран вторичен ФР в сравнение със здравите контроли. Кожата на воларната предмишница при пациенти с първичен ФР не показва някакви достоверни изменения. Промените в кожната еластичност (Ua/Uf) не са достоверни.
Сравнението на индивидуалните стойности на пациента със средните
стойности и 95% CI на средните на популацията подсказва, че кожната вискоеластичност (Uv/Ue) е най-показателния механичен параметър на кожата.
Тя се намира увеличена при всички (100%) пациенти с едемна фаза на ПС,
93% от пациентите с индуративна фаза на ПС, и 81% от пациентите с подозиран вторичен ФР. За разлика, само 10% от пациентите с първичен ФР показваха увеличена вискоеластичност. Достоверно повишените стойности на
кожната вискоеластичност при пациентите с подозиран вторичен ФР вероятно се дължат на наличието на първоначални склеродермични промени в
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кожата на воларните предмишници, които са недоловими за човешките сетива. Шест пациенти с подозиран вторичен ФР са изследвани отново след
2 г. период. Кожната вискоеластичност е намерена достоверно повишена,
което подсказва засилване на болестния процес. При втората визита тези пациенти бяха диагностицирани клинично като имащи видима ПС.
В заключение, нашите резултати потвърждават че предложеният опростен метод за неинвазивни измервания на кожните механични свойства, е
подходящ за обективна и количествена оценка на склеродермичната кожа.
В комбинация с видеокапиляроскопията на околонокътния вал, той би могъл да бъде предсказващ при пациенти с т.н. “пре-склеродермия”.
Проучване № 9.
Промени в механичните свойства и водното съдържание
на кожата при екзема
Резултати
Клинична оценка
След лечение настъпва достоверно подобрение в клиничната оценка на
еритема, индурацията и десквамацията на кожата в екземните лезии.
(Фиг. 22)

Фигура 22. Клинична оценка на екземната кожа преди и след лечение.
(Средни стойности, минимална и максимална граница)

Водно съдържание
Лезионалната кожа се характеризира с достоверно по-ниско водно съдържание (35.0±12.3 AE) в сравнение с контролната здрава кожа
(56.4±15.9 AE). След лечение настъпва достоверно увеличение на водното
съдържание в лезионалната кожа (48.1±13.3 AE), докато стойностите на
здравата контролна кожа остават непроменени (58.0±14.0 AE). (Фиг. 23)
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Фигура 23. Водно съдържание на лезионална и здрава кожа, преди и след лечение.
(*** P<0.001)

Механични свойства на кожата
Лезионалната кожа се характеризира с достоверно по-ниска разтегливост Uf (сонда 2 mm и 8 mm) и еластичност Ua/Uf (сонда 2 mm), и по-висока
вискоеластичност Uv/Ue (сонда 2 mm и 8 mm). Със сонда 8 mm се установява относително по-висока еластичност в лезионалната кожа. След лечение
настъпва достоверно увеличение на разтегливостта (сонда 2 mm и 8 mm) и
еластичността (сонда 2 mm), докато вискоеластичността намалява (сонда 2
mm и 8 mm). (Фиг. 24 и 25)

Фигура 24. Промени в механичните свойства на кожата (сонда 2 mm).
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Фигура 25. Промени в механичните свойства на кожата (сонда 8 mm).

Обсъждане
За определяне на тежестта на екземата и атопичния дерматит, както и
на ефекта от приложената терапия най-често се използват различни клинични скали, базирани на визуално степенуване на техните клинични симптоми като еритем, инфилтрация, подмокряне, екскориации, залющване и лихенификация на кожата. Тази клинична оценка, макар лесна и бърза, се отличава със субективизъм и недостатъчна възпроизводимост.
Понастоящем съществуват голям брой неинвазивни биоинженерни
техники, които позволяват обективна и количествена оценка на посочените
по-горе компоненти на лезионалната кожа при екзема и атопичен дерматит.
Най-често използвани са измерванията на водното съдържание и бариерната
функция на кожата, докато измерванията на еритема, рН, десквамацията,
дермалния оток намират по-рядко приложение.
В литературата липсват проучвания върху промените на механичните
свойства на кожата при пациенти с екзема. В настоящото проучване ние установихме, че лезионалната кожа се характеризира с ниско водно съдържание, намалена разтегливост и повишена вискоеластичност в сравнение със
здравата кожа. Еластичността е намалена със сонда 2 mm и относително увеличена със сонда 8 mm. След лечение настъпва достоверно увеличение на
водното съдържание и на разтегливостта на кожата, но без достигане на
стойностите на здравата кожа. Еластичните и вискоеластичните параметри
се нормализират доближавайки се до тези на контролите. Промените във
функционалните показатели достоверно корелират с клиничната оценка.
В заключение, за първи път е извършено измерване на механичните
свойства на лезионална кожа при екзема преди и след лечение. Приложените неинвазивни биоинженерни методи могат успешно да бъдат използвани за мониториране прогреса на заболяването, оценка и сравнение на терапевтичния ефект при пациенти с екзема.
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Проучване № 10.
Проучване на водното съдържание на кожата при псориазис вулгарис
Резултати
Електрическият капацитет в областта на псориатичните плаки (n=96) е
29.8±9.4 АЕ, а в съседната видимо здрава кожа – 64.1±11.5 АЕ (P<0.001).
След лечение, стойностите на електрическия капацитет в псориатичните
плаки (n=54) се покачват от 27.2±8.7 АЕ до 40.2±14.0 АЕ (P<0.001), докато
в перилезионалната кожа те не се променят статистически достоверно – съответно 63.5±11.3 АЕ и 64.9±11.9 АЕ (Табл. 8).
Таблица 8. Водно съдържание на псориатични плаки и здрава кожа, преди
и след лечение.
Време/Място
Преди лечение (n=96)
Преди лечение (n=54)
След лечение (n=54)
t-test

Електрически капацитет (Арбитрарни единици, АЕ)
Псориатична
Съседна
t-test
плака
видимо здрава кожа
29.8±9.4 АЕ
64.1±11.5 АЕ
P<0.001
27.2±8.7 АЕ
63,5±11.3 АЕ
P<0.001
40.2±14.0 АЕ
64,9±11.9 АЕ
P<0.001
P<0.001
NS

Обсъждане
През последните години са създадени неинвазивни биоинженерни методи, които дават възможност за обективно и количествено изследване на
промените в кожните функции на псориатичната кожа, както и за оценка и
сравнение на ефекта от приложеното лечение.
С помощта на корнеометрия ние установихме намалено водно съдържание на епидермиса в псориатичните плаки, което е в съгласие с резултатите на други автори. Водното съдържание на епидермиса зависи преди
всичко от бариерните функции на роговия слой. Когато той е увреден, неговата бариерна функция е смутена и пасажът на вода през него се увеличава.
Задръжката на вода в роговия слой се дължи главно на наличието на интерцелуларни липиди, съдържащи церамиди, холестерол и мастни киселини. В
псориатичния епидермис са установени количествени и качествени промени в съдържанието на церамиди (главно намаление на церамид 1), което
обуславя неговата дефектна бариерна функция. Ето защо псориатичната
кожа се характеризира с повишена ТЕВЗ, която корелира обратнопропорционално с хидратацията на повърхностните кожни слоеве, т.е. повишени
стойности на ТЕВЗ се съпровождат от намалено водно съдържание. След
лечение с дитранол стойностите на електрическия капацитет, т.е. водното
съдържание на псориатичния епидермис се повишават, но без да достигат
тези на съседната видимо здрава кожа. Това подсказва, че клиничното оздравяване не е съпроводено с пълно възстановяване на кожните функции.
В заключение, приложеният неинвазивен метод е подходящ за обективна и количествена оценка на ефекта от приложеното лечение при болни
от псориазис вулгарис.
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Проучване № 11.
Промени в омазняването на скалпа след приложение
на низорал шампоан
Резултати
Клиничен отговор на себорейния дерматит
В резултат на лечението настъпва статистически достоверно подобрение на залющването на капилициума според 4-степенната клинична скала
(Р<0.001). Самооценката на пациентите с визуалната аналогова скала показва достоверно намаление на сърбежа (p<0.001) и залющването на скалпа
(Р<0.001). Странични ефекти не са наблюдавани и формулата на шампоана
е преценена от всички пациенти като много добра.
Културално изследване за P. ovale
Преди започване на лечението всички пациенти бяха културално положителни за P. ovale на Диксонов агар. На втората седмица микологичното
изследване беше отрицателно при 11 пациенти (55%), а в края на четвъртата
седмица – при 19 пациенти (95%).
Измервания на липидите
Според изходното ниво на липидите върху скалпа преди започване на
лечението, пациентите бяха разделени в две групи: група 1: над 220 µg/ cm2
(11 пациенти със себорея) и група 2: под 220 µg/ сm2 (9 пациенти със себостаза). След лечението с кетоконазол 2% шампоан количеството на липидите
върху скалпа в първата група остана непроменено, докато при втората група
то се покачи значително (P<0.001) (Фиг. 26). Не се установи връзка между
нивото на липидите на скалпа и наличието на P. ovale.

Фигура 26. Промени в нивото на липидите на скалпа (µg/cm2)
след лечение с кетоконазол 2% шампоан. (n1=11, n2=9)
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Обсъждане
Значението на Pityrosporum ovale (PO) и себумната секреция при себорейния дерматит е противоречиво. През последните години се приема, че
първичният етиологичен агент е липофилната дрожда PO, в подкрепа на което е наблюдаваното клинично подобрение на себорейния дерматит след перорално или локално приложение на противогъбичния агент кетоконазол.
Обаче, с количествени култури не са намерени значими разлики в броя на PO
както у пациентите в сравнение с контролите, така и между здрава и лезионална кожа в групата на самите пациенти. Затова някои смятат, че се касае
по-скоро за променена реактивност към дрождите.
По отношение на себумната секреция у пациентите със себореен дерматит, някои автори я намират непроменена, докато други са наблюдавали достоверно повишени количества липиди върху кожата на челото у пациентите
в сравнение с контролите. Значими качествени промени в себумната продукция не са намирани. Въпреки това, заболяването засяга предимно кожни участъци с изобилие на мастни жлези и увеличената себумна продукция благоприятства растежа на дрождите PO.
Нашето проучване потвърди клиничната ефикасност, както и ефективността на кетоконазол 2% шампоан срещу дрождите на PO с наблюдаването
на 95% отрицателни тестове в края на лечението. Ние бяхме изненадани от
наблюдаваното повишение на нивото на липидите върху скалпа при втората
група пациенти. Според нас кетоконазол шампоан не повлиява продукцията
на себума, а подобрява неговото освобождаване върху повърхността на кожата. Това вероятно се дължи на отстраняване на фоликуларната оклузия.
Съществуват следните възможности:
• Разрушаването на дрождите, колонизиращи пилосебацейния канал допринася за елиминиране на фоликуларното възпаление и оклузия. Обаче
защо двете групи пациенти не бяха засегнати еднакво?
• Кетоконазол шампоан може да намалява фоликуларната оклузия независимо от броя на дрождите на PO.
При изследване на пациенти с Pityrosporum folliculitis посредством сканираща електронна микроскопия е била установена липса на асоциация
между наличието на дрожди и блокирането на фоликула. Приема се, че фоликуларната оклузия е първична и се последва от растеж на дрожди и бактерии. Благоприятният ефект на орално приетия кетоконазол при болните с
Pityrosporum folliculitis вероятно e свързан с известно директно въздействие
върху пилосебацейния канал. Фоликуларната оклузия е по-изразена при пациенти с ниско ниво на липидите (група 2) и това обяснява тяхното покачване
след лечение. От друга страна, по-ефикасния поток на себума допринася за
намаление на дрождите и бактериите колонизиращи пилосебацейния канал.
В заключение, представеното изследване е първият опит да се определи
ефекта на кетоконазол шампоан върху нивото на липидите на скалпа при пациенти със себореен дерматит. Механизмът на действие на този противогъбичен агент върху заболяването остава спорен.
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Проучване № 12.
Промени в омазняването на скалпа след приложение
на 4 противопърхотни шампоани
Резултати
Клиничен отговор на себорейния дерматит
В резултат на приложеното лечение при всички пациенти е наблюдавано статистически достоверно намаление на степента на омазняване и десквамация на скалпа според използваната 4-степенна клинична скала. Между
ефективността на отделните шампоани не са установени достоверни различия, но шампоан 2 и шампоан 3 имат най-добре изразен ефект в края на 4седмичното лечение.
Самооценката на пациентите с помощта на визуална аналогова скала
показва, че всички шампоани намаляват субективните оплаквания от сърбеж, омазняване и залющване, като в края на четвъртата седмица най-голяма
е ефективността на шампоан 3. Странични ефекти не са наблюдавани при
нито един пациент. Козметичните свойства на шампоаните са преценени
като добри от всички пробанти.
Културелно изследване за РО
Микологично изследване е извършено само на пациентите, трети-рани
с шампоан 1. Преди започване на лечението 12 (60%) от тях бяха положителни за Р.О. на Диксонов агар. В края на четвъртата седмица, само при 2 от
тях беше наблюдаван растеж на Р.О. Следователно, негативиране на културелното изследване за РО настъпва при 83% от пробантите.
Измерване на липидите върху скалпа
Според изходното ниво на липидите върху скалпа преди започване на
лечението, пациентите бяха разделени в две групи: група 1 - с нормално
ниво на липидите (40-100 µg/cm2) и група 2 - с повишено ниво на липидите
(над 100 µg/cm2). След приложеното лечение в първата група настъпи повишение на нивото на кожните липиди върху скалпа, докато във втората група
не бяха наблюдавани статистически достоверни изменения. Шампоан № 4
показа най-силно изразено въздействие както в първата група - повишаване
на стойностите до +148 % на 4-та седмица, така и във втората група - леко
намаление на стойностите с - 9 % (Фиг. 27 и 28).
Обсъждане
Себорейният дерматит (СД) на скалпа е хронично или подостро заболяване характеризиращо се с еритем, десквамация и сърбеж, проявени в различна степен. Неговата по-лека форма е пърхота (Pityriasis capitis). Той варира по тежест както между отделните индивиди, така и във времето.
Днес се приема, че в етиопатогенезата на СД играят роля Pityrosporum
ovale (PO), себореята (нивото на кожните липиди), индивидуален и абнормален имунен отговор, допълнителни фактори - генетични, хормонални,
неврогенни, екзогенни. Всички те допринасят за растежа на РО у здрави индивиди или в предразположени пациенти.
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Фигура 27. Промени в количеството на
Фигура 28. Промени в количеството на
кожните липиди върху скалпа (разлика в кожните липиди върху скалпа (разлика в
%) при пациенти с нормално изходно ниво %) при пациенти с повишено изходно ниво
40-100 μg/cm2. (*P<0.05)
над 100 μg/cm2.

Лечението на СД е насочено към отстраняване на РО (и другата микрофлора), намаление на кожните липиди и подтискане на възпалителния отговор.
Като активни съставки в съвременните противопърхотни шампоани се използват анти-микотични (противомикробни) средства, противовъзпалителни
средства (локални кортикостероиди, растителни и каменовъглен катран,
ichthyolum, противосеборейни средства (сяра), кератолитични средства (салицилова киселина) и растителни екстракти (репей, масло от чайно дърво).
В настоящото проучване ние сравнихме терапевтичната активност на четири противопърхотни шампоани, съдържащи различни активни съставки.
След 4-седмично приложение е наблюдавано клиническо повлияване при
всички пациенти, потвърдено и от самите тях. Най-изразен паралел между
обективната оценка на изследователя и самооценката на доброволците е наблюдаван при лечението с шампоан 3 (selenium sulfide). Според обективната
оценка, най-голямо и еднакво намаление в омазняването и десквамацията на
скалпа беше наблюдавано след лечение с шампоан 2 (zinc pyrithione) и шампоан 3 (selenium sulfide), а най-малко ефективен беше шампоан 4
(ketoconazole+metronidazole+sulfuris pp.). Според самооценката на пациентите всички показатели бяха най-силно повлияни след лечение с шампоан 3
(selenium sulfide). Омазняването на скалпа беше най-слабо повлияно от шампоан 4 (ketoconazole+ metronidazole+sulfuris pp.), а десквамацията и сърбежа
- от шампоан 1 (салицилова киселина+хвойнов катран+зелени микроводора-сли).
Културелното изследване, извършено при първата група пациенти, третирани с шампоан 1 (салицилова киселина+растителен катран+екстракт от
зелени водорасли), показва негативиране при 83% от положителните пробанти в края на лечението. Това подсказва, че използваните в шампоана активни съставки притежават известно антимикотично действие. От друга
страна, отстраняването на сквамите от салициловата киселина също допринася за редуциране на броя на дрождите.
Резултатите от измерването на липидите върху скалпа показва, че при
пациентите с нормално изходно ниво настъпва повишение на стойностите,
най-силно изразено при шампоан 4 (ketoconazole+metronidazole+sulfuris pp.),
а при тези с първоначално по-високи стойности на липидите не настъпват
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съществени промени. Тези данни са в съгласие с резултатите от наше предишно проучване при пациенти третирани с шампоан, съдържащ 2%
ketoconazole. Повишение на омазняването на скалпа е съобщавано и от други
автори, като то е било най-силно изразено при лица използващи шампоан,
съдържащ selenium sulfide. Според нас, повишението на липидите е свързано
с подобряване на тяхното освобождаване върху скалпа. Унищожаването на
дрождите и другата микрофлора, колонизираща пилосебацейния канал води
до премахване на фоликуларното възпаление и оклузия. Вероятно фоликуларната оклузия е по-изразена при пациентите с ниско изходно ниво на липидите, което обяснява тяхното покачване след лечението. Най-голямо повишение в нивото на липидите (+148%) беше наблюдавано след приложение на
шампоан № 4 (ketoconazole+metronidazole+sulfuris pp.). Възможно е тази
тройна комбинация да води до най-изразено елиминиране на микрофлората
и фоликуларната оклузия.
Настоящото проучване показва, че приложението на шампоани със съвсем различни активни съставки води до приблизително еднакви клинични резултати. Обединяващото между тях е, че те всички притежават антимикотично и антимикробно действие, т.е. редуцират кожната микро-флора. Това
подкрепя хипотезата, че терапевтичната активност на противо-пърхотното
лечение е свързана с елиминирането на РО.
В заключение, лечението на себорейния дерматит на скалпа може да
бъде ефективно след приложение на шампоани с различни активни съставки.
При пациенти със суха форма на СД то е съпроводено с повишаване на нивото на липидите върху скалпа, поради премахване на фоликуларната оклузия и подобряване на тяхното освобождаване.
Проучване № 13.
Промени в омазняването на лицето преди и след лечение
на акне вулгарис
Резултати
Клинична оценка
Използвайки 6-точкова скала, достоверно намаление в тежестта на акнето е наблюдавана от визуалната оценка на изследователя след 7-седмично
лечение с тестуваните продукти (37% редукция в средната клинична оценка;
P<0.001) (Табл. 9).
Таблица 9. Клинична и инструментална оценка преди и след лечение (n=19).
Параметър
Преди лечение
Клинична оценка
3.0±1.1
Моментно ниво на себума (Sebumeter)
Чело (µg/cm2)
190.3±30.3
Бузи (µg/cm2)
167.2±66.6
Средна стойност (µg/cm2)
178.7±45.1
Активност на мастните жлези (Sebufix)
Мазни петна площ (%)
9.7±9.6
Мазни петна площ (µm2)
7418.1±7432.3
Мазни петна брой (n)
417.7±152.4

След лечение
1.9±1.0

Разлика %
-36.80

P
0.0000

176.9±29.4
139.2±49.8
158.1±34.9

-7.02
-16.74
-11.57

0.1040
0.0031
0.0078

7.0±7.6
5395.0±5860.7
360.6±157.3

-27.27
-27.27
-13.68

0.0045
0.0045
0.1672
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След 7-седмично приложение, добро и много добро клинично подобрение е наблюдавано в 84% от доброволците. Намаление с 61% на броя на
невъзпалителните и с 55% на броя на възпалителните акнеични лезии е наблюдавано в края на лечението (P<0.001). Промените в броя на невъзпалителните и възпалителните акнеични лезии по време на лечението са показани на Фиг. 29.

Фигура 29. Промени (%) в броя на акнеичните лезии по време на лечението.

Инструментална оценка
Моментното ниво на себума върху челото и бузите е достоверно намалено с 12% спрямо изходните стойности (P<0.001) (Табл. 9). % област покрита с мазни капки и областта покрита със себум в µm2 достоверно е намалена с 27% спрямо изходните стойности (P< 0.001). Броят на мастните
капки/петна (активни мастни жлези) е сигнификантно непромемен.
Самооценка на доброволците
Поносимостта, физическите качества (консистентност, цвят и аромат) и
козметичните свойства (нанасяне, разнасяне, попиване) на тестуваните продукти са оценени от 90-100% от субектите като “добри” до “отлични”.
Видимо подобрение на акнето е съобщено от 89% от доброволците. Ефективността на акне-коригиращата емулсия и на локалния лечебен гел “Elea” е
оценена както следва: намаление в кожното омазняване от 90% и 85%, намаление в броя на комедоните от 65% и 75%, и намаление в броя на пустулите от
80% и 75%, респективно. В резултат на пълното одобрение, 85% от участниците потвърждават желанието си да за закупят продуктите по-нататък.
Не са наблюдавани странични явления свързани с тестуваните продукти
по време на проучването.
Подобрението в качеството на живот на пациентите има за резултат достоверно намаление в средните стойности на индексите DLQI и CADI с 46% и
41%, респективно (P<0.001).
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Обсъждане
През последните години, различни природни активни субстанции, извлечени от медицински растения, имащи антисеборейна, антибактериална и
противовъзпалителна активност, са били употребявани за лечение на мазна,
склонна към акне кожа и за акне вулгарис.
В настоящото проучване ние изследвахме нов локален продукт, съдържащ формула от липоаминокиселината capryloyl glycine, sarcosine и екстракт от кора на канела (Cinnamon zeylanicum) в лечението на леко до умерено акне вулгарис. Наблюдаваните от нас резултати потвърждават клиничната ефикасност на новата активна формула при лица с леко до умерено
акне. Освен намаление с 61% на броя на невъзпалителните лезии (комедони), ние намерихме достоверна редукция с 55% в броя на възпалителните
лезии (папули и пустули) след 7 седмично лечение с двукратна дневна апликация на емулсия и гел, съдържащи 3% и 5% от активната формула.
Предполага се, че благоприятните ефекти на новата активна формула
върху кожното омазняване и акне лезиите се дължат 5 начина на действие,
които са били потвърдени in vitro и включват блокиращо действие срещу
ефектите на 5-alpha редуктазата, бактериите, липазите, еластазите и свободните радикали (Substantiation File of Sepicontrol A5, seppic, Paris, France).
Освен това, ние наблюдавахме достоверна редукция на моментното
ниво на себума върху кожата (-12% намаление) и областта, покрита с мазни
петна (-27% намаление), което подсказва известна редукция в себумната
продукция след лечение. Разликата между стойностите получени посредством двете измерващи техники вероятно е свързана с техните различни измерващи принципи. Липид-абсорбиращата лента на Sebumeter събира всичкия себум наличен върху роговия слой, включвайки фоликуларния резервоар и интерфоликуларното пространство, докато Sebufix абсорбира само
себума, наличен в горната част на инфундибулума.
Нашите резултати потвърждават много добрите козметични свойства и
безопасност на приложените акне коригираща емулсия и локален лечебен
гел. И двата продукта са много добре понасяни от кожата и одобрявани от
доброволците. Видимото подобрение във вида на кожата на лицето има за
резултат и достоверно подобрение на качеството на живот на пациентите.
В заключение, настоящото проучване демонстрира с клинична оценка
и обективни кожни биоинженерни измервания клиничната ефикасност, себум регулиращата активност и безопасността на приложената нова локална
формула, съдържаща комбинация от липоаминокиселината capryloyl
glycine, sarcosine и екстракт от кората на канела (Cinnamon zeylanicum) при
лица с леко до умерено изразено акне вулгарис. Ние считаме, че предложените локални продукти са подходящи за ежедневна грижа и профилактика
на проблемна мазна, предразположена към акне кожа.
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Проучване № 14.
Проучване на фоликуларната бактериална колонизация
при акне вулгарис
Резултати
Клинична оценка
Според използваната скала за определяне на тежестта на акнето, пациентите са разделени както следва: степен 1 – 2 пациенти, степен 2 – 7 пациенти, степен 3 – 14 пациенти, и степен 4 – 2 пациенти. Средната клинична
оценка е както следва: обща оценка 2.64±0.76 (медиана, 3; граници, 1-4), Tзона оценка 1.72±0.98 (медиана, 2; граници, 1-3), и U-зона оценка 2.36±0.95
(медиана, 3; граници 1-4).
Инструментална оценка
Според измерванията на моментното ниво на себума 13 субекта имат
мазна кожа, 7 имат комбинирана кожа, и 5 имат нормална кожа. Моментното ниво на себума и интензитета на червената флуоресценция (представена като % площ и брой оранжево-червени флуоресциращи петна) са повисоки в T-зона отколкото в U-зона при всички пациенти, независимо от
техния кожен тип (Фиг. 30).
Различията в количеството на себума е изразено в групата на пациентите с ниско ниво на себум и при пациентите с комбиниран и нормален кожен тип (Табл. 10 и Табл. 11).

Фигура 30. Пример за кожна флуоресценция в T-зона (A) и U-зона (B).

Таблица 10. Моментно ниво на себума и оранжево-червена флуоресценция
в зависимост от типа на себумна секреция.
Субекти
Всички субекти
Субекти с високо
ниво
на себум
Субекти с ниско
ниво
на себум
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Област
T+U зона
T зона
U зона
T+U зона
T зона
U зона
T+U зона
T зона
U зона

Моментно
ниво на себума
(µg/cm2)
201.56±54.64
230.79±20.40
172.32±62.44
235.79±22.35
246.47±11.05
224.21±25.99
167.33±56.17
213.81±13.02
124.43±44.73

Оранжево-червена
флуоресценция
Площ (%) Количество (брой)
1.82±0.91
12.61±5.96
2.25±1.06
15.46±6.55
1.41±0.65
9.87±4.69
1.91±0.98
13.68±6.56
2.43±1.06
16.51±6.55
1.39±0.55
10.86±5.43
1.74±0.85
11.57±5.24
2.07±0.85
14.41±5.17
1.43±0.76
8.95±3.87

Таблица 11. Моментно ниво на себума и оранжево-червена флуоресценция
в зависимост от типа на кожата.
Кожен тип
Мазна кожа
Комбинирана
кожа
Нормална кожа

Област
T+U зона
T зона
U зона
T+U зона
T зона
U зона
T+U зона
T зона
U зона

Моментно ниво
на себума
(µg/cm2)
229.85±17.41
239.09±14.07
220.73±27.72
178.54±26.12
232.14±23.95
124.94±53.23
160.07±17.03
207.33±11.35
112.80±29.34

Оранжево-червен
флуоресценция
Площ (%) Количество (брой)
1.74±0.70
12.83±5.50
2.19±1.00
15.56±0.13
1.47±0.50
11.28±5.00
2.20±0.79
13.78±4.71
2.77±0.93
17.88±5.68
1.63±0.68
9.70±3.93
1.32±0.67
9.14±2.60
1.66±0.54
11.86±2.57
0.97±0.88
6.42±3.49

Корелация между параметрите
Количеството на себума и площта на флуоресцентните петна корелира
достоверно негативно с клиничната оценка на акнето (Фиг. 31 и 32).
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Фигура 31. Корелация между клиничната Фигура 32. Корелация между клиничната
оценка и моментното ниво на себума.
оценка и оранжево-червената
флуоресценция (% от общата площ).

Налице беше сигнификантно позитивна корелация между оранжевочервената флуоресценция и моментното ниво на себума. (Фиг. 31 и 32)
Обсъждане
В настоящото проучване ние използвахме за първи път нова флуоресцентна диагностична камера за определяне на оранжево-червената фоликуларна флуоресценция и нейната корелация с клиничната тежест и секрецията на себум при пациенти с акне. Ние установихме, че нивото на себума и
интензитета на флуоресценция са по-високи в T-зоната отколкото в U-зоната при всички пациенти, независимо от техния кожен тип. Съществува
достоверна позитивна корелация между порфириновата флуоресценция и
количеството на себума. Ние считаме, че себумът благоприятства пролиферация на P. Acnes, което има за резултат увеличение на порфириновата продукция и червената флуоресценция, респективно. Обратно, след лечение с
орален изотретиноин, чийто изразен себостатичен ефект е добре познат, е
наблюдавана достоверна редукция на порфириновата концентрация, което
подсказва редукция в броя на P. acnes.
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Интересна находка е установяването на негативна корелация между количеството себум и площта на флуоресцентните петна с клиничната степен
на акнето. Ранните, леко изразени невъзпалителни лезии (микро-комедони
и комедони) са асоциирани с по-високо количество на себум и по-силно интензивна флуоресценция, докато късните, тежки възпалителни лезии (пустули, папули, нодулуси и кисти) са асоциирани с по-ниско количество на
себум и по-нисък интензитет на флуоресценция. Това подсказва, че увеличената секреция на себум и наличието на Propionibacteria са въвлечени предимно в ранните, първоначални стадии на развитието на акне. Подходящото
поведение по отношение на себумната секреция и колонизацията на фоликулите с P. acnes при лица с предразположена към акне кожа, може да е възможност за предпазване от развитие на заболяването или минимизиране на
неговата тежест.
В заключение, приложената нова флуоресцентна диагностична техника е способна да открие оранжево-червената флуоресценция дължаща се
на порфирините, продуцирани от P. acnes. Тя прави възможно да се разграничат колонизираните с бактерии фоликули и подобрява визуализацията на
микрокомедоните и комедоните. Тази техника би могла да бъде полезна за
обективна оценка, определяне на навременна и най-подходяща терапия за
всеки отделен индивид и мониториране на лечебния ефект.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
В настоящия дисертационен труд са представени резултатите от 14 проучвания, извършени с помощта на различни съвременни in vivo неинвазивни
биоинженерни методи, апарати и тестове. Изследвани са механичните
свойства, водното съдържание, повърхността, омазняването и бактериалната колонизация на космено-мастните фоликули при здрава кожа, след
външни въздействия и при кожни заболявания, преди и след приложено лечение. Получените резултати показват, че използваните биоинженерни техники предоставят обективна и количествена информация за изследваните
параметри. Тази информация е особено полезна за своевременно установяване на промените в кожата, настъпващи под влияние на процеса на стареене, въздействието на УВЛ и при кожни заболявания, както и за обективизиране на благоприятните ефекти от приложените лечебни средства и козметични продукти за грижа на кожата.
ИЗВОДИ
1. Резултатите от представения дисертационен труд демонстрират и потвърждават практическите възможности и стойността на приложените
неинвазивни биоинженерни методи, апарати и тестове за изследване на
основните функции на човешката кожа in vivo в норма и патология.
2. Приложените биоинженерни методи дават полезна информация за
оценка на умората, водното и липидното съдържание на здрава човешка кожа.
3. Приложените биоинженерни методи предоставят обективна информация за промените във функционалните свойства на кожата, настъпващи
след въздействие с УВЛ и различни козметични продукти.
4. Приложените биоинженерни методи предоставят обективна информация за промените във функционалното състояние на кожата при изследваните заболявания, която може да се използва с диагностична и
прогностична цел.
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VI. ПРИНОСИ
6.1. Оригинални научни приноси, съобщени за първи път в достъпната
литература
1. За първи път са извършени изследвания на умората на човешката кожа с
помощта на неинвазивен апарат, измерващ нейните механични свойства.
(Проучване № 1) [Skin Res Technol 2005, IF 1.280]
2. За първи път е извършено изследване на фотозащитната активност на локални препарати посредством измерване на промените в механичните
свойства на кожата. (Проучване № 4) [Photodermatol Photoimmunol
Photomed 2001, IF 0.969]
3. За първи път са извършени изследвания разкриващи механизмите на подобряване на механичните свойства на кожата след приложение на козметични продукти с различни активни съставки. (Проучване № 5) [Household
and Persomal Care Today 2015]
4. За първи път са извършени изследвания с два биоинженерни метода на
промените в мастната секреция след приложение на крем, съдържащ екстракт от Saw palmetto, семена от сусам и арганово масло. (Проучване № 6)
[J Cosmet Dermatol 2007]
5. За първи път са извършени изследвания на механичните свойства на кожата при първичен и вторичен феномен на Рейно. (Проучване № 7) [Skin
Res Technol 2007, IF 1.1253]
6. За първи път се предлага установяването на “увеличена кожна вискоеластичност” да бъде считано като допълнителен прогностичен критерий за
ранно откриване на развитието на прогресираща склеродермия при пациенти с т.н. “пре-склеродермия”. (Проучване № 8) [Current Rheumatology
Reviews 2013]
7. За първи път е извършено изследване на механичните свойства на кожата
при пациенти с екзема, преди и след лечение. (Проучване № 9) [VII национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие, 2-5 октомври 2008, кк. Албена, България. Постер 25]
8. За първи път е извършено изследване на промените в нивото на липидите
върху скалпа при пациенти със себореен дерматит лекуван с шампоан, съдържащ ketoconazole. (Проучване № 11) [Acta Derm Venereol 1997, IF 1.091]
9. За първи път е извършено сравнително изследване на промените в нивото
на липидите на скалпа при пациенти със себореен дерматит, лекуван с четири различни противопърхотни шампоани. (Проучване № 12) [Дерматология и венерология 2004]
58

10. За първи път е извършено изследване на промените в омазняването на лицето при пациенти с акне вулгарис, лекувани с локални продукти, съдържащ екстракт от кора на канела (Cinnamon zeylanicum). (Проучване № 13)
[Household and Personal Care Today 2009]
11. За първи път е извършено изследване със специална камера на бактериалната колонизация на косменомастните фоликули и корелацията й с липидното съдържание на кожата при пациенти с акне вулгарис. (Проучване № 14)
[Photodermatol Photoimmunol Photomed 2010, IF 1.424]
6.2. Потвърдителни научни приноси
1. Потвърдена е корелацията между три метода за оценка на сухотата на
кожата: визуална скала, корнеометрия и анализ на изображението. (Проучване № 2) [Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria
Plovdiv, 2008]
2. Потвърдена е корелацията между две компютърни програми за оценка
на дигитални изображения на мастната секреция от кожната повърхност.
(Проучване № 3) [VII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие, 2-5 октомври 2008, кк. Албена,
България. Постер 27]
3. Потвърдена е стойността на корнеометрията за оценка на водното съдържание на епидермиса при болни от псоразис преди и след лечение
(Проучване № 10) [Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, 2002]
6.3. Практическо-приложни приноси
1. За първи път у нас е внедрено рутинно приложение на съвременни биоинженерни методи, апарати и тестове за изследване на механичните
свойства, водното съдържание, релефа, омазняването и бактериалната
колонизация на кожата при различни нейни състояния, въздействия и
заболявания.
2. Представени са етичните аспекти на тестуванията, използващи неивназивни биоинженерни техники. [В: Practical Aspects of Cosmetic Testing.
Fluhr J. (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2010: 15-25.]
3. Систематизирани са изискванията към протокола на извършваните тестувания на локални продукти с биоинженерни техники. [В: Practical
Aspects of Cosmetic Testing. Fluhr J. (ed.), Springer-Verlag Berlin
Heidelberg. 2010: 107-119.]
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РЕЗЮМЕ
Целта на дисертацията е да се установят практическите възможности и
стойността на изследванията с някои нови апарати и тестове за определяне на
функциите на човешката кожа in vivo в норма и патология.
В обзорната част е направен преглед на съвременните биоинженерни методи за функционална диагностика на кожата. Представени са също два
техни малко познати аспекти – протокол и етика на изследванията.
В оригиналната част са представени резултатите от 14 проучвания,
включващи общо 708 лица – 411 здрави индивиди и 297 пациенти с прогресивна склеродермия, феномен на Рейно, псориазис, екзема, себореен дерматит и акне вулгарис. Използвани са Cutometer, Corneometer, Sebumeter,
Sebufix, Visioscope и Visiopor (Courage + Khazaka, Cologne, Germany), и Video
capillaroscope (AnMo, Taipei, Taiwan).
Изследванията са групирани в три направления:
1. Изследвания на здрава кожа. Чрез измерване на механичните свойства е
установено, че възрастната кожа показва по-голяма умора отколкото
младата кожа. За оценка на суха кожа са използвани три метода – визуална оценка, корнеометрия и компютърен анализ на кожната повърхност, между които е наблюдавана достоверна корелация. За оценка на
мазна кожа са използвани тестове Sebufix, анализирани с два различни
софтуера, които показват съпоставима информация за активността на
мастните жлези.
2. Проучвания на външни въздействия върху кожата. Чрез измерване на
механичните свойства на кожата е потвърдена фотозащитната активност
на локално приложен индометацин след облъчване на кожата с ултравиолетови лъчи. Еднократната употреба на козметични продукти подобрява пластичността на епидермиса (главно на роговия слой) чрез увеличаване на неговата хидратация или намаляване на междукорнеалното
сцепление. Многократното приложение на козметични продукти подобрява пластичността на кожата чрез увеличаване на съдържанието на
вода или чрез натрупване на ново синтезирани компоненти. С помощта
на себуметрия и тестове Sebufix е потвърдена себорегулативната активност на крем, съдържащ екстракт от Saw palmetto, сусам и арганово
масло.
3. Проучвания на кожните функции при заболявания. Установено е, че измерванията на механичните свойства на кожата могат да имат диагностична и прогностична стойност при пациенти с т.нар. “пре-склеродермия” (т.е. пациенти с феномен на Рейно с повишен риск от развитие на
прогресираща склеродермия, но при които още не са се развили клинично видими кожни промени). Предлага се, установяването на повишена вискоеластичност на кожата да се приеме като допълнителен признак за много ранна диагностика на начална прогресираща склеродермия.
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Псориатичната кожа се характеризира с понижено съдържание на вода,
което се подобрява след приложено лечение. Измерването на механичните свойства и водното съдържание на лезионална кожа при болни с
екзема може да служи за оценка и сравнение на терапевтичния ефект.
Изследвана е клиничната ефикасност и влиянието върху мастната секреция на шампоани с различни активни съставки. При пациенти със суха
форма на себореен дерматит се наблюдава повишаване на нивата на липидите върху скалпа поради елиминиране на фоликуларната оклузия и
подобряване на тяхното освобождаване. Със себуметрия и тестове
Sebufix е потвърдена клиничната ефикасност и себум-регулиращата активност на нов локален продукт, съдържащ комбинация от каприлоил
глицин, саркозин и екстракт от Cinnamon zeylanicum при пациенти с
леко до умерено акне вулгарис. Установяването на оранжево-червена
флуоресценция в космените фоликули, свързана с наличието на порфирини отделяни от P. acnes, позволява да се разграничат колонизираните
с бактерии фоликули и да се подобри визуализацията на микрокомедоните и комедоните. Използваната техника може да бъде полезна за обективна оценка, навременно определяне на най-подходящата терапия и мониториране на лечебния ефект.
В заключение, получените резултати показват, че използваните биоинженерни техники предоставят обективна и количествена информация за изследваните параметри на кожата. Тази информация е особено полезна за бързо
идентифициране на промените в кожата, настъпващи под въздействието на
стареене, ултравиолетови лъчи и кожни заболявания, както и за обективизиране на полезните ефекти на прилаганите лечебни средства и козметични
продукти за грижа за кожата.
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SUMMARY
The aim of the dissertation is to establish the practical possibilities and the
value of the investigations with some new devices and tests for determining the
human skin functions in vivo in health and pathology.
The review part describes the modern bioengineering methods for investigation of the skin. Two of their little known aspects - protocol and ethics of research
– are also presented.
The original part comprises of 14 studies including a total of 708 volunteers –
411 healthy individuals and 297 patients with progressive scleroderma, Raynaud's
phenomenon, psoriasis, eczema, seborrheic dermatitis and acne vulgaris. Cutometer, Corneometer, Sebumeter, Sebufix, Visioscope and Visiopor (Courage+Khazaka, Cologne, Germany), and Video capillaroscope (AnMo, Taipei, Taiwan) were
used.
The investigations are grouped in three directions:
1. Studies of healthy skin. By measuring the mechanical properties, it has been
found that the skin of adults shows more fatigue than young skin. For the evaluation of dry skin, three methods were used – visual assessment, corneometry
and computer analysis of the skin surface, between which a reliable correlation was observed. For evaluation of oily skin, Sebufix tests were analyzed
with two different software, which show comparable information on sebaceous gland activity.
2. Studies of external effects on the skin. By measuring the mechanical properties of the skin, the photo-protective activity of topically applied indomethacin
was confirmed after UVL irradiation. The single use of cosmetic products improves the plasticity of the epidermis (mainly the corneal layer) by increasing
its hydration or decreasing intercorneal cohesion. The repeated application of
cosmetic products improves the skin's plasticity by increasing its water content or by inducing the accumulation of newly synthesized components. Using
sebumetry and Sebufix tests, the sebum-regulating activity of a cream containing Saw palmetto extract, sesame seeds and argan oil was confirmed.
3. Studies of skin functions in diseases. It has been found that measurements of
the skin's mechanical properties can have diagnostic and prognostic value in
patients with so-called "Pre-scleroderma" (patients with Raynaud's phenomenon at increased risk for development of systemic sclerosis but who do not yet
have clinically visible skin changes). It is proposed that the establishment of
increased skin viscoelasticity can be considered as an additional sign of for
very early diagnosis of systemic sclerosis. Psoriatic skin is characterized by
decreased water content, which improves after treatment. The measurement
of the mechanical properties and water content of lesional skin in eczema can
serve for evaluation and comparison of the therapeutic effect. The clinical efficacy and influence on the sebum secretion of shampoos with different active
ingredients have been studied. Patients with dry form of seborrheic dermatitis
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showed an increase in lipid levels on the scalp due to elimination of follicular
occlusion and improvement in their release. With sebumetry and Sebufix tests,
the clinical efficacy and sebum-regulating activity of a new topical formulation containing a combination of the lipoamino acid capryloyl glycine, sarcosine and Cinnamon zeylanicum extract in subjects with mild to moderate acne
vulgaris was confirmed. The establishment of orange-red fluorescence in the
hair follicles due to the presence of porphyrins produced by P. acnes makes it
possible to distinguish bacterial colonized follicles and improve the visualization of microcomedones and comedones. This technique can be useful for objective assessment, timely determination of the most appropriate therapy and
monitoring of the therapy effect.
The results obtained show that the bioengineering techniques used provide
objective and quantitative information on the investigated skin parameters. This
information is particularly useful for promptly identifying skin changes occurring
under the influence of aging, UVL and skin diseases as well as for objectivizing the
beneficial effects of applied therapeutic agents and cosmetic skin care products.
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