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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

Често използвани съкращения на български език: 
ГМК гладкомускулни клетки 
EK ендотелни клетки 
ЗД/ЗДT2 захарен диабет/захарен диабет тип 2 
ИР инсулинова резистентност 
ИТМ индекс на телесна маса 
КАБ коронарна атеросклеротична болест 
МС метаболитен синдром 
НАДФН оксидаза никотинамид аденин динуклеотид фосфат оксидаза 
НГГ нарушена гликемия на гладно 
НГТ нарушен глюкозен толеранс 
ПТМ посттранслационни модификации  
ПТМБ посттранслационно модифицирани белтъци 
САН/ДАН систолно/диастолно артериално налягане 
ССЗ сърдечносъдови заболявания 
ТГ триглицериди 
ХБЗ хронични бъбречни заболявания 

Често използвани съкращения на английски език: 
AGEs продукти с напреднало гликиране 
сLDL карбамилирани липопротеинови комплекси с ниска плътност 
CRP/hsCRP С-реактивен протеин/високочувствителeн тест за CRP 
FMD поток-медиирана дилатация 
HbA1c гликиран хемоглобин 
HDL липопротеинови комплекси с висока плътност 
HOMA хомеостазен модел за инсулинова резистентност 
ICAM-1 интерцелуларна адхезивна молекула-1 
IDF Международна диабетна федерация 
IL интерлевкин 
LDL липопротеинови комплекси с ниска плътност 
MAPK митоген-активиранa протеин киназa 
MPO миелопероксидаза  
NF-κB ядрен фактор-капа В 
NO/NOS aзотен оксид/aзотен оксид синтаза 
NT 3-нитротирозин 
(s)LOX-1 (разтворим) лектин-подобeн рецептор за окислени липопротеини с 
 ниска плътност 
(s)RAGE (разтворим) рецептор за продукти с напреднало гликиране 
SRs „scavenger” рецептори 
TNF-α тумор некрозисен фактор-α 
VCAM-1 съдова адхезивна молекула-1  

Статистически обозначения: 
AUC площ под кривата (Area Under the Curve) 
CI доверителен интервал 
NS липса на статистическа значимост 
OR съотношение на шансовете (Odds Ratio) 
р ниво на статистическа значимост 
r коефициент на корелация 
ROC крива крива на работната характеристика (Receiver Operating Characteristic сurve) 
SD стандартно отклонение 
X̅ средна аритметична стойност  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Метаболитният синдром (МС) представлява съвкупност от 

взаимосвързани метаболитни нарушения, включващи централен тип 

затлъстяване, артериална хипертония, дисгликемия и дислипидемия. Той 

увеличава петкратно риска за изява на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Според 

данни на Международната диабетна федерация (IDF) от 2019 година 8.3% от 

световното население между 20- и 79-годишна възраст страда от захарен диабет, 

а честотата на разпространение на МС е около 25%. Съществуването на 

различни диагностични системи за МС създава трудности за идентифициране 

на пациентите с повишен риск за развитие на ЗДТ2, а използваните 

понастоящем диагностични маркери в клиниката за ЗДТ2 (плазмена глюкоза 

и гликиран хемоглобин) са полезни само след манифестация на 

заболяването, но не отразяват инсулиновата резистентност или секреция. 

Общоизвестно е, че атеросклеротичните заболявания и в частност 

коронарната атеросклеротична болест (КАБ), са най-честите усложнения 

при МС и ЗДТ2. Същевременно класическите сърдечносъдови рискови 

фактори не успяват да обяснят изцяло връзката между повишените 

заболеваемост и смъртност от КАБ при популации с МС и ЗДТ2. Затова e 

перспективно изучаването на нови биомаркери, чиито променени нива да се 

използват за оценка на риска от развитие на МС, прогресирането му до ЗДТ2 

и развитието на свързаните с МС и ЗДТ2 сърдечносъдови усложнения. 

През последните години се засилва интересът към връзката на 

посттранслационните модификации (ПТМ) на белтъците с редица 

заболявания. Обратимите модификации осъществяват регулаторни 

функции, докато необратимите промени най-вече съпровождат протичането 

на различни заболявания и продуктите им биха могли да се използват като 

стабилни маркери за настъпили нарушения. Сред необратимите ПТМ са: 

нитриране, карбамилиране и гликиране. За тяхната степен на протичане 

може да се съди съответно по концентрацията на 3-нитротирозин (NT), 

карбамилирани липопротеини с ниска плътност (cLDL) и продукти с 

напреднало гликиране (AGEs). Kъм необратимите ПТМ се причислява и 

протеолитичната преработка на белтъците, частен случай на която е 

освобождаването на т. нар. „разтворими рецептори“. Предполага се, че 

разтворимите рецептори отразяват мембранната експресия на съответния 

рецептор и представляват механизъм за отстраняване на модифицирани 

белтъци. Съвременни проучвания насочват към потенциалния капацитет на 

разтворимия рецептор за продукти с напреднало гликиране (sRAGE) и 
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разтворимия лектин-подобeн рецептор за окислени липопротеинови 

комплекси с ниска плътност (sLOX-1) като биомаркери на съдови заболявания. 

Съществуващите в литературата данни за участието на изброените 

посттранслационно модифицирани белтъци (ПТМБ) в развитието на МС и 

ЗДТ2 са недостатъчни и противоречиви. Почти липсват и сравнителни 

анализи на ПТМБ между пациенти с МС и ЗДТ2, както и между групи с МС 

и ЗДТ2 с и без наличие на КАБ. Това мотивира и определи целта на настоящето 

проучване. Интерес за нас представляват и взаимовръзките, показващи 

нарушен баланс между образуването на ПТМБ, системи за протекция срещу 

клетъчния стрес и системи за елиминиране на променените белтъци.  

Установяването на евентуални значими различия в нивата на NT, cLDL, 

АGEs, sRAGE и sLOX-1 между изследваните групи и доказване на нови 

корелационни зависимости както между тях, така и с утвърдени 

кардиометаболитни рискови фактори, би изяснило съществуващите в 

литературата противоречия относно значението им като маркери и рискови 

фактори за МС, ЗДТ2 и техните сърдечносъдови усложнения. Това би 

допринесло за оценката на потенциалното въвеждане в практиката на 

избраните ПТМБ или най-надеждната комбинация от тях. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящето проучване е да се оцени значението на някои 

посттранслационно модифицирани белтъци като рискови фактори за 

метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, прогресия на метаболитен 

синдром до захарен диабет тип 2 и развитие на коронарна атеросклеротична 

болест при тези заболявания. 

 

За изпълнението на поставената цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се определят серумните концентрации на 3-нитротирозин, сLDL 

и AGEs като маркери за протичане на необратимите 

посттранслационни модификации – нитриране, карбамилиране и 

гликиране, при здрави контроли и при пациенти с метаболитен 

синдром и захарен диабет тип 2 с и без наличие на коронарна 

атеросклеротична болест. 

2. Да се изследват серумните нива на разтворимите рецептори sRAGE 

и sLOX-1 като маркери за експресия на съответните мембранни 

рецептори и като механизъм за отстраняване на модифицирани 

белтъци при здрави контроли и пациенти с метаболитен синдром и 

захарен диабет тип 2 с и без наличие на коронарна атеросклеротична 

болест. 

3. Да се изследват корелационните зависимости на посттранслационно 

модифицираните белтъци както помежду им, така и с утвърдени 

показатели за сърдечносъдов риск, гликемичен статус, инсулинова 

резистентност и възпалителна активност. 

4. Да се анализира диагностичният потенциал на посттранслационно 

модифицираните белтъци и да се определи кой от тях е най-надежден 

за оценка на риска от развитие на метаболитен синдром, захарен 

диабет тип 2, прогресия на метаболитен синдром до захарен диабет 

тип 2 и развитие на коронарна атеросклеротична болест. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. ОБЕКТИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

За участие в изследването са подбрани общо 209 пациенти на средна 

възраст 46.1±10.6 години (от 22 до 70 години), хоспитализирани в клиника 

„Ендокринология и болести на обмяната“ при УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив. 

Те са разделени в следните групи: пациенти с неусложнен МС (n = 76), пациенти 

с неусложнен ЗДТ2 (n = 67), пациенти с МС и ЗДТ2 с клинично изявена, диаг-

ностицирана и документирана КАБ, означавани съответно като МС+КАБ (n = 30) 

и ЗДТ2+КАБ (n = 36). Контролната група се състои от 44 клинично здрави доброволци 

без история за ЗД, нарушен глюкозен толеранс (НГТ) или сърдечносъдови 

заболявания (ССЗ). Разпределението по пол е илюстрирано на фигура 1, а 

клиничната характеристика на участниците е представена в таблица 1. 

Диагностични критерии 

МС е диагностициран според критериите на Консенсусната дефиниция на 

IDF от 2009 г. (Alberti et al., 2009), възприети и от Българския институт „Mетаболитен 

синдром“ (Христов и съавт., 2010). За диагностициране на ЗДТ2 са използвани 

критериите на American Diabetes Association (ADA, 2017). В КАБ групите са 

включeни пациенти с история за претърпян миокарден инфаркт, коронарен 

артериален байпас, коронарна ангиопластика или стеноза с ≥ 50% на една или 

повече главни коронарни артерии при провеждане на ангиография. Предиабетът 

се дефинира като нарушена гликемия на гладно (НГГ) и/или НГТ според 

критериите на Световната здравна организация (WHO, 2006). 

Изключващи критерии 

Участниците в изследването нямат придружаващи остри или хронични 

инфекциозни и възпалителни заболявания, тежки хронични бъбречни или 

чернодробни заболявания и неоплазми. В изследването не участват бременни 

жени, активни настоящи пушачи, както и лица под 18- или над 70-годишна 

възраст. В групата на диабетно болните не са включвани лица с гликиран 

хемоглобин (HbA1c) > 10.5%, протеинурия (скорост на екскреция на албумин 

над 300 mg/24 h) и давност на заболяването по-голяма от 15 години. От КАБ 

групите са изключвани пациентите, претърпели остър сърдечносъдов инцидент 

през последните 3 месеца. Обект на настоящето изследване не са пациенти с 

МС и ЗДТ2 на липидо-понижаваща терапия със статини, както и на инсулинова 

терапия, а само такива на лечение с перорални антидиабетни и антихипер-

тензивни средства. 

Проучването е одобрено от Комисията по етика към Медицински 

университет – Пловдив с решение Пр. №4/21.09.2017 г. и е осъществено в съответствие 

с Декларацията от Хелзинки. Доброволното участие на лицата е удостоверено 

с подпис върху писмено информирано съгласие. 
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2. МЕТОДИ 

2.1. Лабораторни методи 

2.1.1. Имуноензимен метод (ELISA) 
Използва се за количествено определяне на избраните продукти на ПТМ 

(NT, cLDL, AGEs, sRAGE и sLOX-1) и hsCRP в серум. 

2.1.2. Клинично-лабораторни изследвания 
Рутинните клинично-лабораторни изследвания са проведени в Клинична 

лаборатория на УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив. Използвана е аналитична 
система Beckman Coulter AU480 (Beckman Instruments Inc., USA) и определянето е 
по стандартни методи, както следва: 

 глюкоза – хексокиназен ензимен метод; 
 HbA1c – измерен е в цяла кръв по имуно-турбидиметричен метод; 
 общ холестерол – ензимен колориметричен метод (CHOD/ PAP) с холестерол 

естераза, холестерол оксидаза и 4-аминотриптамин; 
 HDL-холестерол – директен ензимен колориметричен метод с 

полиетиленгликол (PEG)-модифицирани ензими и алфа-циклодекстрини; 
 триглицериди (ТГ) – ензимен колориметричен метод (GPO/PAP) с глицерол 

оксидаза и 4-аминофеназон; 
 урея – кинетичен метод с уреаза и глутамат дехидрогеназа; 
 креатинин – кинетичен колориметричен тест, базиращ се на метода на Jaffé; 
 имунореактивен инсулин – имунометричен метод с хемилуминисцентна 

детекция с апарат Beckman Coulter Access (Beckman Instruments Inc., USA). 

2.2. Индиректно определени показатели 
 LDL-холестерол – изчислен е по формулата на Friedеwald:  

LDL- холестерол [mmol/L] = общ холестерол – HDL-холестерол –                                                                     
триглицериди 

2.2 

 Хомеостазен модел за оценка инсулиновата резистентност (HOMA-

IR): 

HOMA-IR = 
плазмен инсулин на гладно [mU/L] х плазмена глюкоза на гладно [mmol/L] 

22.5 

 Хомеостазен модел за оценка на функцията на β-клетките на 

панкреаса: 

HOMA-%B = 
плазмен инсулин на гладно [mU/L] х 20 

плазмена глюкоза на гладно [mmol/L] – 3.5 

2.3. Антропометрични методи 

2.4. Физикални изследвания 

2.5. Функционални тестове 
 Орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ) 

2.6. Анкетен метод 

2.7. Статистически анализ 
Статистическият анализ на данните е извършен със софтуерен пакет IBM 

SPSS, версия 25.0. Проведени са: дескриптивен, вариационен, непараметрични и 
корелационни анализи. Използвани са също: ROC криви, съотношение на шан-
совете (ОR-Odds ratio) и бинарна логистична регресия. Статистическа значимост е 
отчетена при допустимо ниво на грешка от първи род (α) = 0.05 (т.е. р < 0.05).  
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IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. KЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОУЧВАНЕТО 

1.1. Демографски, антропометрични и рутинно определяни клинично-лабораторни 

показатели 

Фигура 1 илюстрира хомогеността по отношение на разпределението по 

пол в петте изследвани групи (p = 0.83).  

 
Фигура 1. Разпределение по пол в петте изследвани групи. 

В таблица 1 са обобщени данните за възрастта, антропометричните и 

рутинно определяните клинично-лабораторни показатели. Пациентите с 

МС не се различават по възраст от здравите контроли, докато диабетно 

болните са по-възрастни както от контролите, така и от индивидите с МС. 

Достоверна разлика е отчетена и във възрастта на пациентите с МС и ЗДТ2 

с и без КАБ, като тя е в полза на групите, усложнени с КАБ. Очаквано, 

групите с МС и ЗДТ2 имат значимо по-високи стойности на ИТМ, обиколка 

на талията, глюкоза на гладно, ТГ, общ и LDL-холестерол спрямо 

контролната група. Само индивидите с МС имат статистически значимо по-

ниски концентрации на НDL-холестерол при сравнение с контролите. При 

сравнение между групите с MC и ЗДТ2 се докладват по-високи стойности 

на ИТМ и обиколка на талията в групата с МС, а диабетно болните имат по-

високи САН, глюкоза на гладно и ТГ. Пациентите с МС+КАБ имат по-

високо САН и ДАН спрямо индивидите с неусложнен МС. Въпреки видимо 

по-високата глюкозна концентрация в групата със ЗДТ2+КАБ спрямо тази с 
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неусложнен ЗДТ2, разликата не преминава статистическия праг на значимост 

(p = 0.054). Статистически достоверни разлики между петте групи не се 

регистрират единствено по отношение на концентрациите на урея. Нивата на 

креатинина се различават достоверно само между контролите и ЗДТ2+КАБ 

(p = 0.005). Серумните концентрации на креатинин на всички участници в 

проучването не надвишават горната лабораторна референтна граница на 

креатинин от 96 µmol/L и 134 µmol/L, съответно за жени и мъже. 

1.2. Серумна концентрация на hsCRP на участниците в проучването 

Хроничното нискостепенно възпаление се характеризира с по-ниски 

нива на CRP и може да бъде оценено чрез високочувствителния тест за CRP 

(hsCRP). НsCRP се използва широко в практиката и като маркер за 

кардиометаболитен риск (Festa et al., 2000). За по-пълна клинична 

характеристика на участниците и за да се оцени дали има наличие на 

възпалителен процес, както и разлики в степента на неговото протичане, е 

определено серумното ниво на hsCRP. Серумните концентрации на hsCRP 

са достоверно по-високи (p < 0.001) в групите с МС [1.89 (0.67 – 4.77) µg/mL] 

и ЗДТ2 [2.75 (1.09 – 4.30) µg/mL] спрямо тези при здравите доброволци [0.59 

(0.26 – 0.96) µg/mL]. Не се отчита статистически значима разлика (р = 0.287) 

при сравнение между индивидите с МС и ЗДТ2. Очаквано, в групите с 

МС+КАБ [4.14 (1.38 – 6.02) µg/mL] и ЗДТ2+КАБ [5.37 (2.98 – 8.11) µg/mL] 

са регистрирани по-високи концентрации на hsCRP в сравнение с неусложнените 

МС и ЗДТ2 (p = 0.030 и p < 0.001, респективно) (фиг. 2). 

 
Фигура 2. Серумни концентрации на hsCRP в петте изследвани групи. 

Статистически значимите разлики са означени, както следва: * при сравнение на пациентите с МС и 

ЗДТ2 с контролната група; # при сравнение между пациентите с МС с и без КАБ; § при сравнение между 

пациентите със ЗДТ2 с и без КАБ.  
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Таблица 1. Kлинична характеристика на участниците в изследването. 

Показатели 
Контроли 

(n = 44) 

МС 

(n = 76) 

ЗДТ2 

(n = 67) 

МС+КАБ 

(n = 30) 

ЗДТ2+КАБ 

(n = 36) 
p 

Възраст 

(години) 
41.8 ± 10.6 42.2 ± 11.9 46.5 ± 7.7**, # 51.1 ± 9.3§§§ 55.3 ± 6.9§§§ < 0.001 

ИТМ  

(kg/m2) 

22.7  

(20.1 – 24.5) 

 

29.6  

(28.8 – 30.9) 

*** 

27.0  

(23.4 – 30.4) 

***, ### 

29.6 

(28.7 – 31.4) 

 

28.2 

(23.2 – 32.1) 

 

< 0.001 

Обиколка на талия 

(cm) 

80.5 

(72.5 – 85.5) 

 

105.5 

(93.0 – 113.5) 

*** 

99.0  

(91.0 – 106.5) 

***, # 

106.0 

(87.0 – 111.0) 

 

101.5 

(90.0 – 108.5) 

 

< 0.001 

САН 

(mmHg) 

114.3 ± 6.1 

 

124.0 ± 7.9 

*** 

129.4 ± 8.5 

***, ### 

128.6 ± 6.8 
 §§ 

130.8 ± 6.9 

 
< 0.001 

ДАН 

(mmHg) 
75.8 ± 4.1 78.5 ± 5.1*** 80.4 ± 5.2*** 81.7 ± 6.4 §§ 80.2 ± 3.8 < 0.001 

Глюкоза на гладно 

(mmol/L) 

4.66 ± 0.46 

 

5.21 ± 0.95 

*** 

7.47 ± 1.52 

***, ### 

5.56 ± 1.13 

 

8.05 ± 1.26 

 
< 0.001 

Общ холестерол 

(mmol/L) 

4.11 

(3.45 – 4.61) 

5.10 

(4.48 – 5.78)*** 

5.30 

(4.30 – 6.00)*** 

4.91 

(4.30 – 5.40) 

5.34 

(4.11 – 6.20) 
< 0.001 

ТГ 

(mmol/L) 

0.94  

(0.71 – 1.29) 

 

1.42  

(1.03 – 1.91) 

*** 

1.60 

(1.29 – 2.53) 

***, ## 

1.27 

(0.88 – 1.97) 

 

2.07 

(1.13 – 3.22) 

 

< 0.001 

HDL-холестерол 

(mmol/L) 
1.21 ± 0.16 1.18 ± 0.39** 1.19 ± 0.26 1.18 ± 0.22 1.12 ± 0.37 0.008 

LDL-холестерол 

(mmol/L) 

2.37 

(1.86 – 2.82) 

3.26 

(2.69 – 3.90)*** 

3.04 

(2.04 – 3.93)** 

2.80 

(2.20 – 3.56) 

3.17 

(2.20 – 3.69) 
< 0.001 

Урея 

(mmol/L) 
4.93 ± 1.26 4.92 ± 1.08 5.19 ± 1.29 4.98 ± 1.17 5.75 ± 1.47 0.085 

Kреатинин 

(µmol/L) 
80.7 ± 9.5 81.7 ± 10.4 83.9 ± 11.6 82.2 ± 12.5 88.0 ± 15.7 0.042 

Данните за количествените величини, следващи нормално разпределение са представени като X̅ ± SD, а за 

тези с не-Гаусово разпределение като медиана (25-ти – 75-ти персентил). Стойностите на 

статистическата значимост (р) в последната колона са получени при използване на One-way ANOVA или 

Kruskal-Wallis тестове, съответно за величините с нормално или не-Гаусово разпределение. За нивото на 

статистическа значимост при сравнение между отделните групи са използвани следните означения: 1) при 

сравнение на пациенти с МС или ЗДТ2 с контроли: ** и ***, съответно за p < 0.01 и p < 0.001; 2) при сравнение 

между пациенти с МС и ЗДТ2: #, ## и ###, съответно за p < 0.05, p < 0.01 и p < 0.001; 3) при сравнение между 

пациентите с и без КАБ в съответната пациентска група: §§ и §§§, съответно за p < 0.01 и p < 0.001.  



13  

2. СЕРУМНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПТМБ И КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ 

ПОМЕЖДУ ИМ ПРИ ЗДРАВИ КОНТРОЛИ И ПАЦИЕНТИ С НЕУСЛОЖНЕНИ МС 

И ЗДТ2 

Анализите са проведени сред всички участници в трите групи: здрави 

контроли (n = 44), пациенти с неусложнен МС (n = 76) и пациенти с 

неусложнен ЗДТ2 (n = 67). 

2.1. Серумни концентрации и корелационни зависимости на NT, сLDL и AGEs 

Значението на необратимите ПТМ (нитриране, карбамилиране и гликиране) 

за развитието на МС и ЗДТ2 е оценено чрез определяне на серумното 

съдържание на техните продукти: NT, сLDL и AGEs, съответно. 

 Серумни концентрации на NT 
При пациентите със ЗДТ2 е регистрирана достоверно по-висока серумна 

концентрация на NT [18.79 (11.98 – 32.79) nmol/L] спрямо пациентите с МС 

[13.25 (4.05 – 22.99) nmol/L] и здравите контроли [4.33 (1.90 – 18.82) nmol/L]. 

Значимостта и на двете представени разлики в нивото на NT при ЗДТ2 

спрямо МС и контролите се запазва и при корекция на възрастта (р < 0.05). 

Групата с МС също има статистически значимо по-високи концентрации на 

NT при сравнение с контролната група (фиг. 3). 

 
Фигура 3. Серумни концентрации на NT  

при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

 Серумни концентрации на cLDL 
В групите с МС и ЗДТ2 са установени достоверно по-високи серумни 

концентрации на cLDL спрямо контролната група [218.4 (175.3 – 398.0) mg/L]. 

Минимална статистически значима разлика е отчетена и при сравнение между 

двете пациентски групи, като индивидите с МС имат малко по-високи 

серумни концентрации на cLDL [470.3 (404.1 – 517.8) mg/L] спрямо 

диабетно болните [436.5 (325.4 – 537.7) mg/L] (фиг. 4). 
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Фигура 4. Серумни концентрации на cLDL  

при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

 Серумни концентрации на AGEs 

Серумните концентрации на продуктите с напреднало гликиране са статис-

тически значимо по-високи както в групата със ЗДТ2 [12.05 (7.71 – 47.74) µg/mL], 

така и в тази с МС [9.44 (5.31 – 38.00) µg/mL] при сравнение с контролите 

[6.26 (4.76 – 8.69) µg/mL]. При пациентите със ЗДТ2 се наблюдава само тенденция 

за по-високи концентрации на AGEs спрямо метаболитно болните (фиг. 5). 

 
Фигура 5. Серумни концентрации на AGEs 

при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

 Взаимовръзки между нитриране, карбамилиране и гликиране 
За да оценим дали съществуват взаимовръзки между избраните 

необратими ПТМ при МС и ЗДТ2, е извършен последващ корелационен 

анализ на серумните концентрации на NT, cLDL и AGEs. Положителна 

статисти-чески достоверна корелационна зависимост е регистрирана между 

концентра-циите на NT и cLDL в двете пациентски групи, като тя е по-силна 

и по-добре изразена при пациентите с МС. 3-нитротирозинът корелира 

положително и с АGEs, но достоверно само в групата със ЗДТ2. При 

метаболитно болните е отчетена само тенденция за положителна корелация. 

При контролите не се откриват достоверни корелации между NT, AGEs и 

cLDL. Не са наблюдавани достоверни корелации между серумните нива на 

АGEs и cLDL в нито една от групите (табл. 2). 
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Таблица 2. Корелационни зависимости между серумните концентрации на NT, 

cLDL и AGEs при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 

Контроли МС ЗДТ2 

r р r р r р 

NT/cLDL -0.047 NS 0.479 < 0.001* 0.231 0.039* 

NT/AGEs 0.127 NS 0.199 0.081 0.323 0.008* 

cLDL/AGEs 0.074 NS 0.114 NS 0.262 NS 

*Статистически значима корелация. 

2.2. Серумни концентрации и корелационни зависимости на разтворимите рецептори 

 Серумни концентрации на sRAGE 

При пациентите със ЗДТ2 [799.6 (650.7 – 915.0) pg/mL], както и при тези 

с МС [824.8 (641.0 – 951.4) pg/mL], са установени статистически значимо по-

ниски серумни концентрации на sRAGE в сравнение с контролите [1116.3 

(935.1 – 1327.3) pg/mL]. Не се регистрира достоверно различие в серумното 

съдържание на разтворимия рецептор между двете пациентски групи (фиг. 6). 

 
Фигура 6. Серумни концентрации на sRAGE  

при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

 Системата AGEs/sRAGE 

Взаимовръзката между продуктите с напреднало гликиране и техния 

рецептор RAGE е оценена чрез определяне на корелациите между серумното 

съдържание на AGEs и разтворимата форма на RAGE (sRAGE). На фигура 7 

са представени графично корелациионните зависимости в трите групи. 

Впечатление прави, че при здравите индивиди има положителна достоверна 

корелация, докато в двете пациентски групи корелациите са отрицателни, но 

статистическа значимост се достига само при болните от МС (фиг. 7).  
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Фигура 7. Корелационни зависимости между серумните нива на AGEs и sRAGE при 

здрави контроли (А), пациенти с МС (Б) и пациенти със ЗДТ2 (В). 

 Серумни концентрации на sLOX-1  
Само в групата с МС са измерени достоверно по-високи серумни концен-

трации на sLOX-1 [437.0 (223.4 – 806.6) pg/mL] в сравнение с контролната 
група [195.3 (114.5- 411.4) pg/mL]. Пациентите с МС имат по-високо серумно съдър-
жание на sLOX-1 и спрямо диабетно болните [247.2 (137.6 – 407.5) pg/mL] (фиг. 8).  

 
Фигура 8. Серумни концентрации на sLOX-1 

при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

 LOX-1 като рецептор за cLDL и AGEs 
За да оценим дали съществува взаимовръзка in vivo между лигандите 

cLDL и AGEs с експресията на един от техните „scavenger“ рецептори (SRs) – 
LOX-1 при патологичните условия на ЗДТ2 и МС, са анализирани корелаци-
онните зависимости между серумните нива на cLDL и AGEs с разтворимата 
форма на LOX-1 (sLOX-1). Получените резултати са обобщени в таблица 3. 
Положителни и статистически достоверни корелации са регистрирани при 
пациентите с МС както между sLOX-1 и cLDL, така и между sLOX-1 и 
AGEs. Разтворимият sLOX-1 не корелира статистически значимо с cLDL 
при пациентите със ЗДТ2 и здравите доброволци. В контролната група е 
отчетена отрицателна корелация между sLOX-1 и AGEs, a при пациентите със 
ЗДТ2 е открита само тенденция за положителна корелация между тях (табл. 3). 

Таблица 3. Корелационни зависимости между серумните нива на sLOX-1 с cLDL и 

AGEs при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 
Контроли МС ЗДТ2 

r р r р r р 

cLDL -0.067 NS 0.278 0.015* 0.166 NS 

AGEs -0.313 0.039* 0.250 0.029* 0.215 0.076 

*Статистически значима корелация.  

А) Б) В) 
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3. СРАВНИТЕЛЕН И КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СЕРУМНИТЕ КОНЦЕНТРА-
ЦИИ НА ПТМБ И УТВЪРДЕНИ КАРДИОМЕТАБОЛИТНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ 

ПРИ ЗДРАВИ КОНТРОЛИ И ПАЦИЕНТИ С НЕУСЛОЖНЕНИ МС И ЗДТ2 

Анализите са проведени сред всички участници в трите групи: здрави 

контроли (n = 44), пациенти с неусложнен МС (n = 76) и пациенти с неусложнен 

ЗДТ2 (n = 67). 

3.1. Корелационен анализ на серумните концентрации на ПТМБ с антропометрични 

и стандартни клинично-лабораторни показатели 

За да потърсим причината за докладваните разлики в системните нива 

на ПТМБ между трите сравнявани групи, е извършен последващ корелационен 

анализ между серумните им концентрации с антропометрични и стандартни 

клинично-лабораторни показатели.  

С цел облекчаване на представянето на данните са посочени само корелациите, 

при които има статистическа значимост в поне една от сравняваните групи. 

В групата на диабетиците нивото на NT корелира положително с ТГ и 

САН, а само тенденция за слаба отрицателна корелация е отчетена с HDL-

холестерола (табл. 4). При пациентите с МС NT корелира положително и 

достоверно със САН, обиколката на талията, гликемията на гладно, а отрицателно с 

HDL-холестерола. Тенденция за слаба положителна корелация е регистрирана 

между системните концентрации на NT с ТГ (табл. 4), както и с ИТМ (r = 0.212, 

р = 0.076) при метаболитно болните индивиди. 

Таблица 4. Корелационни зависимости между серумните нива на NT с антропомет-

рични и стандартни клинично-лабораторни показатели при здрави контроли и 

пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 

Контроли МС ЗДТ2 

r р r р r р 

Обиколка на талия 0.177 NS 0.218 0.043* 0.083 NS 

САН 0.110 NS 0.293 0.018* 0.417 < 0.001* 

Глюкоза на гладно -0.157 NS 0.262 0.022* 0.020 NS 

ТГ -0.089 NS 0.224 0.061 0.257 0.028* 

HDL-холестерол -0.136 NS -0.213 0.046* -0.207 0.073 

*Статистически значима корелация. 

В контролната група е регистрирана само положителна достоверна 

корелация между NT и възрастта (фиг. 9А). При пациентите със ЗДТ2 кон-

центрацията на NT корелира положително с давността на заболяването (фиг. 9Б). 
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Фигура 9. Корелации между серумната концентрация на NT и: А) възрастта при 

контроли; Б) давността на заболяването при пациенти със ЗДТ2. 

Не се установяват статистически значими корелации на cLDL с антро-

пометричните и стандартните клинично-лабораторни показатели при МС и 

ЗДТ2. Карбамилираните LDL корелират положително със серумното ниво 

на урея, но само в групата на клинично здравите доброволци (фиг. 10). Подобно 

на NT, cLDL корелират с давността на заболяването при диабетните пациенти, 

но значимостта на корелацията не успява да премине статистическия праг 

на значимост (r = 0.235, р = 0.056). 
 

 

 

 

 

 

  

Фигура 10. Корелации между серумните нива на cLDL и урея при здрави контроли 

(А), пациенти с МС (Б) и пациенти със ЗДТ2 (В). 

Статистически значими положителни корелации са регистрирани между 

серумните концентрации на AGEs с възрастта (r = 0.477, р < 0.001), глюкозата, общия 

холестерол, LDL-холестерол и ТГ в контролната група (табл. 5). Серумното съдър-

жание на AGEs корелира отрицателно с концентрацията на НDL-холестерол при 

диабетно болните пациенти (r = - 0.247, р = 0.044), а положително с продължител-

ността на заболяването (r = 0.382, р = 0.001). В групата с МС е регистрирана статистически 

достоверна корелация само между серумното съдържание на AGEs и ТГ (r = 0.277, 

р = 0.016). Въпреки наличието на вътреиндивидуални корелации на AGEs с ИТМ 

и обиколката на талията, груповите корелации не успяват да преминат прага на 

статистическа значимост при контролите и МС пациенти, а само се доближават 

до него при пациентите със ЗДТ2 (r = 0.225, р = 0.073 и r = 0.234, р = 0.068, респективно).  
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Таблица 5. Корелационни зависимости между серумните нива на AGEs с глюкоза на 

гладно и липиден профил в контролната група. 

Показатели 
Глюкоза 

на гладно 

Общ 

холестерол 
ТГ 

HDL-

холестерол 

LDL-

холестерол 

r 0.428 0.434 0.545 -0.119 0.396 

p 0.004* 0.003* < 0.001* NS 0.008* 

*Статистически значима корелация. 

Не са установени статистически значими корелации между серумните 

нива на sRAGE с кръвното налягане (САН, ДАН), както и с показателите за 

оценка на липидния профил (ТГ, общ холестерол, HDL-холестерол и LDL- 

холестерол) в нито една от трите групи. Единствено при здравите доброволци 

се регистрира тенденция за отрицателни корелации на sRAGE с ТГ (r = -0.267, 

р = 0.080) и с LDL-холестерола (r = -0.275, р = 0.068). 

В таблица 6 са представени корелационните зависимости между серумните 

нива на sRAGE с ИТМ, обиколката на талията и гликемията. Отрицателната 

корелация между серумното ниво на sRAGE с глюкозата на гладно преминава 

статистическия праг на значимост само в групата на клинично здравите индивиди. 

Впечатление прави, че sRAGE корелира отрицателно и статистически значимо 

с ИТМ и обиколката на талията и в трите изследвани групи, но силата на 

корелациите намалява в посока от здравите доброволци през метаболитно 

болните към диабетните пациенти (табл. 6). 

Таблица 6. Корелации между серумните нива на sRAGE с гликемията, ИТМ и 

обиколката на талията при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 
Контроли МС ЗДТ2 

r р r р r р 

Глюкоза на гладно -0.328 0.031* -0.267 NS 0.113 NS 

ИТМ -0.398 0.008* -0.326 0.004* -0.255 0.041* 

Обиколка на талия -0.529 < 0.001* -0.278 0.015* -0.259 0.034* 

 

*Статистически значима корелация. 

Не са установени статистически значими корелации между серумните 

нива на sLOX-1 с антропометричните параметри (ИТМ, обиколка на талията) 

в нито една от трите групи, като само при МС се регистрира тенденция за слаба 

положителна корелация с ИТМ (r = 0.221, р = 0.073). Не се наблюдават и значими 

корелации между sLOX-1 с показателите за оценка на липидния профил с 

изключение на НDL-холестерола, но отново само в групата с МС. Разтворимият 

рецептор корелира отрицателно с НDL-холестерола, а положително със САН 

при МС индивиди. Статистически значима положителна корелация е отчетена 

между концентрациите на sLOX-1 и глюкоза в двете пациентски групи, но по-

добре изразена при метаболитно болните индивиди. Характеристиките на 

значимите корелации са представени в таблица 7. 
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Таблица 7. Корелации между серумните нива на sLOX-1 с концентрациите на 

глюкоза, НDL- холестерол и САН при здрави контроли и пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 
Контроли MC ЗДТ2 

r р r р r r 

Глюкоза на гладно 0.099 NS 0.453 0.001* 0.374 0.008* 

HDL-холестерол -0.052 NS -0.291 0.023* -0.106 NS 

САН 0.084 NS 0.264 0.047* 0.060 NS 

*Статистически значима корелация. 

3.2. Оценка на взаимовръзките между серумните концентрации на изследваните 

ПТМБ и hsCRP 

Не са регистрирани статистически значими корелации между ПТМБ и 

hsCRP в контролната група. Затова таблица 8 обобщава корелационните 

зависимости между серумните концентрации на hsCRP и ПТМБ само при 

пациентите с МС и ЗДТ2. Статистически значима положителна корелация е 

установена между hsCRP и NT и в двете пациентски групи. НsCRP корелира 

достоверно и положително с sLOX-1 при пациентите с МС, докато при 

диабетиците е налице само тенденция за слаба положителна корелация. В 

групата със ЗДТ2 са доказани също положителна корелация на hsCRP с AGEs 

и тенденция за слаба положителна корелация с cLDL. НsCRP и sRAGE 

корелират отрицателно и слабо, но статистически значимо при пациентите с 

МС. В контраст c това, тенденция за положителна корелация е отчетена между 

серумните концентрации на hsCRP и sRAGE в групата със ЗДТ2. 

Таблица 8. Корелационни зависимости между серумните концентрации на hsCRP и 

изследваните ПТМБ при пациенти с МС и ЗДТ2. 

Показатели 
МС ЗДТ2 

r р r р 

NT 0.300 0.009* 0.291 0.017* 

cLDL 0.112 NS 0.207 0.079 

AGEs 0.185 NS 0.342 0.005* 

sRAGE -0.253 0.027* 0.217 0.078 

sLOX-1 0.237 0.040* 0.233 0.058 

*Статистически значима корелация. 

Стойности на hsCRP над 3.0 µg/mL са приети като гранични за висок 

сърдечносъдов риск (Pearson et al., 2003). Ето защо, за да изследваме как 

кардиометаболитният риск и наличието на възпалителен процес влияят 

върху изследваните ПТМБ, е извършен последващ сравнителен анализ на 
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концентрациите на ПТМБ, като пациентите са разделени в 2 подгрупи: 

съответно hsCRP ≤ 3 и hsCRP > 3. Сравненията между подгрупите са 

проведени само при пациентите със ЗДТ2 и МС поради малкия брой (n = 4) 

на индивиди с hsCRP >3 в контролната група. 

Данните за серумното съдържание на изследваните ПТМБ при 

пациенти с MC в зависимост от стойностите на hsCRP са обобщени в 

таблица 9. Тя показва, че има достоверни разлики в концентрациите на NT, 

AGEs, sRAGE и sLOX-1, но не и на cLDL между двете сравнявани подгрупи. 

Пациентите с hsCRP > 3 имат по-високи нива на NT, AGEs и sLOX-1, а по-

ниски концентрации на sRAGE (табл. 9). 

Таблица 9. Серумно съдържание на ПТМБ при пациентите с МС според hsCRP. 

Показатели 
hsCRP ≤ 3 µg/mL 

(n = 41) 

hsCRP > 3 µg/mL 

(n = 35) 
р 

NT (nmol/L) 9.02 (1.86 – 15.34) 16.65 (9.56 – 29.74) 0.004* 

cLDL (mg/L) 459.9 (408.7 – 512.2) 478.7 (403.1 – 523.6) 0.876 

AGEs (µg/mL) 7.56 (4.62 – 15.27) 15.27 (7.24 – 45.15) 0.029* 

sRAGE (pg/mL) 854.5 (727.8 – 1038.5) 744.0 (588.4 – 910.4) 0.032* 

sLOX-1 (pg/mL) 343.8 (168.4 – 623.3) 583.1 (358.1 – 884.8) 0.022* 

Данните за всички показатели са представени като медиана (25-ти – 75-ти персентил), тъй като не 

следват Гаусово разпределение. *Статистически значима разлика. 

Данните от сравнителния анализ на серумното съдържание на изследваните 

ПТМБ при пациентите със ЗДТ2 в зависимост от hsCRP ≤ 3 или > 3 µg/mL 

са представени в таблица 10. Има достоверни разлики в концентрациите на NT, 

AGEs и sRAGE между двете сравнявани диабетни подгрупи. И при трите 

показателя са отчетени по-високи нива в подгрупата на пациенти с hsCRP > 3 µg/mL. 

Въпреки тенденциите за положителни корелации на hsCRP с cLDL и sLOX-1 

при пациентите със ЗДТ2 (табл. 8), не са регистрирани значими различия в 

серумните концентрации на cLDL и sLOX-1 между подгрупите с hsCRP ≤ 3 µg/mL 

и hsCRP > 3 µg/mL (табл. 10). 

Таблица 10. Серумно съдържание на ПТМБ при пациентите със ЗДТ2 според hsCRP. 

Показатели 
hsCRP ≤ 3 µg/mL 

(n = 39) 

hsCRP > 3 µg/mL 

(n = 28) 
р 

NT (nmol/L) 17.86 (10.58 – 26.79) 24.20 (18.56 – 42.51) 0.022* 

cLDL (mg/L) 434.1 (276.9 – 501.4) 445.1 (372.0 – 558.2) 0.112 

AGEs (µg/mL) 9.98 (7.12 – 36.04) 27.81 (10.25 – 57.18) 0.011* 

sRAGE (pg/mL) 762.9 (613.1 – 852.5) 837.2 (666.1 – 983.9) 0.030* 

sLOX-1 (pg/mL) 240.3 (137.6 – 407.5) 278.9 (154.4 – 498.3) 0.387 

Данните за всички показатели са представени като медиана (25-ти – 75-ти персентил), тъй 

като не следват Гаусово разпределение. * Статистически значима разлика.  
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4. ЗНАЧЕНИЕ НА ПТМБ КАТО РИСКОВИ ФАКТОРИ И МАРКЕРИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И НАЙ-ЧЕСТИТЕ МУ УСЛОЖНЕНИЯ  

4.1. Диагностичен потенциал на ПТМБ за метаболитен синдром 

Докладваните достоверни различия в серумните концентрации на всички 

изследвани ПТМБ между пациентите с неусложнен МС (n = 76) и здравите 

контроли (n = 44) ни дава основание да изкажем хипотезата, че избраните 

ПТМБ могат да спомогнат за идентифицирането на пациенти с МС. За да 

докажем или отхвърлим верността на тази хипотеза, е проведен допълнителен 

анализ на диагностичния потенциал на ПТМБ с помощта на receiver operating 

characteristic (ROC) криви. Диагностичната чувствителност и специфичност 

на ПТМБ са сравнени с тези на hsCRP като най-широко препоръчвания 

маркер за оценка на кардиометаболитния риск. ROC кривите са представени 

графично на фигура 11, от която ясно личи протективното значение на високите 

концентрации на sRAGE. 

 
Фигура 11. ROC криви за диагностичния потенциал  

на изследваните ПТМБ и hsCRP относно наличието на МС. 

Данните от ROC анализа [площ под ROC кривата (AUC) с 95% доверителен 

интервал (CI), гранични или т. нар. „cut-off“ стойности, чувствителност, 

специфичност и статистическа значимост] на ПТМБ и hsCRP са обобщени в 

таблица 11. Впечатление прави, че всички изследвани ПТМБ имат достоверен 

потенциал за разграничаването на пациенти с МС. Карбамилираните LDL и 

sRAGE имат близка специфичност, но чувствителност, превъзхождаща тази 

на hsCRP по отношение на МС. Разтворимият sLOX-1 също има сходни с 

hsCRP чувствителност и специфичност. С най-малък диагностичен потенциал 

са NT и AGEs, като NT показва по-голяма специфичност въпреки по-малката 

стойност за AUC (табл. 11).  
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Taблица 11. Диагностичен потенциал на изследваните ПТМБ и hsCRP за наличие 

на МС според ROC кривите. 

Предиктивна 

променлива 
AUC 95% CI 

Cut-off 

стойности 

Чувстви-
телност (%) 

Специфич-
ност (%) 

р 

NT (nmol/L) 0.608 0.502 – 0.714 8.9 63.2 68.2 0.048 

cLDL (mg/L) 0.817 0.721 – 0.912 341 75.0 86.8 < 0.001 

AGEs (µg/mL) 0.653 0.555 – 0.751 6.8 65.8 61.4 0.005 

sRAGE (pg/mL) 0.229 0.144 – 0.314 946 72.7 73.7 < 0.001 

sLOX-1 (pg/mL) 0.705 0.603 – 0.807 307 65.8 72.7 < 0.001 

hsCRP (µg/mL) 0.734 0.643 – 0.825 1.00 67.1 78.3 < 0.001 

За да се оцени количествено силата на взаимовръзката между изследваните 

ПТМБ и МС, е проведен бинарен логистичен регресионен анализ при изпол-

зване на cut-off стойностите, посочени в таблица 11. Резултатите са 

представени като съотношение на шансовете с 95% CI в таблица 12. От нея 

ясно личи, че всички изследвани ПТМБ са статистически значимо асоциирани 

с МС. Само sRAGE има протективно значение, като концентрации над 

946 pg/mL определят 7.46 пъти по-малък риск от развитие на синдрома. 

Високи концентрации на останалите ПТМБ имат значение на рискови фактори 

за МС, като най-високата стойност за OR e отчетена за cLDL (табл. 12). 

Taблица 12. Оценка на ПТМБ като рискови фактори за развитие на МС. 

Променливи OR 95% CI р 

NT 3.67 1.67 – 8.07 0.001 

cLDL 19.80 7.64 – 51.35 < 0.001 

AGEs 3.05 1.41 – 6.60 0.004 

sRAGE 0.13 0.06 – 0.31 < 0.001 

sLOX-1 5.13 2.27 – 11.59 < 0.001 

 

4.2. Взаимовръзки на ПТМБ с инсулиновата резистентност при пациенти с 

метаболитен синдром  

Значението на избраните ПТМ за развитието на инсулинова резистентност 

е определено чрез изчисляване на най-често клинично прилагания HOMA 

индекс за инсулинова резистентност (HOMA-IR) и анализиране на 

взаимовръзките между получените стойности за HOMA-IR и серумните 

концентрации на ПТМБ. Данните са обобщени в таблица 13.  

Пациентите с МС имат медиана и стойности на HOMA-IR в 25-тия – 

75-тия персентил съответно 2.30 (1.58 – 3.53). HOMA-IR индексът корелира 

положително и статистически достоверно със серумните концентрации на   
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NT, cLDL и АGEs, a отрицателно с sRAGE. Не е регистрирана статистически 

значима корелация между sLOX-1 и инсулиновата резистентност (табл. 13). 

Положителна корелация е установена също между HOMA-IR индекса и 

hsCRP (r = 0.328, р = 0.004). 

Таблица 13. Корелационни зависимости между HOMA-IR индекс и серумните 

концентрации на изследваните ПТМБ при пациентите с МС. 

Показатели 
МС (n = 76) 

r p 

NT 0.310 0.006* 

cLDL 0.247 0.032* 

AGEs 0.288 0.013* 

sRAGE -0.316 0.005* 

sLOX-1 0.051 NS 

*Статистически значима корелация. 

Стойности на HOMA-IR < 2.5 се приемат за нормални, а HOMA-

IR ≥ 2.5 свидетелства за наличие на инсулинова резистентност. Процентно-

то разпределение на пациентите с МС според HOMA-IR индекс е 

представено на фигура 12. Приблизително 45% от изследваните пациенти с 

МС имат инсулинова резистентност според стойностите на HOMA-IR.  

 
Фигура 12. Процентно разпределение на пациентите с МС според наличието/ 

отсъствието на инсулинова резистентност, оценена чрез HOMA-IR индекс. 

За да се оцени влиянието на ИР върху серумните концентрации на 

ПТМБ, е извършен сравнителен анализ между МС подгрупите с и без ИР. 

Той показва, че концентрациите на NT и AGEs са статистически значимо 

по-високи, а тези на sRAGE – по-ниски при метаболитно болните пациенти 

с инсулинова резистентност (HOMA-IR ≥ 2.5). Въпреки положителната 

достоверна корелация между cLDL и HOMA-IR (табл. 13), концентрациите 

на cLDL не се различават значимо в двете сравнявани подгрупи. Наличието 

на ИР не оказва влияние и върху концентрацията на sLOX-1 (табл. 14).  

 HOMA-IR < 2.5 

 HOMA-IR ≥ 2.5 
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Таблица 14. Сравнителна оценка на концентрациите на изследваните ПТМБ при 

пациентите с МС според HOMA-IR индекс. 

Показатели 
HOMA-IR < 2.5 

(n = 42) 

HOMA-IR ≥ 2.5 

(n = 34) 
р 

NT (nmol/L) 11.45 (1.29 - 18.45) 14.71 (5.73 – 24.74) 0.015* 

cLDL (mg/L) 459.1 (364.0 – 512.2) 481.5 (434.4 – 567.2) 0.179 

AGEs (µg/mL) 7.49 (4.83 – 15.27) 23.55 (7.29 – 57.27) 0.018* 

sRAGE (pg/mL) 909.1 (752.9 – 1088.1) 779.6 (640.7 – 960.7) 0.015* 

sLOX-1 (pg/mL) 370.3 (290.1 – 709.7) 523.2 (190.65 – 883.9) 0.487 

Данните за всички показатели са представени като медиана (25-ти – 75-ти персентил), тъй като не 

следват Гаусово разпределение. * Статистически значима разлика. 

4.3. Взаимовръзки на ПТМБ с функцията на β-клетките на панкреаса при пациенти 

с метаболитен синдром  

Литературните данни сочат, че МС предразполага към последващо развитие 

на дисфункция на β-клетките на панкреаса (Grundy, 2012). Инсулиновата 

резистентност и β-клетъчната дисфункция се приемат като основните пато-

физиологични причини за развитие на ЗДТ2 (Butler et al., 2003). Ето защо са 

анализирани и взаимовръзките на ПТМБ с функцията на β-клетките на 

панкреаса, оценена чрез изчисляване на индекса HOMA-%В. Пациентите с 

МС имат медиана и стойности на HOMA-%В в 25-тия – 75-тия персентил 

съответно 124.3 (76.9 – 230.3). AGEs корелират отрицателно и слабо, но статисти-

чески значимо с HOMA-%В. Не се отчитат статистически значими корелационни 

зависимости между HOMA-%В и останалите ПТМБ. Само тенденция за отрица-

телна слаба корелация е наблюдавана между NT и β-клетъчната функция (табл. 15). 

Таблица 15. Корелационни зависимости между HOMA-%В индекс и серумните 

концентрации на изследваните ПТМБ при пациентите с МС. 

Показатели 

МС (n = 76) 

r p 

NT -0.199 0.079 

cLDL 0.092 0.431 

sRAGE 0.287 0.101 

AGEs -0.244 0.036* 

sLOX-1 0.058 0.618 

* Статистически значима корелация. 



26  

4.4. Значение на ПТМБ за развитието на предиабет при пациенти с МС 

Въз основа на глюкозните концентрации в хода на ОГТТ и диагностич-

ните критерии на СЗО (2006 г.) се установи наличие на предиабет сред 

приблизително 30.3% от метаболитно болните. При провеждане на сравни-

телен анализ на нивата на ПТМБ са регистрирани статистически достоверно 

по-високи нива на NT и AGEs при МС пациенти с предиабет (n = 23) спрямо 

тези без предиабет (n = 53) (фиг. 13). 

   
Фигура 13. Сравнение на серумните концентрации на NT и AGEs 

при пациентите с МС според наличието на предиабет. 

Има тенденция за по-ниски концентрации на sRAGE при пациентите с 

МС и предиабет [729.0 (595.6 – 923.0) pg/mL, р = 0.082] спрямо метаболитно 

болните без предиабет [852.5 (705.1 – 952.0) pg/mL]. По отношение на cLDL 

и sLOX-1 не се установяват разлики (р > 0.05). 

4.5. ПТМБ като рискови фактори и маркери за прогресията на МС до изявен ЗДТ2 

За да оценим потенциала на изследваните ПТМБ да отразяват прог-

ресията на МС до изявен ЗДТ2, е извършен допълнителен ROC анализ, 

включващ пациентите с неусложнени МС (n = 76) и ЗДТ2 (n = 67). Не са 

докладвани достоверни различия в серумните концентрации на AGEs (фиг. 5) 

и sRAGE (фиг. 6), както и на hsCRP (фиг. 2) между пациентите с МС и ЗДТ2, 

a разликата в нивата на сLDL eдва преминава статистическия праг на 

значимост (р = 0.049) (фиг. 4). Пациентите с МС имат статистически значимо 

по-високи серумни концентрации на sLOX-1 (фиг. 8), а по-ниски на NT (фиг. 3) 

спрямо диабетиците. Стойността на АUC на ROC кривата за sLOX-1 е 0.329 

(95%CI: 0.241 – 0.418, р < 0.001). Въпреки достоверната разлика обаче, като 

се вземат предвид по-високата концентрация на sLOX-1 при МС спрямо 

контроли (фиг. 8) и липсата на взаимовръзка на sLOX-1 с ИР и β-клетъчната 

функция (табл. 13; табл. 15), е малко вероятно sLOX-1 да оказва протективен 

ефект за прогресията на МС до изявен ЗДТ2. Затова на фигура 14 и таблица 

16 са представени пълните данни от ROC анализа само за NT. Въпреки 

статистическата значимост, NT има добра специфичност, но ниска 

чувствителност при оценка на прогресията на МС до изявен ЗДТ2 (табл. 16). 

р = 0.025 р = 0.001 
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Фигура 14. ROC крива на NT за оценка на прогресията на МС до изявен ЗДТ2. 

Таблица 16. AUC, cut-off стойност, чувствителност и специфичност на NT за 

прогресията на МС до изявен ЗДТ2 според ROC кривата. 

Предиктивна 

променлива 
AUC 95% CI 

Cut-off 

стойност 

Чувстви-
телност (%) 

Специфич-

ност (%) 
р 

NT (nmol/L) 0.658 0.569 – 0.747 17.1 55.2 71.1 0.001 

Извършен е и регресионен анализ. Той показва, че при пациенти с МС концен-

трации на NT > 17.1 nmol/L са асоциирани с 3.45 пъти по-висок относителен 

риск за прогресия на МС до изявен ЗДТ2 (OR 3.45, 95% CI: 1.73 – 6.86, p < 0.001). 

4.6. Значение на изследваните ПТМБ като рискови фактори за развитие на КАБ при МС 

Метаболитният синдром е сочен като един от основните рискови фактори 

за развитието не само на ЗДТ2, но и на ССЗ (Assmann et al., 2004). За да 

проучим дали избраните ПТМБ имат роля в тази взаимовръзка, допълни-

телно в проучването ни е включена група, при която метаболитният синдром 

е усложнен с КАБ. Клиничната характеристика на пациентите в групата 

МС+КАБ беше вече представена в таблица 1. 

 Сравнителна оценка на серумните концентрации на ПТМБ при 

пациенти с МС в зависимост от наличието на КАБ 

Данните от сравнителния анализ на ПТМБ между МС групите с и без 

КАБ са илюстрирани на фигура 15 и фигура 16. Пациентите в групата 

МС+КАБ (n = 30) имат статистически значимо по-високи серумни 

концентрации на NT [23.44 (17.36 – 44.79) nmol/L], cLDL [550.8 (518.2 – 

617.4) mg/L] и AGEs [16.16 (13.63 – 44.81) µg/mL] спрямо индивидите с МС, 

неусложнен с КАБ (фиг. 15).  
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Фигура 15. Серумни концентрации на NT (А), cLDL (Б)  

и AGEs (В) при пациентите с МС в зависимост от наличието на КАБ. 

Статистически достоверни разлики са отчетени и в концентрациите на 

разтворимите рецептори. По-високо е серумното съдържание на sLOX-1 

[739.9 (461.4 – 954.1) pg/mL], а по-ниско на sRAGE [665.7 (571.7 – 844.5) pg/mL] 

при МС+КАБ спрямо МС групата без КАБ (фиг. 16). 

   
Фигура 16. Серумни концентрации на разтворимите рецептори sRAGE (А)  

и sLOX-1 (Б) при пациенти с MC в зависимост от наличието на КАБ. 

Не са регистрирани съществени разлики в установените корелации 

между изследваните ПТМБ в групата МС+КАБ спрямо МС (табл. 2, 3), но 

корелацията между cLDL и sLOX-1 е по-силна, когато МС е усложнен с КАБ 

(фиг. 17).  

А) Б) 

В) 

 

Б) А) 



29  

 
Фигура 17. Koрелация между серумните концентрации  

на cLDL и sLOX-1 при пациенти с MC, усложнен с КАБ. 

 Диагностичен потенциал на ПТМБ за КАБ при пациенти с МС 
Докладваните достоверни различия в серумните концентрации на всички 

изследвани ПТМБ между пациентите с МС с и без КАБ (фиг. 15, 16) ни дават 

основание да извършим последващ ROC анализ. ROC кривите са 

представени графично на фигура 18. Данните от ROC анализа (AUC с 95% CI, 

cut-off стойности, чувствителност, специфичност и статистическа значимост) са 

обобщени в таблица 17. В ROC анализа е включен и hsCRP с cut-off 

стойност = 3 µg/mL, общоприета като гранична за висок сърдечносъдов риск 

(Pearson et al., 2003). 

 
Фигура 18. ROC криви за диагностичния потенциал на изследваните ПТМБ и 

hsCRP за наличие на КАБ при пациенти с МС. 

Диагностичният потенциал за КАБ сред популация с МС на всички 

изследвани ПТМБ преминава статистическия праг на значимост, но въпреки 
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това AUC не надвишава 0.75. Карбамилираните LDL, последвани от NT, се 

отличават с най-оптималното съотношение между чувствителност и 

специфичност. Разтворимият sLOX-1 също има диагностичен потенциал, 

превъзхождащ този на hsCRP. AGEs и sRAGE се характеризират с по-добра 

чувствителност, а специфичност близка до тази на hsCRP (табл. 17). 

Таблица 17. Диагностичен потенциал на ПТМБ и hsCRP за наличие на КАБ при 

пациенти с МС според ROC кривите. 

Предиктивна 

променлива 
AUC 95% CI 

Cut-off 

стойности 

Чувстви-
телност (%) 

Специфич-
ност (%) 

р 

NT (nmol/L) 0.747 0.652 – 0.842 19.6 70.0 72.4 < 0.001 

cLDL (mg/L) 0.741 0.636 – 0.845 518 76.7 75.0 < 0.001 

AGEs (µg/mL) 0.655 0.553 – 0.757 13.4 80.0 56.6 0.013 

sRAGE (pg/mL) 0.329 0.222 – 0.435 685 71.1 56.6 0.006 

sLOX-1 (pg/mL) 0.652 0.544 – 0.759 514 63.3 67.1 < 0.015 

hsCRP (µg/mL) 0.635 0.520 – 0.751 3.00 56.7 58.9 < 0.030 

За да се оцени количествено значението на ПТМБ като рискови фактори 

за КАБ сред популация с МС, е проведен бинарен логистичен регресионен 

анализ при използване на cut-off стойностите, посочени в табл. 17. Резул-

татите са представени като OR с 95% CI в таблица 18. Всички изследвани 

ПТМБ са статистически значимо асоциирани с КАБ при пациенти с МС, 

като само sRAGE има протективно значение. Kонцентрации на sRAGE над 

685 pg/mL определят 3.21 пъти по-малък риск от развитие на КАБ при 

пациенти с МС. По-високи серумни концентрации на останалите изследвани 

ПТМБ са асоциирани с по-висок риск от КАБ при МС, като cLDL се откроява 

като най-значимия рисков фактор. 

Таблица 18. Оценка на ПТМБ като рискови фактори за развитие на KAБ при 

пациенти с МС. 

Променливи OR 95% CI р 

NT 6.11 2.41 – 15.47 < 0.001 

cLDL 9.86 3.65 – 26.60 < 0.001 

AGEs 5.21 1.91 – 14.21 0.001 

sRAGE 0.312 0.13 – 0.75 0.008 

sLOX-1 3.52 1.46 – 8.52 0.004 
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5. ЗНАЧЕНИЕ НА ПТМБ КАТО РИСКОВИ ФАКТОРИ И МАРКЕРИ ЗА ЗАХАРЕН 

ДИАБЕТ ТИП 2 И КАБ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 

5.1. Диагностичен потенциал на ПТМБ за ЗДТ2 

Докладвани са статистически значими разлики в серумните концентрации 

на всички изследвани ПТМБ, с изключение на sLOX-1, между пациентите с 

неусложнен ЗДТ2 (n = 67) и здравите контроли (n = 44) (фиг. 3-6, фиг. 8). 

Това ни дава основание да предположим, че определянето на NT, cLDL, 

AGEs и sRAGE може да спомогне за идентифицирането на пациенти със 

ЗДТ2. Проведен е ROC анализ, за да проверим тази хипотеза. За съжаление, 

в контролната група не са изследвани нивата на HbA1c и не е проведен 

ОГТТ. Затова диагностичните чувствителност и специфичност на изброените 

ПТМБ са сравнени само с тези на другия диагностичен критерий за ЗДТ2 – 

концентрацията на глюкоза на гладно (ADA, 2017). ROC кривите са представени 

графично на фигура 19.  

 
Фигура 19. ROC криви за диагностичния потенциал  

на NT, cLDL, AGEs и sRAGE относно наличието на ЗДТ2. 

Характеристиките на ROC кривите (AUC с 95% CI, cut-off стойности, 

диагностична чувствителност и специфичност) на NT, cLDL, AGEs, sRAGE 

и глюкоза на гладно са обобщени в таблица 19. Поместените в таблицата 

данни за чувствителността и специфичността на глюкоза на гладно са 

получени при използване на 7.04 mmol/L за cut-off стойност, поради най-

голямата близост на тази точка до диагностичната стойност от 7 mmol/L. 

Очаквано, специфичността на глюкозата е 100%, но чувствителността е под 

60%. Всички включени в ROC анализа ПТМБ имат достоверен потенциал за 

диагностицирането на ЗДТ2. Въпреки това AUC на нито един от показа-

телите не е достатъчно висока, за да навлезе в клиничната практика. 

Разтворимият sRAGE се откроява като най-надеждния маркер, но NT, AGEs 

и cLDL също имат специфичност и чувствителност над 70%.  
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Таблица 19. Диагностичен потенциал на ПТМБ за ЗДТ2 според ROC кривите. 

Предиктивна 

променлива 
AUC 95% CI 

Cut-off 

стойности 

Чувстви-
телност (%) 

Специфич-
ност (%) 

р 

NT (nmol/L) 0.758 0.661 – 0.854 10 80.6 70.5 < 0.001 

cLDL (mg/L) 0.739 0.635 – 0.843 300 77.6 72.7 < 0.001 

AGEs (µg/mL) 0.768 0.678 – 0.857 7.8 71.6 72.7 < 0.001 

sRAGE (pg/mL) 0.167 0.091 – 0.243 874.4 73.1 84.1 < 0.001 

Глюкоза (mmol/L) 0.974 0.945 – 1.00 7.04 58.2 100 < 0.001 

Регресионният анализ показва, че концентрации на NT, cLDL и AGEs над, 
а на sRAGE под cut-off стойностите, посочени в таблица 19, са достоверно 
асоциирани с по-висок риск от развитие на ЗДТ2 (табл. 20). 

Taблица 20. Оценка на ПТМБ като рискови фактори за развитие на ЗДТ2. 

Променливи OR 95% CI р 

NT 9.91 4.08 – 24.04 < 0.001 

cLDL 9.24 3.85 – 22.23 < 0.001 

AGEs 6.74 2.89 – 15.76 < 0.001 

sRAGE 0.069 0.026 – 0.184 < 0.001 

 

5.2. Ефект на гликемичния контрол върху серумните концентрации на ПТМБ 

За да оценим ефекта на гликемичния контрол върху серумните 
концентрации на ПТМБ, е проведен корелационен анализ с нивото на 
HbA1c. Статистически значими корелации са установени само между 
нивата на HbA1c и разтворимите рецептори. При sRAGE корелацията е 
отрицателна (фиг. 20А), а при sLOX-1 – положителна (фиг. 20Б). Не са 
регистрирани значими корелации между серумните концентрации на cLDL 
и AGEs с нивото на HbA1c (р > 0.05). Само тенденция за слаба положителна 
корелация се наблюдава между HbA1c и NT (r = 0.185; р = 0.089). 

   
Фигура 20. Корелационни зависимости между гликирания хемоглобин (HbA1c) и 

серумната концентрация на sRAGE (А) и sLOX-1 (Б) при пациенти със ЗДТ2. 
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5.3. Значение на изследваните ПТМБ като рискови фактори за развитие на КАБ при ЗДТ2 

 Сравнителна оценка на серумните концентрации на ПТМБ при 

пациенти със ЗДТ2 в зависимост от наличието на КАБ 

Данните от сравнителния анализ на серумното съдържание на ПТМБ 

между ЗДТ2 групите с и без КАБ са илюстрирани на фигура 21 и фигура 22. 

Подобно на резултатите при сравнение между пациенти с МС с и без КАБ, 

пациентите в групата ЗДТ2+КАБ (n = 36) имат статистически значимо по-

високи серумни концентрации на NT [23.94 (18.33 – 49.80) nmol/L], cLDL 

[520.8 (417.6 – 584.6) mg/L] и AGEs [25.57 (17.37 – 47.94) µg/mL] (фиг. 21) 

спрямо ЗДТ2, неусложнен с КАБ. 

   

 
Фигура 21. Серумни концентрации на NT (А), cLDL (Б) и AGEs (В)  

при пациенти със ЗДТ2 в зависимост от наличието на КАБ. 

Достоверно по-високо е и серумното съдържание на sLOX-1 [404.5 (215.5 – 

950.2) pg/mL] при ЗДТ2+КАБ (фиг. 22Б). За разлика от МС (фиг. 16), пациентите 

със ЗДТ2+КАБ имат статистически значимо по-високи концентрации на sRAGE 

[870.6 (728.7 – 1036.1) pg/mL] в сравнение с диабетната група без КАБ (фиг. 22А).  
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Фигура 22. Серумни концентрации на разтворимите рецептори sRAGE (А) 

и sLOX-1 (Б) при пациенти със ЗДТ2 в зависимост от наличието на КАБ. 

 Корелационен анализ на серумните концентрации на ПТМБ при 

пациенти със ЗДТ2 и КАБ 

За разлика от пациентите със ЗДТ2 без КАБ (табл. 3), в групата 

ЗДТ2+КАБ се наблюдава положителна статистически значима корелация на 

sLOX-1 с AGEs (фиг. 23А), а тенденция за такава с cLDL (фиг. 23Б).  

   

Фигура 23. Koрелационни зависимости между серумните концентрации  

на sLOX-1 с AGEs (А) и cLDL (Б) при пациенти със ЗДТ2, усложнен с КАБ. 

Положителна статистически значима корелационна зависимост се регис-

трира между cLDL и hsCRP (фиг. 24Б), а корелацията на NT с hsCRP е по-силна 

и по-добре изразена, когато ЗДТ2 е усложнен с КАБ (фиг. 24А). За разлика 

от ЗДТ2 групата (табл. 8), при ЗДТ2+КАБ положителната корелационна 

зависимост между sRAGE и hsCRP е статистически значима (фиг. 24В).  

А) Б) 
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Фигура 24. Koрелационни зависимости между серумните концентрации на hsCRP 

с NT (А), cLDL (Б) и sRAGE (В) при пациенти със ЗДТ2, усложнен с КАБ. 

 Диагностичен потенциал на ПТМБ за КАБ при пациенти със ЗДТ2 

Докладваните статистически достоверни разлики в серумните концентрации 

на всички изследвани ПТМБ между пациентите със ЗДТ2 с и без КАБ (фиг. 21, 

22) ни дават основание да извършим и ROC анализ. ROC кривите са 

онагледени графично на фигура 25. Данните от ROC анализа (AUC с 95% CI, 

cut-off стойности, диагностична чувствителност и специфичност) са обобщени 

в таблица 21. В ROC анализа отново е включен и hsCRP като общоприет маркер 

за сърдечносъдов риск. 

 
Фигура 25. ROC криви за диагностичния потенциал на изследваните 

ПТМБ и hsCRP за наличие на КАБ при пациенти със ЗДТ2.  
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Диагностичният потенциал за КАБ сред популация със ЗДТ2 на всички 

изследвани ПТМБ преминава статистическия праг на значимост, но въпреки 

това стойностите на AUC са ниски. AGEs се отличават с най-висока 

диагностична чувствителност, а специфичност близка до тази на hsCRP. 

Противоположно на това, NT и sLOX-1 са по-специфични, но по-слабо 

чувствителни маркери спрямо hsCRP. Карбамилираните LDL и sRAGE имат 

чувствителност и специфичност под 70% (табл. 21). 

Таблица 21. Диагностичен потенциал на ПТМБ и hsCRP за наличие на КАБ при 

пациенти със ЗДТ2 според ROC кривите. 

Предиктивна 

променлива 
AUC 95% CI 

Cut-off 

стойности 

Чувстви-
телност (%) 

Специфич-
ност (%) 

р 

NT (nmol/L) 0.635 0.523 – 0.746 33.1 47.2 76.2 0.025 

cLDL (mg/L) 0.640 0.527 – 0.753 463.4 69.4 64.2 0.019 

AGEs (µg/mL) 0.643 0.538 – 0.748 14.6 83.3 55.2 0.017 

sRAGE (pg/mL) 0.650 0.539 – 0.761 861.3 61.1 68.7 0.013 

sLOX-1 (pg/mL) 0.655 0.543– 0.766 406 52.7 71.7 0.010 

hsCRP (µg/mL) 0.730 0.630 – 0.831 3.03 75.0 58.1 < 0.001 

За да се оцени количествено значението на ПТМБ като рискови фактори 

за КАБ сред популация със ЗДТ2, е проведен бинарен логистичен регресионен 

анализ при използване на cut-off стойностите, посочени в таблица 21. 

Резултатите са представени като OR с 95% CI в таблица 22. Концентрации 

над определените cut-off стойности на всички изследвани ПТМБ са 

статистически значимо асоциирани с по-висок риск от КАБ при пациентите 

със ЗДТ2. AGEs, последвани от cLDL, се отличават като най-значимите 

рискови фактори за развитие на КАБ сред популации със ЗДТ2. 

Таблица 22. Оценка на ПТМБ като рискови фактори за KAБ при пациенти със ЗДТ2. 

Променливи OR 95% CI р 

NT 2.85 1.20 – 6.76 0.015 

cLDL 4.07 1.71 – 9.69 0.001 

AGEs 6.17 2.27 – 16.76 < 0.001 

sRAGE 3.44 1.48 – 8.02 0.003 

sLOX-1 2.82 1.22 – 6.57 0.014 
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V. ОБСЪЖДАНЕ 

1. ЗНАЧЕНИЕ НА ТИРОЗИН-3-НИТРИРАНЕТО ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 

3-нитротирозинът като серумен маркер на нитроокислителния стрес 

и риска за развитие на МС, инсулинова резистентност и ЗДТ2  

Въпреки че редица литературни данни подчертават важната роля на 

окислителния стрес в патогенезата на МС, ЗДТ2 и сърдечносъдовите им 

усложнения (Baynes, 2004), малко внимание се обръща на участието на 

азотния оксид (NO) и реактивните азотни форми (RNS) в про-окислителните 

промени. Определянето на необратимо посттранслационно модифицирани 

молекули, които да отразяват и нитроокислителния стрес, би било ценно при 

оценка на риска от развитие на МС и ЗДТ2, както и при прогнозиране на 

клиничния им изход. 3-нитротирозинът може да се образува по механизъм, 

медииран от пероксинитритите или миелопероксидазата (МРО), и се приема 

като стабилен маркер на нитроокислителния стрес (Radi, 2013). В литературата 

има противоречиви данни относно системната концентрация на NT при 

пациенти със ЗДТ2, а почти липсват изследвания при МС. Едни автори 

докладват повишени концентрации на NT при МС (Esposito et al., 2006; Jialal 

et al., 2012) и ЗДТ2 (Ceriello et al., 2001; Ceriello et al., 2004), докато според 

други - нарушеният глюкозен толеранс и ЗД нямат ефект върху системните 

нива на NT (Shishehbor et al., 2003; Wang et al., 2004). Нашите резултати за 

значимо по-високи нива на NT в двете пациентски групи спрямо здравите 

контроли предполагат участие на нитроокислителния стрес в патогенезата на 

МС и ЗДТ2 (фиг. 3). В потвърждение на това са установените статистически 

значими корелации на NT с компонентите на синдрома (табл. 4), което е в 

съответствие с резултатите на други работни групи (Esposito et al., 2006; Jialal 

et al., 2012). Серумният NT корелира със САН и дислипидемията и в групата 

със ЗДТ2, докато никакви значими корелации не се отчитат при здравите 

доброволци (табл. 4). Компонентите на МС и особено дислипидемията са добре 

описани рискови фактори за развитието на ИР и диабетна патология (Kaur, 

2014), а нитроокислителният стрес вероятно поне частично медиира техните 

неблагоприятни ефекти. Тази хипотеза се доказва от достоверната 

положителна корелация на NT с HOMA-IR (табл. 13), документирана също от 

Esposito et al. (2006) и Jialal et al. (2012). 

Данни от in vitro проучвания и експерименти с опитни животни предос-

тавят възможно обяснение и механизъм на наблюдаваната взаимовръзка между 

метаболитните нарушения, повишените нива на NT и развитието на ИР. 

Демонстрирано е, че хипергликемията и високолипидната диета предизвикват 

повишена продукция на пероксинитрити, а те увеличават нитрирането на клю-

чови молекули от сигналния път на инсулина като инсулиновия рецептор-β, 

инсулин-рецепторния субстрат (IRS) 1, IRS-2 и Акt в скeлетни мускули (Koeck 

et al., 2009; Zhou & Huang, 2009). Така повишеното тирозин-3-нитриране участва 



38  

в началната фаза на развитие на мускулната ИР, а Charbonneau & Marette (2010) 

потвърждават водещата му роля и при развитие на чернодробната ИР. 

Ензимно катализираното нитриране на тирозина от МРО също може да определя 

повишените системни нива на NT в двете пациентски групи. Съобщава се за 

по-високи нива и активност на МРО при състояния на затлъстяване, МС, ИР и 

ЗД (Heinecke & Goldberg, 2014; Olza et al., 2012; Sharma, 2017). В допълнение 

повишеното образуване на NT намалява бионаличността на NO, който 

стимулира транслокацията на основния инсулин-зависим глюкозен 

транспортьор (GLUT4) върху плазмената мембрана, метаболизма на глюкозата и 

мастните киселини (Tanaka et al., 2003). 

За значението на нитроокислителния стрес за развитието на ИР при МС 

свидетелстват и значимо по-високите серумни концентрации на NT в подгрупата 

на МС и HOMA-IR ≥ 2.5 спрямо HOMA-IR < 2.5 (табл. 14). Ролята на NT в 

прогресията на ИР към НГТ и предиабет се потвърждава от по-високите нива 

на NT в подгрупата МС + предиабет спрямо МС – предиабет (фиг. 13). 

Пълното преминаване към изявен ЗДТ2 обикновено се ускорява от 

недостатъчност на панкреасните β-клетки. Установената тенденция за 

отрицателна корелация между NT и НОМА-%В индекс (табл. 15) предполага 

увреждащ ефект на нитроокислителния стрес върху β-клетките. Koeck et al. 

(2009) доказват, че нитрирането на белтъци в β-клетките е медиирано и 

пропорционално зависимо от глюкозната концентрация. Повишено 

хистохимично NT-оцветяване на Лангерхансовите острови се свързва именно 

с окислително увреждане на белтъците и смърт на панкреасните β-клетки 

(Tikellis et al., 2004). Следователно можем да направим заключението, че 

промяната в нивото на NT отразява участието на нитроокислителния стрес в 

преминаването от здрави индивиди през МС, МС+ИР, МС+предиабет към 

изявен ЗДТ2. ROC анализът потвърждава диагностичния потенциал на 

серумната концентрация на NT за МС (фиг. 11, табл. 11) и ЗДТ2 (фиг. 19, табл. 

19), като NT се отличава с много по-високи стойности за специфичност и 

чувствителност за ЗД. 3-нитротирозин над концентрация от 10 nmol/L се 

асоциира с приблизително 9.9 пъти по-висок относителен риск за развитие на 

ЗДТ2 (табл. 20). 3-нитротирозинът се откроява като единствения показател от 

изследваните посттранслационно модифицирани молекули с потенциал да 

отразява прогресията на МС до ЗДТ2 (фиг. 14, табл. 16). 

В допълнение е отчетена положителна корелация между серумните 

концентрации на NT и AGEs при ЗДТ2, а тенденция за такава при МС (табл. 2). 

Свързването на AGEs към RAGE води до активиране на НАДФН оксидазата и 

до увеличена експресия на индуцируемата NO синтаза (iNOS) по механизъм, 

медииран от ядрен фактор-капа В (NF-κB) (Ott et al., 2014). Така AGEs-RAGE 

взаимодействието генерира и двата реагента (NO и супероксидни радикали), 

необходими за формирането на пероксинитрити. За нивата на тези изключително 

реактивни нитриращи и окисляващи агенти с много кратък полуживот се съди 

именно от стабилния NT. Следователно по-високите концентрации на AGEs 
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(фиг. 5), а по-ниските на sRAGE (фиг. 6), които да ги неутрализират, също 

може би допринасят за значимо по-високите нива на нитроокислителен стрес 

при МС и ЗДТ2.  

AGEs са наричани маркери на „метаболитна памет“, което загатва за 

потенциала на NT също да отразява не само моментния, а и по-дълготрайния 

метаболитен статус. Това се доказва от тенденцията за положителна корелация 

на NT с HbA1c. Wang et al. (2009) определят като най-значими детерминанти 

на серумните концентрации на NT именно HbA1c и общото съдържание на 

гликозилирани белтъци в кръвта. По-дългото персистиране на 

нитроокислителния стрес, свързано с хроничната хипергликемия, и 

изчерпването на антиоксидантните защитни механизми при ЗДТ2 може би 

обясняват по-високите нива на NT при диабетиците спрямо пациентите с МС. 

Освен това NT и AGEs корелират положително с възрастта при здравите 

доброволци, а с продължителността на диабета при ЗДТ2 (фиг. 9). 

Следователно нитрирането на тирозин и гликирането вероятно са две 

взаимосвързани ПТМ, чиито интензитет при физиологични условия нараства с 

възрастта, а при патологичните условия на МС и ЗДТ2 имат потенциала да 

отразяват развитието и прогресията на болестния процес. 

Повишената серумна концентрация на NT - рисков фактор и маркер за 

развитие на КАБ при пациенти с МС и ЗДТ2 
Атеросклеротичните ССЗ са сред най-честите усложнения както на МС, 

така и на ЗДТ2. Затова си поставихме за цел да анализираме дали нитроокис-

лителният стрес има значение и за прогресията на МС и ЗДТ2 до КАБ като 

най-честата форма на исхемична болест на сърцето и най-разпространеното 

сърдечносъдово заболяване. Тази наша хипотеза се потвърди от установените 

значимо по-високи серумни концентрации на NT в групите на МС+КАБ и 

ЗДТ2+КАБ при сравнение съответно с неусложнените МС и ЗДТ2 (фиг. 15A, 

фиг. 21A). NT се откроява като специфичен диагностичен маркер за КАБ и при 

двете изследвани нозологични единици, но има по-голяма чувствителност при 

определянето на риска от КАБ при популации с МС (табл. 17, 21). Относител-

ният риск за развитие на КАБ нараства с 6.1 пъти при МС, а с 2.9 пъти при ЗДТ2 

при концентрации на NT съответно над 19.6 nmol/L и 33.1 nmol/L (табл. 18, 22). 

Представените данни от сравнителния и корелационния анализ на серумното 

съдържание на NT (фиг. 3, фиг. 15A, фиг. 21A, табл. 4) потвърждават концепцията 

за нитроокислителния стрес като свързващо звено между метаболитните нару-

шения при МС и ЗДТ2, развитието на ендотелна дисфункция и последващите 

съдови усложнения. При ЗДТ2 е демонстрирано, че плазменият NT медиира 

ефектите на постпрандиалните хипергликемия и хипертриглицеридемия върху 

ендотела и е в пряка зависимост с неинвазивните маркери за оценка на ендо-

телната дисфункция [понижена поток-медиирана дилатация (FMD), а увеличени 

концентрации на адхезивни молекули като ICAM-1, VCAM-1 и E-селектин] 

(Ceriello et al., 2002; Ceriello et al., 2004). За повишено ниво на NT, a понижена 

FMD се съобщава и при МС (Esposito et al., 2006). В допълнение повишената 
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апоптоза на миоцити, ендотелни клетки (ЕК) и фибробласти от сърдечни 

биопсати на диабетици е асоциирана с нивата на NT дори и само при остра 

гликемия (Frustaci et al., 2000; Zhang & Wei, 2013). 

Хипотезата за важната роля на нитроокислителния стрес в развитието на 

ендотелната дисфункция и последващи ССЗ се основава и на самия механизъм 

за образуване на NT. Без значение дали NT се получава неензимно или по 

МРО-опосредствания път, неговото формиране винаги е свързано с намаляване 

на бионаличността на NO и всички негови протективни ефекти за сърдечносъдовата 

система – вазодилатиращ, противовъзпалителен, инхибиращ тромбоцитната 

агрегация, адхезията на левкоцити, експресията на адхезивни молекули, 

пролиферацията на съдовите гладкомускулни клетки (ГМК) и др. (Peluffo & 

Radi, 2007). Според съвременни данни пероксинитритите упражняват разпрягащ 

ефект върху eндотелната NOS, което допълнително понижава NO и FMD при 

ЗДТ2 (Cassuto et al., 2014). Доказано е също, че атеросклеротичните плаки са 

богати на МРО и инхибирането на NO-зависимата релаксация на засегнатия 

съд е свързано именно с повишена продукция на NT (Eiserich et al., 2002). Има 

данни за директен цитотоксичен ефект на NT върху ендотела, както и за 

наличието му в човешки атеросклеротични лезии и изолирани от тях LDL 

(Frustaci et al., 2000; Shishehbor et al., 2003). Всички тези доказателства свиде-

телстват за участието на нитроокислителния стpес в патогенезата на атеро-

склерозата и може би обясняват получените от нас значимо по-високи концен-

трации на NT при пациентите с МС и ЗДТ2, усложнени с КАБ. 

Възможно е нитроокислителният стрес да изпълнява роля на свързващ 

механизъм между възпалението и атеросклерозата. Към това предположение 

насочва положителната корелация в пациентските групи между NТ и всеобщо 

приетия маркер за оценка на сърдечносъдовия риск – hsCRP (табл. 8). Освен 

това пациентите, изложени на по-висок сърдечносъдов риск (hsCRP > 3) имат 

достоверно по-високи нива на NT (табл. 9, 10). По-силна е и положителната 

корелационна зависимост между NT и hsCRP при пациентите със ЗДТ2, 

усложнен с КАБ (фиг. 24А). Вероятно тези резултати се обясняват с МРО-

опосредствания път за синтез на NT. MPO е маркер на хронично нискосте-

пенно възпаление, а през последните години нарастват съобщенията за потенциала 

на МРО да отразява и сърдечносъдовия риск. MPO се откроява като добър 

предиктор за КАБ при клинично здрави индивиди (Zhang et al., 2001; Meuwese 

et al., 2007) и при диабетици (Song et al., 2015). В подкрепа на нашите данни и 

гореизложената хипотеза са намерени положителни корелационни зависимости 

между плазмените нива на NT с МРО и тумор некрозисен фактор-α (TNF-α) 

при пациенти със сърдечна недостатъчност, като NT отразява дори и тежестта 

ѝ (Eleuteri et al., 2009). Нашият извод за тясна взаимовръзка между нитроокис-

лителния стрес и ССЗ е потвърден от Shishehbor et al. (2003), които доказват, 

че концентрацията на белтъчно свързан NT e независим предиктор на риска от 

КАБ. По-високи циркулиращи нива на NT са регистрирани и при пациенти с 

предиабет и по-висок риск за развитие на КАБ (Watanabe et al., 2017).  
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2. ЗНАЧЕНИЕ НА сLDL ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

ТИП 2 

Серумната концентрация на сLDL като маркер на карбамилирането и 

риска от развитие на МС и ЗДТ2  

Карбамилирането е изучавано предимно при хронични бъбречни заболя-

вания (ХБЗ), тъй като при тях хроничната уремия създава благоприятна химична 

среда за протичането на тази ПТМ (Kraus LM & Kraus AP, 2001). Съвременни 

изследвания показват, че именно карбамилирането може да обясни значително 

по-високия сърдечносъдов риск при пациентите с ХБЗ (Ok et al., 2005; Berg et al., 

2013; Koeth et al., 2013). Тъй като ССЗ са сред най-честите и сериозни усложнения 

на ЗДТ2 и МС, ние си поставихме за цел да проверим дали патологичните 

условия на ЗДТ2 и МС увеличават значимо интензитета на карбамилирането 

дори и извън контекста на хроничната уремия. Един от маркерите на карбами-

лиране са сLDL. В единственото до момента проучване на нивата на сLDL при 

ЗДТ2, Shiu et al. (2014) докладват по-високи концентрации на сLDL при ЗДТ2, 

неусложнен с бъбречно заболяване. Нашето проучване потвърждава тези резултати, 

като освен това за първи път се доказват статистически значимо по-високи 

нива на сLDL и при МС (фиг. 4). Проведеният от нас ROC анализ надгражда 

цитираното изследване и откроява сLDL като чувствителен и специфичен 

диагностичен маркер за наличието на МС и ЗДТ2 (табл. 11, 19). Освен това регре-

сионният анализ показва, че повишените нива на сLDL са достоверно свързани с 

по-висок риск от развитие на МС и ЗДТ2 (табл. 12, 20). 

В опит да определим кои са възможните причини за получените по-високи 

концентрации на сLDL при МС и ЗДТ2 е проведен корелационен анализ, но 

той не установява статистически значими корелации на cLDL с антропомет-

ричните и стандартните клинично-лабораторни показатели. В контролната 

група е регистрирана силно изразена положителна корелация между нивата на 

сLDL и урея, но изненадващо, подобна корелационна зависимост липсва в 

пациентските групи (фиг. 10). Всички пациенти имат нормална бъбречна 

функция и няма статистическа значима разлика в нивата на урея и креатинин 

между контролната и пациентските групи (табл. 1). Това насочва към хипо-

тезата, че при здрави индивиди, характеризиращи се с физиологични нива на 

окислителен стрес и възпаление, карбамилирането протича със слаб интензитет и 

пропорционално на концентрацията на урея. Отговорен за по-засиленото 

карбамилиране на LDL при МС и ЗДТ2 вероятно е алтернативният път на 

карбамилиране, опосредстван от МРО (Wang et al., 2007). Това допускане се 

основава на факта, че МРО е доказан маркер за хронично възпаление и 

окислителен стрес, а в двете пациентски групи се установяват по-високи нива 

на hsCRP и NT и положителни корелации помежду им (фиг. 2, 3, табл. 8). 

Освен това повишени серумни нива на МРО са докладвани при индивиди с 

МС и ЗДТ2 (Heinecke & Goldberg, 2014; Sharma, 2017). NT се приема за 
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молекулен маркер на действието на МРО (Eleuteri et al., 2009; Radi, 2004), a ние 

установяваме за първи път положителна и статистически значима корелация 

между серумните концентрации на сLDL и NT в групите с МС и ЗДТ2 (табл. 2). 

Следователно, въпреки че МРО не е обект на нашето проучване, ние косвено 

доказваме гореизложената хипотеза за МРО-медиирано карбамилиране на 

LDL при МС и ЗДТ2. Този извод е в съгласие с резултатите на Shiu et al. (2014). 

Взаимовръзка между серумните концентрации на сLDL c ИР 

Резултатите ни показват, че пациентите с МС и ЗДТ2 имат по-високи 

концентрации на сLDL и те корелират положително с NT, който се откроява 

като възможен участник в развитието на ИР и прогресията на МС към предиабет 

и ЗДТ2. Ето защо допуснахме вероятна взаимовръзка и на сLDL с ИР, която се 

приема като общ патогенетичен механизъм между МС и ЗДТ2. Валидността 

на това предположение се доказва от регистрираната положителна корелация 

между сLDL и HOMA-IR в групата с МС (табл. 13). В съгласие с нашите данни 

Сhoi et al. (2015) демонстрират, че сLDL упражняват инхибиращ ефект върху 

мембранната транслокация на GLUT4 в мускулни клетки. Този резултат се 

постига чрез индуциране на експресията на iNOS и увеличена продукция на 

NO (Choi et al., 2015), което предизвиква повишено нитриране на тирозинови 

остатъци в инсулиновия рецептор. Както вече бе отбелязано, повишеното 

нитриране на молекули от сигналния път на инсулина се свързва с развитие на 

ИР (Charbonneau & Marette, 2010; Nomiyama et al., 2004; Zhou & Huang, 2009). 

Тези данни и нашите резултати предполагат участие на карбамилирането и 

тирозин-3-нитрирането в развитието на ИР и взаимовръзка помежду им. Въпреки 

че не установяваме корелация между сLDL и HOMA-%В (табл. 15), се съобщава, 

че цианатът дозозависимо понижава секрецията на инсулин след или без глюкозна 

стимулация на култивирани панкреасни β-клетки и инхибиращият ефект достига 

до 50% (Ha, 2012). Това насочва към възможно значение на карбамилирането 

за развитие на β-клетъчна дисфункция. 

Значение на cLDL за развитието на КАБ при пациенти с МС и ЗДТ2  

Взаимодействието между модифицираните LDL и техните SRs има ключова 

роля в патогенезата и прогресията на атеросклерозата и свързаните с нея забо-

лявания. Известно е, че повишени концентрации на окислените LDL прогно-

зират по-висок риск от КАБ както сред общото население, така и при пациенти 

с МС и ЗДТ2 (Holvoet et al., 2008). Въпреки че Apostolov et al. (2005) определят 

cLDL като най-широко застъпената изоформа на LDL не само при уремични 

пациенти, но и при здрави индивиди, няма изследвания за връзката между 

cLDL и КАБ при популации с МС и ЗДТ2. За сметка на това нарастват 

клиничните доказателства, че карбамилирането е липсващото звено между ХБЗ 

и между 10 и 20 пъти по-високия риск от ССЗ при тези пациенти, като 

централна роля имат именно cLDL. Проспективно проучване определя 



43  

съдържанието на хомоцитрулин в състава на cLDL дори като независим 

прогностичен фактор за смъртност, породена от всякакъв тип причини, при 

пациенти с терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност (ESRD) 

(Speer et al., 2014). Нашите резултати доказват достоверна взаимовръзка между 

cLDL и КАБ при пациенти с МС и ЗДТ2 без наличие на бъбречно заболяване. 

Ние установяваме значимо по-високи серумни концентрации на cLDL в 

МС+КАБ и ЗДТ2+КАБ групите в сравнение съответно с МС и ЗДТ2 без КАБ 

(фиг. 15Б, фиг. 21Б). Проведените последващи ROC (фиг. 18, 25) и регресионен 

анализи установяват, че серумното ниво на cLDL може достоверно да се 

използва за разграничаване на пациентите с КАБ сред популации с МС и ЗДТ2. 

В допълнение диагностичният потенциал на cLDL дори превъзхожда този на 

hsCRP. По-високи стойности на диагностична специфичност и чувствителност 

на cLDL за КАБ са получени при пациентите с МС (табл. 17, 21). При тях се 

регистрира и по-силна асоциация между серумните нива на cLDL и КАБ. При 

концентрации на cLDL над определените cut-off стойности приблизително 9.9 

пъти се увеличава рискът от КАБ при МС (табл. 18), а 4.1 пъти при ЗДТ2 (табл. 22). 

Връзката между карбамилирането и КАБ дори при отсъствие на ХБЗ се 

потвърждава и от други автори. Докладваните от нас специфичност и чувстви-

телност на cLDL като диагностичен маркер за KАБ при МС (табл. 17) дори са 

съпоставими с намерените от Jaisson et al. (2015) за хомоцитрулин, маркер за 

общата степен на карбамилиране. Авторският колектив определя повишените 

концентрации на хомоцитрулин като независим рисков фактор за КАБ, отразя-

ващ и тежестта ѝ (Jaisson et al., 2015). Две мащабни клинични проучвания също 

доказват, че плазмената концентрация на белтъчно свързан хомоцитрулин не-

зависимо предсказва риска от инсулт и остри ССЗ, честотата на сърдечносъдо-

вите инциденти и смъртността, причинена от тях (Wang et al., 2007). 

Wang et al. (2007) определят карбамилирането, медиирано от МРО, като 

свързващото звено между възпалението, тютюнопушенето и атеросклерозата. 

Известно е, че тютюнопушенето увеличава тиоцианатите и поради тази причина 

в нашето изследване не са включени активни пушачи. Следователно е вероятно 

повишени нива на провъзпалителния ензим МРО да обясняват доказаната от 

нас асоциация между по-високата концентрация на cLDL и КАБ. Към това 

предположение насочват корелациите на cLDL с NT, както и липсата на коре-

лация с уреята. За вероятното значение на възпалението за повишеното образуване 

на cLDL при КАБ свидетелства и корелацията между cLDL и hsCRP в ЗДТ2+КАБ 

групата (фиг. 24Б). В литературата се съобщава също за положителна корелация 

в атеросклеротичните лезии между карбамилиран аполипопротеин A-I от HDL 

и 3-хлортирозин, друг специфичен продукт на окисление от МРО. Това потвърждава, 

че именно МРО е отговорна за карбамилирането в атеросклеротичната плака 

(Holzer et al., 2011). В съгласие с това е установено, че при пациенти с ESRD, 

но без изявено ССЗ cLDL корелират с дебелината на интима-медията (IMT) на 
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общата каротидна артерия, но не и с урейния азот в кръвта (BUN) (Basnakian 

et al., 2010). Следователно cLDL отразяват и субклиничната атеросклероза, 

което също може да обяснява наблюдаваните от нас по-високи нива на cLDL 

при пациентите с МС и ЗДТ2 дори без клинично проявено ССЗ. 

MPO може би изпълнява свързваща роля между нискостепенното възпа-

ление, карбамилирането, тирозин-3-нитрирането и атеросклерозата. In vitro и 

in vivo e доказано е, че CRP увеличава освобождаването и активността на МРО 

от полиморфно-ядрените неутрофили и моноцити, последвано от повишено 

тирозин-3-нитриране на LDL (Singh et al., 2009). Това е още едно възможно 

обяснение на установените от нас корелации и повишени нива на hsCRP, NT и 

cLDL при пациентите с МС и ЗДТ2 (фиг. 2, 3, 4, табл. 2, 8), но особено в КАБ 

групите (фиг. 2, 15, 21, фиг. 24А, Б). 

Получените от нас резултати за достоверна асоциация между cLDL и КАБ 

не са изненадващи, като се има предвид, че in vitro изследвания и експеримен-

тални модели с животни демонстрират силно проатерогенния потенциал на cLDL. 

Те участват във всеки етап от възникването и прогресията на атеросклеротичната 

плака – свързване към SRs в макрофагите, улесняване на натрупването на холестерол 

и трансформацията им в пенести клетки (Apostolov et al., 2009). Карбамилираните 

LDL индуцират апоптоза на ЕК и ускорено стареене на ендотелните прогени-

торни клетки, което допълнително задълбочава ендотелното увреждане (Carracedo 

et al., 2011). Освен това те стимулират пролиферацията на съдовите ГМК и експре-

сията на адхезивни молекули в ЕК и ГМК (Apostolov et al., 2007; Aşci et al., 2008). 

Вероятно всички тези проатерогенни ефекти на cLDL обясняват значението 

им като рисков фактор за КАБ. Освен това, те се медиират главно от основния 

рецептор за cLDL – LOX-1 (Apostolov et al., 2009). За експресията на LOX-1 се 

съди по концентрациите на разтворимата му форма (sLOX-1) (Murase et al., 

2000). Нашето проучване установява по-високи концентрации на sLOX-1 и 

при двете пациентски групи с КАБ. В допълнение за първи път са доказани 

положителна корелация между cLDL с sLOX-1 при МС, по-силно изразена 

корелация при МС+КАБ, а тенденция за корелация при ЗДТ2+КАБ. Известно 

е, че взаимодействието на cLDL с LOX-1 увеличава продукцията на реактивни 

кислородни форми (ROS) чрез p38-MAPK-зависимо активиране на ендотелната 

НАДФН оксидаза. LOX-1 индуцира разпрягане на eNOS чрез S-глутатионилиране 

(Speer et al., 2014). Следователно взаимодействието между повишените сLDL 

и LOX-1 променя отдалечените съдовопротективни свойства на ендотела, 

намалявайки бионаличността на NO. Азотният оксид допълнително се изчерпва и 

от реакцията на NO с увеличените ROS, водеща до формирането на пероксинитрити. 

Така сLDL/LOX-1 взаимодействието и зависимият от пероксинитритите меха-

низъм за нитриране на тирозина вероятно също допринасят за повишените 

серумни нива на NT при МС и ЗДТ2, сравнени със здравите контроли, и при 

МС+КАБ и ЗДТ2+КАБ, сравнени съответно с МС и ЗДТ2 без КАБ.  
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3. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ С НАПРЕДНАЛО ГЛИКИРАНЕ И ТЕХНИЯ 

РАЗТВОРИМ РЕЦЕПТОР ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

ТИП 2 

Повишената серумна концентрация на AGEs като маркер на риска от 

МС и ЗДТ2  

Литературната справка показва безспорна връзка между повишените серумни 

концентрации на AGEs и диабетните микроваскуларни увреждания, но няма 

еднозначно становище за приложимостта на определяне на серумната концен-

трация на AGEs относно риска от развитие на самия ЗДТ2. Въпреки че има 

съобщения за липса на ефект на ЗДТ2 върху серумните концентрации на AGEs 

(Hanssen et al., 2013), ние потвърждаваме резултатите на повечето изследвания 

за по-високи циркулиращи нива на AGEs при пациенти със ЗДТ2 спрямо 

контроли (Kilhovd et al., 2007; Kiuchi et al., 2001; Okura еt al., 2017). Според 

нашите данни гликирането е количествено значима ПТМ не само при ЗДТ2, 

но и при МС. В допълнение е наблюдавана само тенденция за по-високи нива 

на AGEs при диабетиците спрямо метаболитно болните (фиг. 5). Серумната 

концентрация на AGEs би могла да се използва като диагностичен маркер за 

наличието и на двете заболявания с приемливо съотношение между 

чувствителност и специфичност, но все пак тези показатели са по-добри при 

ЗДТ2 (табл. 11, 19). По-високите концентрации на AGEs са асоциирани с приб-

лизително три- и седемкратно увеличение на риска от развитие на МС и ЗДТ2, 

съответно (табл. 12, 20). Това е в потвърждение на данните от мащабното про-

учване ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) (Luft et al., 2015), както и с 

резултатите на Haddad et al. (2016). В допълнение е доказано, че именно AGEs, 

а не ИТМ имат водещо значение за разграничаването между т.нар. „болестно“ 

от „здравословно“ затлъстяване (Sánchez et al., 2017). Положителната 

взаимовръзка между AGEs и риска от МС се докладва и от други работни 

групи, които изследват серумните концентрации (Klenovicsova et al., 2011; 

Uribarri et al., 2015) или диетичния прием на AGEs (Mendoza-Herrera et al., 

2018). 

Въпреки че има литературни данни за асоциацията на AGEs с различни 

системни маркери на окислителния стрес (Kalousová et al., 2002; Bansal et al., 

2013; Uribarri et al., 2015; Koska et al., 2018), докладваните от нас корелации с 

NT (табл. 2) в двете пациентски групи подчертават взаимовръзката между 

нитроокислителния стрес и гликирането. Вероятно при патологичните условия 

на МС и ЗДТ2 те взаимно увеличават интензитета си, създавайки своеобразен 

„порочен кръг“ помежду си (Ott et al., 2014). При здравите индивиди са отчетливи 

корелационните зависимости на AGEs с гликемията и липидния профил (табл. 5), 

а също и с възрастта. Следователно при физиологични условия и ниски нива 

на окислителен стрес гликирането протича с нисък интензитет, а продуктите 

му отразяват моментния метаболитен статус. При пациентите c МС единствената 

достоверна корелация е с триглицеридемията, но не и с гликемията, а при тези 
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със ЗДТ2 - с HDL-холестерола и давността на заболяването, а не с гликирания 

хемоглобин. Тази находка вероятно подчертава значението на дислипидемията 

за формирането на AGEs. Други автори също не откриват достоверни корелации 

на AGEs с гликемията на гладно или с HbA1c при ЗДТ2 (Kilhovd et al., 2007; 

Koska et al., 2018; Okura еt al., 2017), а с TГ и продуктите с напреднало окисление 

на белтъците (Kalousová et al., 2002; Koska et al., 2018), към които може да се 

причисли и NT (Ahmed et al., 2005). Kiuchi et al. (2001) не намират корелaция 

между АGEs и HbA1c, измерен в момента на изследването, а със средната му 

стойност за период от четири години. Цитираните данни и нашите резултати 

може би се обясняват с концепцията за AGEs като маркери на т. нар. „метаболитна 

памет“ (Perrone et al., 2020; Yamagishi et al., 2017). Навярно повишените нива на AGEs 

отразяват не просто хипергликемията, а цялостното метаболитно обременяване 

при МС и ЗДТ2 (едновременно хипергликемията и хиперлипидемията), 

окислителния стрес и възпалението. Към този извод насочват и положителните 

корелации между серумните концентрации на AGEs с hsCRP в двете 

пациентски групи (табл. 8). Въпреки че корелацията между AGEs и hsCRP 

достига статистическа значимост само при ЗДТ2, то достоверно по-високи 

нива на АGEs са отчетени при подгрупите с hsCRP > 3 както при ЗДТ2 

(табл. 10), така и при МС (табл. 9). Tan et al. (2004) дори определят концентрацията 

на АGEs като независима детерминанта на нивото на острофазовия белтък при 

диабетици (Tan et al., 2004). Понижението на циркулиращите нива на АGEs е 

асоциирано с нормализиране на провъзпалителните показатели (Uribarri et al., 2011). 

sRAGE като протективен фактор и серумен маркер на риска от МС и 

ЗДТ2 

Въпреки че RAGЕ е най-добре охарактеризираният рецептор за AGEs, 

данните за концентрацията на разтворимата, скъсена в С-края изоформа на 

RAGE (sRAGE) са доста противоречиви при различни патологии, сред които 

и ЗДТ2, а данни за МС почти няма. Повечето автори (Tan et al., 2006; Nakamura 

et al., 2007; Fujisawa et al., 2013) регистрират по-високи нива на sRAGE при 

ЗДТ2. Lorenzi et al. (2014) не наблюдават ефект на ЗД върху циркулиращите 

sRAGE. Ние обаче установяваме понижени концентрации на sRAGE при ЗДТ2 

спрямо контролната група (фиг. 6), което също е докладвано в литературата 

(Basta et al., 2006; Devangelio et al., 2007; Su et al., 2011; Тam et al., 2011). 

Статистически значимо по-ниски стойности на sRAGE регистрираме и при 

МС при сравнение с контролите (фиг. 6), което е в съответствие с резултатите 

на Hudson et al. (2014) и в противоречие с липсата на разлика, докладвана от 

Norata et al. (2009) и Yamagishi et al. (2006). По-ниска концентрация на sRAGE 

и обратнопропорционална зависимост с броя на компонентите на МС е 

установена както при възрастни (Šebeková et al., 2014), така и при юноши на 

възраст между 12 и 16 години (Не et al., 2014). В допълнение проведените от 

нас ROC (фиг. 11, 19, табл. 11, 19) и регресионен анализи определят понижените 
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концентрации на sRAGE като рисков фактор за развитие както на МС, така и 

на ЗДТ2. Серумни концентрации на sRAGE под граничните стойности от 946 pg/mL 

и 874.4 pg/mL се асоциират статистически значимо съответно с приблизително над 

7 и 14 пъти по-висок риск от развитие нa МС и ЗДТ2 (табл. 12, 20). Така нашите 

резултати са в съответствие с тези на други авторски колективи, които също 

посочват понижените концентрации на sRAGE като рисков фактор за развитие 

на МС и ЗДТ2 (Miranda еt al., 2017; Momma et al., 2014; Zaki et al., 2017). Brickey 

еt al. (2014) определят sRAGE като независим от ИТМ предиктор на общия 

кардиометаболитен риск и при подрастващи. 

Счита се, че sRAGE действа като „примамка“ за RAGE лигандите, тъй 

като се конкурира c тях за мембранния RAGE с пълната дължина на веригата 

(fl-RAGE). Така sRAGE реализира цитозащитен ефект, предотвратявайки 

взаимодействието на лигандите с мембранно-свързания рецептор, неговото 

активиране и последващите неблагоприятни събития (Prasad, 2014). Ето защо 

може да предположим, че цялостно нарушеният метаболитен статус, окислителният 

стрес и нискостепенното възпаление увеличават интензитета на гликирането 

при МС и ЗДТ2. Това води до прекомерно увеличена концентрация на цирку-

лиращитe AGEs, които вероятно се свързват с sRAGE и така намаляват значително 

концентрацията на свободния разтворим рецептор, който да обезвреди нови 

количества AGEs. Следователно статистически значимото понижение в нивата 

на sRAGE спрямо здравите контроли може да е белег на изчерпан протективен 

капацитет в двете пациентски групи. В потвърждение на тази хипотеза уста-

новяваме слаба отрицателна корелация между AGEs и sRAGE в двете пациентски 

групи, която достига статистическа значимост само при индивидите с МС (фиг. 7Б, В). 

Точно обратно, положителна корелация се наблюдава в контролната група 

(фиг. 7А), което е в съответствие с изследването на Yamagishi et al. (2006). Таm 

et al. (2011) оспорват господстващата хипотеза за правопропорционална зависимост 

между sRAGE и мембранния fl-RAGE (Tan et al., 2006; Villegas-Rodríguez al., 

2016). Колективът доказва слаба обратнопропорционална зависимост между 

експресията на RAGE върху моноцити и серумните нива на sRAGE при 

индивиди със ЗДТ2 (Таm et al., 2011). Отрицателна корелация е докладвана и 

между sRAGE и RAGE иРНК от периферни кръвни мононуклеарни клетки при 

пациенти със затлъстяване с или без ИР (Ruelas Cinco et al., 2019). Друго 

съвременно изследване дори демонстрира, че третиране на алвеоларни клетки 

с гликиран албумин намалява протеолизата на fl-RAGE, a увеличaва мембранната 

му експресия. Установено е, че протеолитично отцепеният RAGE (сRAGE) 

корелира отрицателно с RAGE лиганди, като именно AGEs са определени като 

главните предиктори на концентрацията му (Scavello et al., 2019). Тези открития 

ни дават основание да предположим, че ниските серумни концентрации на 

sRAGE, а високите на AGEs при МС и ЗДТ2, са асоциирани с повишена мем-

бранна експресия на fl-RAGE. Изглежда, че AGEs, RAGE и sRAGE са елементи на 

една ос, която е подложена на регулация чрез положителна или отрицателна 
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обратна връзка в зависимост от патофизиологичното състояние на организма. 

По-ниската концентрация на sRAGE в групата на диабетиците вероятно 

се дължи и на лошия гликемичен контрол, за което свидетелства достоверната 

отрицателна корелация между sRAGE и HbA1c (фиг. 20А). Motawi et al. (2013) 

регистрират по-ниски нива на sRAGE при пациенти с неконтролиран ЗДТ2. В 

подкрепа на това предположение е и изследването на Devangelio et al. (2007), 

които отчитат повишаване на sRAGE, пропорционално на подобрението на 

гликемичния контрол при пациенти със ЗДТ2. Нашите резултати са в съгласие 

с проучването на Basta et al. (2006), което съобщава за силно изразени отри-

цателни корелации между плазмената концентрация на sRAGE както с HbA1c, 

така и с провъзпалителния белтък S100A12 – друг главен RAGE лиганд. 

Друг фактор, асоцииран с намаление на sRAGE концентрация, е хиперхо-

лестеролемията (Santilli et al, 2009). Тя е тясно свързана с МС и ЗДТ2, но ние 

намираме тенденции за отрицателни корелации на sRAGE с ТГ и LDL-

холестерола само при здравите доброволци. Затлъстяването също може да 

допринесе за понижаване на нивото на sRAGE (Brix et al., 2012; He et al., 2014), 

а според стойностите на ИТМ нашите групи с МС и ЗДТ2 включват пациенти 

предимно с наднормено тегло (ИТМ > 25) и затлъстяване (ИТМ > 30) (табл. 1). 

За негативния ефект на затлъстяването върху концентрацията на sRAGE 

свидетелстват регистрираните от нас отрицателни корелации между sRAGE с 

ИТМ и обиколката на талията в трите изследвани групи (табл. 6). Това е в 

съответствие с повечето изследвания, които определят ИТМ за независим 

предсказващ фактор за серумните sRAGE нива както при недиабетици 

(Yamagishi et al., 2006), така и при МС (Не et al., 2014) и диабетици (Norata et 

al., 2009; Тam et al., 2011). Трябва да се подчертае, че тези корелации са най-

добре проявени при здравите индивиди, а силата им отслабва в двете 

пациентските групи. Това вероятно допълнително насочва към капацитета на 

високите концентрации на sRAGE да противостоят на неблагоприятните 

ефекти на затлъстяването. 

Взаимовръзки между серумните концентрации на AGEs и sRAGE c 

инсулиновата резистентност, β-клетъчна функция и развитието на 

предиабет 

Безспорна е взаимовръзката на затлъстяването и МС с намалената чувс-

твителност към инсулина, а през последните години все повече изследователи 

предполагат водещата роля на оста АGEs-RAGE в нея. Навярно повишените 

нива на AGEs (фиг. 5), а понижените на sRAGE (фиг. 6) при МС отразяват 

нарушения метаболитен статус, който предшества клиничните прояви на 

различните усложнения, но впоследствие може да прогресира до ИP, ЗДТ2 и 

съдови увреждания. Хипотезата ни за значението на AGEs като благоприят-

стващи, а на sRAGE като протективни фактори за развитието на ИР се 

потвърждава на три нива: 1) при здравите контроли глюкозата корелира 
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положително с AGEs, а отрицателно с sRAGE (табл. 5, 6); 2) въпреки липсата 

на достоверни корелации на AGEs и sRAGE с гликемията при МС, те 

корелират съответно положително и отрицателно с HOMA-IR индекс (табл. 13); 

3) в допълнение пациентите с МС и ИР имат значимо по-високи концентрации 

на AGEs, а по-ниски на sRAGE спрямо тези с нормална инсулинова 

чувствителност (табл. 14). Тези наши резултати са в противоречие с някои 

автори, които не регистрират значими корелации между системното ниво на 

AGEs с параметрите на глюкозната хомеостаза (Teichert et al., 2015). Въпреки 

това редица проучвания подобно на нас докладват положителна корелация 

между серумните нива на AGEs и HOMA-IR при наличие (Uribarri et al., 2011) 

или дори при отсъствие на ЗД (Tan et al., 2011). In vivo модели с експериментални 

животни демонстрират прекия увреждащ ефект на АGEs върху инсулиновата 

чувствителност (Unoki-Kubota et al., 2010). Доказано е, че АGEs-RAGE 

взаимодействието участва активно в адипоцитната хипертрофия и нарушената 

експресия на адипокини, които водят до намалена експресия на GLUT4 и 

отслабено инсулиново действие (Gaens et al., 2014; Monden et al. 2013). 

Следователно увеличените нива на АGEs и изчерпването на sRAGE, който да 

ги неутрализира, могат да обясняват намерените от нас взаимовръзки с ИР. 

Според Koyama et al. (2005) именно ИР е основната детерминанта на 

серумните sRAGE концентрации. Разтворимият sRAGE е сочен като 

потенциален маркер на ИР, независимо от ИТМ и при подрастващи (Brickey еt 

al., 2014). Klenovicsova et al. (2011) дори определят понижените нива на sRAGE 

като ранна проява на влошената глюкозна хомеостаза при деца на майки с 

изявен МС. Колективът потвърждава пряката зависимост между по-ниски 

концентрации на протективния sRAGE и последващо развитие на ИР 

(Klenovicsova et al., 2011). Следователно можем да заключим, че AGEs и 

sRAGE имат важно значение за развитието и проследяването на ИР. Това се 

потвърждава допълнително и от по-високите серумни концентрации на АGEs 

(фиг. 13) и тенденцията за по-ниски концентрации на sRAGE при пациентите с 

МС +предиабет, съпоставени с МС – предиабет. Нашето изследване установява 

също значима отрицателна корелация между АGEs и НОМА-%В в групата с 

МС (табл. 15), което е доказано при ЗДТ2 (Okura еt al., 2017). Taка данните ни 

са в съгласие с общото схващане, че АGEs-рецепторното взаимодействие 

участва и в тази късна фаза на развитие на ИР, като поражда окислителен стрес 

(табл. 2), на който панкреасните β-клетки не могат да противостоят. Бета-

клетки, изложени на високи концентрации на AGEs отговарят с нарушения в 

острата фаза на глюкозо-стимулираната инсулинова секреция, митохондриална 

дисфункция с повишено образуване на супероксидни радикали, митофагия, 

както и намалено освобождаване на калций (Coughlan et al., 2011). В литера-

турата има данни за липса на достоверна разлика в нивата на sRAGE между 

пациенти с предиабет и новодиагностициран ЗДТ2 (Huang еt al., 2015; Miranda 

еt al., 2017). Същевременно в съгласие с нашите резултати пациентите с предиабет, 
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както и тези със ЗДТ2, имат по-ниски циркулиращи нива на sRAGE спрямо 

нормогликемични контроли (Huang еt al., 2015). За разлика от нас обаче, 

цитираната работна група не отчита влиянието на МС. Така, от една страна, 

нашите резултати за AGEs и sRAGE при сравнение на групите с МС с и без 

предиабет потвърждават участието на системата AGEs-RAGE в прогресията 

на ИР към предиабет. От друга страна, липсата на статистически значимо 

различие в нивата на AGEs и sRAGE между МС и ЗДТ2 още по-силно откроява 

значението на МС като предиабетно състояние. 

Значение на AGEs и sRAGE като рискови фактори и маркери за КАБ при 

пациенти с МС и ЗДТ2 

В настоящето изследване се установяват статистически значимо по-високи 

серумни концентрации на AGEs при пациенти с МС и със ЗДТ2, усложнени с 

КАБ, спрямо неусложнените групи (фиг. 15В, фиг. 21В). Повишените нива на 

АGEs са достоверно асоциирани с по-висок риск за развитие на КАБ при 

пациентите с МС, а при диабетиците дори се открояват като най-значимия 

рисков фактор (табл. 18, 22). Освен това, циркулиращите АGEs се оказват с по-

висока чувствителност, а сходна специфичност за наличието на КАБ при 

пациенти с МС и ЗДТ2 спрямо общопризнатия маркер за сърдечносъдов риск – 

hsCRP (табл. 17, 21). Има данни за липса на асоциация между системните нива 

на АGEs и риска от КАБ или за съществуването ѝ само при ЗД (Lu et al., 2009). 

Gateva еt al. (2019) не откриват корелации между серумните концентрации на 

пентозидин с маркери на микро- и макроваскуларни увреждания при пациенти 

със затлъстяване и предиабет. Въпреки това нашите резултати предполагат, че 

АGEs, образувани в резултат дори на ранните метаболитни нарушения при 

МС, неусложнен със ЗД, могат да допринасят за по-високия риск от КАБ. Това 

е в съгласие с изследването на Semba et al. (2009), които доказват, че AGEs 

определят сърдечносъдовия риск и смъртност независимо от ЗД. Взаимовръзката 

между повишени системни концентрации на АGEs и развитието на ССЗ е 

потвърдена при ЗД тип 1 (Nin et al., 2011) и ЗДТ2 (Koska et al., 2018; Yoshida et 

al. 2005). Kiuchi et al. (2001) определят циркулиращите нива на AGEs като 

независим рисков фактор за КАБ при ЗДТ2 дори и след коригиране на 

останалите традиционни сърдечносъдови рискови фактори (Kiuchi et al., 2001). 

Има доказателства, че повишените нива на AGEs отразяват дори и тежестта на 

ССЗ (Basta et al., 2008; Kiuchi et al., 2001; Yoshida et al. 2005).  

Тези данни и нашите резултати могат да се обяснят с директния цитоток-

сичен механизъм на AGEs и с рецептор-медиираните проатерогенни ефекти на 

AGEs (Hegab et al., 2012). Доказано е, че дори единична стимулация с АGEs, 

приети пероорално, индуцира ендотелна дисфункция при наличие или отсъствие 

на ЗД (Uribarri et al., 2007). AGEs-RAGE сигналната трансдукционна каскада 

предизвиква активиране на МАРК, ядрена транслокация на NF-κβ и експресия 

на множество проинфламаторни цитокини като IL-1α, IL-6, TNF-α, трансформиращ 

растежен фактор (TGF)-β, съдови адхезивни молекули (VCAM-1, ICAM-1, 
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ендотелин-1) (Ramasamy et al., 2009). Проинфламаторните цитокини от своя 

страна увеличават синтеза на CRP (Ramasamy et al., 2009). Сумарният ефект е 

пораждане на съдово възпаление и протромбично състояние. Както вече беше 

посочено, друга важна патологична последица от AGEs-RAGE 

взаимодействието е засилен интензитет на нитрирането. Така повишените 

нива на AGEs вероятно обясняват донякъде доказаните по-високи 

концентрации на NT и hsCRP при групите ни с КАБ (фиг. 2, фиг. 15А, фиг. 

21А). AGEs и нитроокислителният стрес могат да участват синергично по 

отношение на клетъчните и тъканните нарушения в атеросклеротичния процес 

при КАБ при МС и ЗДТ2. 

Литературните данни за взаимовръзката на sRAGE с атеросклерозата са 

доста противоречиви. В експериментални модели е доказано, че генетично 

разработени форми на sRAGE изпълняват ролята на „примамка“, неутрализирайки 

ефектите на AGEs. Taка например в атеросклеротичен модел с мишки с 

дефицит на aпоЕ, прилагането на sRAGE води до редукция на атеросклеротич-

ните плаки (Bucciarelli et al., 2002). Въпреки това клиничните данни от проучвания 

с хора не потвърждават еднозначно взаимовръзката между серумните нива на 

sRAGE и ССЗ. Нашето изследване доказва напълно противоположен ефект на 

КАБ върху серумните нива на sRAGE. Докато в групата МС+КАБ регистрираме 

значимо по-ниски нива на sRAGE спрямо пациентите с неусложнен МС (фиг. 16А), 

то ЗДТ2+КАБ пациенти имат достоверно по-високи нива на sRAGE спрямо 

групата с неусложнен диабет (фиг. 22А). Пониженото серумно съдържание на 

sRAGE при МС, а увеличеното при ЗДТ2 се свързва с увеличение на риска от 

КАБ, съответно 3.2 и 3.4 пъти в изследваните популации (табл. 22). Може би 

различната посока на промяната на sRAGE в двете пациентски групи според 

наличието на КАБ се дължи на променената реактивоспособност на организма 

от фоновия ЗДТ2. Това насочва към предположението за потенциала на 

sRAGE да отразява динамиката и цялостното протичане на болестния процес. 

Въпреки разнопосочността на данните ни, подобни резултати са докладвани в 

литературата. Така например са документирани понижени стойности на 

sRAGE при пациенти, страдащи от КАБ или други свързани с атеросклерозата 

заболявания в отсъствие на диабет (Falcone et al., 2005). Според Basta et al. 

(2012) и Lindsey et al. (2009) понижените концентрации на sRAGE отразяват 

съответно дори тежестта на атеросклерозата и калцификацията на коронарните 

артерии. Chiang et al. (2009) доказват, че понижението на sRAGE е не просто маркер 

на ендотелната дисфункция, но самият sRAGE упражнява цитопротективен 

ефект. Проспективното проучване ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) 

свързва по-ниски стойности на sRAGE при индивиди без установени ЗД и ССЗ 

с по-висок риск за развитие на ЗД и КАБ (Selvin et al., 2013). В контраст с това 

и в съгласие с нашите данни, по-високи серумни концентрации на sRAGE са 

сочени като маркер за ССЗ при диабетици. Доказани са положителни корелации 

на sRAGE с неинвазивни маркери за оценка на сърдечносъдовия риск като 

ICAM-1, VCAM-1, IMТ и артериалната ригидност, а отрицателна корелация с 
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FMD (Villegas-Rodríguez et al., 2016). Лонгитудинално изследване посочва 

високата плазмена концентрация на sRAGE като независим прогностичен 

маркер за сърдечносъдови инциденти, смърт поради сърдечносъдова или друга 

причина при пациенти със ЗД тип 1 (Nin et al., 2010). Тези данни са потвърдени 

и от субанализ на данните от CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), 

според което високите циркулиращи нива на sRAGE определят повишен риск 

от бъдещо развитие на КАБ при ЗДТ2 (Katakami, 2017). 

От друга страна, различният ефект на КАБ върху sRAGE нива при пациенти 

с МС и ЗДТ2 може да е свързан с различен отговор на AGEs/RAGE/sRAGE 

системата към възпалението. Очаквано, МС и ЗДТ2 групите, усложнени с 

КАБ, имат по-високи концентрации на hsCRP спрямо групите без КАБ (фиг. 2). 

Тенденция за положителна корелация между sRAGE и hsCRP е регистрирана 

при ЗДТ2, а отрицателна корелация при МС (табл. 8). По-високи са нивата на 

sRAGE при ЗДТ2 (табл. 10), а по-ниски при МС в подгрупите с hsCRP > 3 (табл. 9). 

Това ни кара да предположим, че при пациенти със ЗДТ2 наслагването на 

сърдечносъдови рискови фактори към ЗДТ2 като високи стойности на hsCRP 

(hsCRP > 3) и КАБ, предизвиква допълнително активиране на оста AGEs/ 

RAGE/sRAGE. Може би тогава sRAGE изпълнява роля не просто на 

„примамка“ за RAGE лигандите, а на провъзпалителен маркер. В подкрепа на 

това предположение е установената от нас силна, положителна, статистически 

значима корелация между sRAGE и hsCRP при ЗДТ2+КАБ (фиг. 24В). В 

литературата също има данни за положителна корелация на sRAGE с hsCRP 

при пациенти с неконтролиран ЗДТ2 и сърдечносъдов риск (Hamuaty et al., 

2017). Съобщава се за положителни корелации на sRAGE при ЗДТ2 и с други 

маркери на възпалението (ТNF-α и MCP-1) (Nakamura et al., 2007; Nakamura et 

al., 2008). 

В контраст с това, при пациентите с МС допълнителните сърдечносъдови 

рискови фактори (hsCRP > 3 и КАБ) може би водят до още по-голямо изчерпване 

на разтворимия рецептор. Отрицателна корелация между sRAGE и hsCRP е 

докладвана именно при пациенти с МС (Momma et al., 2014). McNair et al. 

(2009) доказват, че концентрациите на sRAGE моделират обратнопропорцио-

нално синтеза на hsCRP при индивиди без ЗД с миокарден инфаркт без елевация 

на ST-сегмента. Basta et al. (2006) също съобщават за обратнопропорционална 

зависимост между серумните концентрации на sRAGE и CRP при недиабетици, 

но не и при пациенти със ЗДТ2. 

Възможно е и sRAGE да упражнява своя съдовопротективен ефект в оп-

ределен концентрационен диапазон като много ниски, както и силно завишени 

стойности, се асоциират с по-неблагоприятно развитие на болестния процес. 

Но за потвърждаване на тези предпазливи предположения са необходими до-

пълнителни изследвания с по-голям обхват и лонгитудинален дизайн. Затруд-

нението при тълкуването на данните произтича и от факта, че няма референтни 

граници за sRAGE. Етническата принадлежност, възрастта и генетични фактори 

също могат да окажат влияние върху концентрациите на sRAGE (Maruthur et al., 2015).  
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4. ЗНАЧЕНИЕ НА sLOX-1 ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

ТИП 2 

Серумната концентрация на sLOX-1 като маркер на риска за МС и ЗДТ2  

Все повече нарастват съобщенията за важното значение на LOX-1 за 

развитието на ендотелна дисфункция и съдово възпаление, за образуването и 

дестабилизацията на атеросклеротичната плака (Chen М. et al., 2000; Mehta et al., 

2006). Мембранният рецептор може да претърпи ПТМ – протеолитичнo отцепване 

на проксималния екстрацелуларен домен. Tака се освобождава разтворимият 

sLOX-1, който отразява експресията на мембранния рецептор (Murase et al., 

2000) и може да бъде измерен лесно в серума. Следователно sLOX-1 би бил 

удобен потенциален биомаркер на съдови нарушения. 

LOX-1 е многофункционален „scavenger” рецептор, чиято експресия не е 

конститутивна, а динамично променяща се. In vitro експерименти демонстрират, 

че различни LOX-1 лиганди, като окислени LDL, AGEs и сLDL повишават екс-

пресията му на принципа на положителната обратна връзка. Хроничната хи-

пергликемия и проинфламаторни цитокини също са сочени като LOX-1 

индуктори (Hu et al., 2008; Yoshimoto et al., 2011). От една страна, МС и ЗДТ2 

се характеризират с повишен атеросклеротичен риск, а от друга – с наличие на 

изброените индуциращи фактори върху LOX-1 експресията (табл. 1, фиг. 4, 5). 

Основавайки се на тези аргументи, ние предположихме, че серумната концен-

трация на sLOX-1 би следвало да е повишена при пациенти с МС и ЗДТ2. 

Наистина, статистически значимо по-висока концентрация на sLOX-1 е 

регистрирана при пациентите с МС спрямо контролите (фиг. 8), което потвър-

ждава резултатите на Puttaruk et al. (2015). Въпреки че ROC анализът откроява 

sLOX-1 като надежден диагностичен маркер (фиг. 11), то получените от нас 

стойности за специфичността и чувствителността (табл. 11) са значително по-

ниски спрямо документираните в цитираното изследване. Тази разлика може 

донякъде да се дължи на използването на различни диагностични системи за МС. 

Според данните от регресионния анализ високите нива на sLOX-1 са достоверно 

асоциирани с МС, като концентрации на sLOX-1 > 307 pg/mL увеличават риска 

от развитие на МС приблизително 5.1 пъти (табл. 12). Взаимовръзката между 

sLOX-1 и МС се потвърждава от установените достоверни корелации с компо-

нентите му (серумна концентрация на глюкоза, САН, HDL-холестерол) (табл. 3). 

Отчита се и тенденция за положителна корелация с ИТМ. Тези резултати са в 

съответствие с няколко in vitro експериментa и изследвания с животни, които 

демонстрират, че базалната експресия на LOX-1 е ниска при здрав, интактен 

ендотел, но състояния като хипертония (Hu et al., 2008), хипергликемия (Li L. 

et al., 2003) и дислипидемия (Chen H. et al., 2000) я увеличават значимо. Съобщава 

се за по-високи нива на sLOX-1 и при затлъстяване (Brinkley et al., 2008). 

Не са регистрирани значими корелации на sLOX-1 с HOMA-IR и HOMA-%B 

(табл. 13, 15), откъдето може да заключим, че LOX-1 не участва в развитието 
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на ИР и няма ефект върху β-клетъчната функция. Други автори също не откриват 

взаимовръзка между серумните нива на sLOX-1 и инсулина (Nomata et al., 2009). 

Тези резултати вероятно обясняват липсата на статистически значима разлика 

в серумното съдържание на sLOX-1 между диабетната и контролната група 

(фиг. 8). Данните от клинични проучвания за sLOX-1 при ЗДТ2 са оскъдни и про-

тиворечиви. Тan et al. (2008) докладват за първи път по-висока концентрация на 

sLOX-1 при пациенти със ЗДТ2, но липса на ефект на диабетното състояние върху 

sLOX-1 ниво също е документирано (Hayashida et al., 2005; Nowshehri et al., 2014). 

За първи път в in vivo изследване с пациенти се установява взаимовръзка 
между cLDL и експресията на LOX-1. Положителна корелация между сLDL и 
sLOX-1 е регистрирана само при пациентите с МС (табл. 3). Може би това поне 
донякъде допринася за по-високите концентрации на sLOX-1 в групата с МС 
спрямо тази със ЗДТ2 (фиг. 8). Литературните данни за индуциращ ефект на 
глюкозата и AGЕs върху LOX-1 (Chen et al., 2001; Li L. et al., 2003; Li et al., 2004) 
се потвърждават от установените положителни корелации на sLOX-1 при МС 
(табл. 3, 7) и ЗДТ2 (табл. 7). При диабетиците се открива и значима положителна 
корелация с HbA1c (фиг. 20Б), което е докладвано също от Тan et al. (2008). 

Може да се предположи, че sLOX-1 наподобява функцията на sRAGE и 
други разтворими рецептори, за които се знае, че свързват част от лигандите на 
мембранните рецептори и така предотвратяват активирането им (Kalea et al., 
2009). Това би предопределило допълнителна роля на sLOX-1 като регулатор на 
циркулиращите нива на лигандите му. Тогава по-високите концентрации на 
sLOX-1 при МС биха се тълкували като механизъм, предпазващ от прогресия 
към диабет. Към това предположение насочва и отрицателната корелация 
между sLOX-1 и АGEs в контролната група (табл. 3). Въпреки това до момента 
в литературата няма данни за подобна протективна роля на sLOX-1. 

CRP е още един от лигандите на LOX-1 и може да модулира неговата 
експресия. Доказано е, че увеличените концентрации на окислени LDL при 
пациенти със сърдечносъдов риск индуцират ЕК да експресират CRP, който от 
своя страна повишава експресията на LOX-1 (Stancel et al., 2016). Положител-
ните значими корелации при МС между концентрациите на сLDL и sLOX-1 
(табл. 3), от една страна, и между hsCRP и sLOX-1 (табл. 8) от друга, ни дават 
основание да предположим съществуването на подобен цикличен механизъм 
между сLDL, CRP и sLOX-1. Това допускане навярно е приложимо и за 
пациентите със ЗДТ2, макар че при тях hsCRP и sLOX-1 проявяват само тенденция 
за положителна корелация (табл. 8). Освен това sLOX-1 не се различава значимо 
между диабетните подгрупи с hsCRP ≤ 3 и hsCRP > 3 (табл. 10), докато значимо 
по-високи нива на sLOX-1 са отчетени при пациентите с МС и hsCRP > 3 
спрямо МС подгрупата с по-нисък сърдечносъдов риск (hsCRP ≤ 3) (табл. 9). 
Това ни кара да предположим, че нарушаването на оста между сLDL, CRP и 
LOX-1 при ЗДТ2 вероятно също допринася за по-ниските концентрации на 
sLOX-1 спрямо пациентите с МС. Установените нови корелации представят 
LOX-1 като важен участник в патогенезата на атеросклерозата и „осветляват“ 
нови вероятни патогенетични механизми в развитието ѝ при пациенти с МС и ЗДТ2. 
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sLOX-1 като серумен маркер за КАБ при пациенти с МС и ЗДТ2  

Разтворимият sLOX-1 първоначално e открит като нов биомаркер за остър 

коронарен синдром с диагностичен потенциал в началната му фаза, превъз-

хождащ този на hsCRP и тропонин-Т, чиито нива доказват вече настъпило 

сърдечно увреждане (Hayashida et al., 2005). По-късно Lubrano et al. (2013) 

предлагат sLOX-1 като диагностичен маркер и за КАБ. Нашите резултати за 

достоверно по-високи серумни нива на sLOX-1 в групите МС+КАБ и ЗДТ2+КАБ 

в сравнение съответно с МС и ЗДТ2 без КАБ (фиг. 16Б, фиг. 22Б) са в 

съответствие с изследването на Lubrano et al. (2013). За разлика от тях обаче, 

ние анализираме асоциацията на sLOX-1 концентрации както с МС и ЗДТ2, 

така и с наличието на КАБ сред популации с МС и ЗДТ2. Наблюдаваното от 

нас увеличение на концентрацията на sLOX-1 във възходящ ред от контроли 

през МС пациенти към групата МС+КАБ (фиг. 8, фиг. 16Б) е в съгласие с 

изследването на Md Sayed et al. (2014). Доказва се, че концентрацията на sLOX-1 

достоверно може да се използва за разграничаване както на МС сред здрави 

индивиди, така и на КАБ сред пациенти с МС (табл. 11, 17). Концентрации на 

sLOX-1 над 514 pg/mL се свързват с приблизително 3.5 пъти по-висок 

относителен риск за развитие на КАБ при пациенти с МС (табл. 18). В 

допълнение Li et al. (2010) откриват, че високите нива на sLOX-1 имат потенциал 

да отразяват и тежестта на КАБ при индивиди с МС. 

Въпреки че не намираме разлика в серумното съдържание на sLOX-1 между 

диабетиците и здравите контроли (фиг. 8), sLOX-1 се отличава като добър маркер 

за разграничаване на КАБ сред популации със ЗДТ2 (фиг. 25, табл. 21) с AUC, 

сходна с тази за МС и КАБ (табл. 17). Концентрации на sLOX-1 над 406 pg/mL са 

свързани с 2.8 пъти по-висок относителен риск за развитие на КАБ сред пациенти 

със ЗДТ2 (табл. 22). Следователно нашите резултати предполагат, че LOX-1 има 

ключова роля във взаимовръзката между МС и ЗДТ2 с по-високия риск от КАБ. 

Тези открития не са изненадващи, тъй като активирането на LOX-1 участва в 

развитието на ендотелна дисфункция, пролиферация и апоптоза на ГМК, акуму-

лиране на липиди в макpофагите и продукция на матриксни металопротеинази 

(ММР). Общият резултат е клетъчно увреждане, улесняващо формирането и 

прогресията на атеросклеротичните плаки (Vohra et al., 2006; Mehta et al., 2006).  

Въпреки че LOX-1 е многофункционален рецептор, то можем да предпо-

ложим, че повишените концентрации на sLOX-1 в групите с КАБ поне частично 

се дължaт на по-високите нива на cLDL и AGEs. Разбира се, не изключваме и 

възможността други доказани индуктори на LOX-1, които не изследваме, да 

имат по-голямо значение за повишаването на разтворимия рецептор при КАБ. 

В подкрепа на нашето предположение са наблюдаваните достоверна положи-

телна корелация на sLOX-1 с AGEs и тенденция за такава с cLDL при ЗДТ2+КАБ 

(фиг. 23), за разлика от групата със ЗДТ2 без КАБ. Статистически значима и 

по-силна е корелацията между серумното съдържание на cLDL и sLOX-1 при 

МС+КАБ (фиг. 17) спрямо МС пациентите (табл. 3). In vivo модели доказват, 

че cLDL индуцират експресията на тъканен фактор и инхибитор на плазмино-
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геновия активатор-1 в ЕК и съдови ГМК, а на LOX-1 в тромбоцити (Holy et al., 

2016). Това вероятно е още една от причините за положителната корелация 

между cLDL и sLOX-1 при КАБ пациентите (фиг. 17, фиг. 23Б). Индуцирането 

на протромбично състояние от cLDL-LOX-1 взаимодействието може би допълни-

телно обяснява достоверните асоциации между повишените нива на cLDL и sLOX-1 

с по-високия риск от КАБ при пациентите с МС (табл. 18) и ЗДТ2 (табл. 22). Лите-

ратурните данни потвърждават връзката между по-високи концентрации на sLOX-1 

с повишен риск от остри тромботични инциденти (Zhao et al., 2019). 

Не са известни точните механизми на протеолизата на LOX-1, но те пряко 

влияят върху системната концентрация на sLOX-1. Счита се, че в протеолизата 

участват TNF-α конвертиращ ензим, IL-18 и белтъкът, съдържащ дисинтегрин 

и металопротеиназен домен (ADAM10). Тяхната протеолитична активност се 

засилва в условия на повишени окислителен стрес и възпалителна активност 

(Dreymueller et al., 2012). За тяхното наличие свидетелстват докладваните 

значимо по-високи нива на NT и hs-CRP при МС и ЗДТ2 спрямо контролите 

(фиг. 2, 3) и при МС и ЗДТ2, усложнени с КАБ, в сравнение съответно с МС и 

ЗДТ2 без КАБ (фиг. 2, фиг. 15А, фиг. 21А). LOX-1 медиира локално освобождаване 

от атеросклеротичните плаки на ММР. Увеличените ММР могат допълнително да 

доведат до дестабилизация на плаката, но същевременно могат да активират 

протеолизата на мембранно свързания LOX-1 в ЕК и активираните тромбоцити в 

плаката (Vohra et al., 2006). Това води до освобождаване на sLOX-1, което 

също може да допринася за установените от нас по-високи нива на sLOX-1, 

особено в групите с КАБ.  
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VI. ИЗВОДИ 

1. Серумните концентрации на всички изследвани ПТМБ имат достоверен 

диагностичен потенциал и статистически значимо отразяват риска за развитие 

както на метаболитен синдром, така и на коронарна атеросклеротична 

болест при пациенти с метаболитен синдром. По-високите нива единствено 

на sRAGE оказват протективно значение, а тези на cLDL се отличават 

като най-значимия рисков фактор. 

2. Серумните концентрации на NT, cLDL, АGEs и sRAGE имат достоверен 

диагностичен потенциал и статистически значимо отразяват риска за 

развитие на захарен диабет тип 2, като sRAGE се откроява като най-

надеждния маркер и единствения протективен фактор. 

3. По-високите серумни концентрации на всички изследвани ПТМБ са 

статистически значимо асоциирани с по-висок риск от развитие на 

коронарна атеросклеротична болест при пациенти със захарен диабет 

тип 2, като AGEs се отличават като най-значимия рисков фактор. 

4. При здрави индивиди карбамилирането протича със слаб интензитет и 

пропорционално на концентрацията на урея. Установените нови 

положителни статистически значими корелации между сLDL и NT в 

пациентските групи дават основание да се предположи, че отговорен за 

по-високите концентрации на сLDL при метаболитен синдром и захарен 

диабет тип 2 е алтернативният, миелопероксидаза-медииран механизъм на 

карбамилиране. 

5. NT се откроява като единствения изследван серумен показател със 

статистически значим диагностичен потенциал за оценка на риска 

едновременно за метаболитен синдром и захарен диабет тип 2, прогресия 

на метаболитен синдром до захарен диабет тип 2 и развитие на коронарна 

атеросклеротична болест при тези заболявания. Това подчертава важното 

значение на нитроокислителния стрес в тяхната патогенеза. 
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VII. ПРИНОСИ 

Приноси с оригинален характер  

1. За първи път комплексно е оценено значението на избраните необратимо 

ПТМБ (NT, cLDL, АGEs, sRAGE и sLOX-1) като диагностични маркери 

и рискови фактори за развитие на метаболитен синдром, захарен диабет 

тип 2, прогресия на метаболитен синдром до захарен диабет тип 2 и 

развитие на коронарна атеросклеротична болест при тези заболявания. 

2. За първи път се установява, че карбамилирането е количествено значима 

посттранслационна модификация при метаболитен синдром и протича 

по миелопероксидаза-зависим механизъм. 

3. За първи път е доказано, че високи серумни концентрации на cLDL, NT 

и sLOX-1 са рискови фактори за коронарна атеросклеротична болест 

при пациенти с метаболитен синдром и захарен диабет тип 2. 

4. Установени са нови взаимовръзки както между изследваните показатели, 

така и с класически кардиометаболитни рискови фактори, които допринасят 

за изясняването на патобиохимичните механизми на метаболитния синдром, 

захарния диабет тип 2 и свързаната с тях атеросклероза. 

Приноси с научно-приложен характер 

1. Данните за диагностичния и прогностичен потенциал на серумните 

концентрации на изследваните ПТМБ биха били полезни в медицинската 

практика за идентифициране на пациентите с най-висок риск както за 

развитие на метаболитен синдром и захарен диабет тип 2, така и за 

последващото им усложняване с коронарна атеросклеротична болест. 
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