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Използвани съкращения 

На български език: 

ГБМ – мултиформен глиобластом 

тЧМТ – тежки черепно-мозъчни травми 

На английски език: 

ACR/EULAR – Американски колеж по ревматология и Европейска лига 
против ревматизъм 

APACHE III – клинична скала за оценка на острото и хронично 
физиологично здраве 

CHI3L1 – хитиназа-3 подобен протеин-1 

CXCL-4 – хемокин С-Х-С мотив лиганд 4 

dcSSc – дифузна кожна системна склероза 

GH18 – гликозил-хидролазно семейство 18 

GCS – Скала по Глазгоу 

HC-gp39 –  хрущялен гликопротеин 39  

lcSSc – ограничена кожна системна склероза 

mRSS – модифицирана оценка на кожата по Роднан 

NSE – неврон-специфична енолаза 

SSc – системна склероза 

WBCs – бели кръвни клетки 
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1. Въведение  

Все повече научни данни затвърждават ролята на възпалението в 

патогенезата на заболявания с различна етиология. Проследяването на 

хода и определянето на силата на инфламаторния отговор при отделните 

нозологични единици е съществено за провеждането на адекватно лечение. 

В клиничната практика за тази цел се използват лабораторни показатели, 

отразяващи различни физиологични характеристики. Верифицирането на 

молекули с пряка роля във възпалението и патофизиологичните промени 

би внесло допълнителна информация и възможност за директен поглед 

върху динамиката на отделните процеси.  

 При редица заболявания все още липсват или е оскъдно наличието на 

утвърдени биомаркери, които да отразяват комплексно възпалителния 

процес и да свързват неговото развитие с характерни за болестта 

патологични промени. Пример за такива нозологични единици са тежките 

травматични увреждания (тежки черепно-мозъчни травми - тЧМТ), орган-

неспецифичните автоимунни болести (системна склероза - SSc) и 

неопластичните заболявания (мултиформен глиобластом - ГБМ). 

Характеризират се с тежко протичане, често неблагоприятна прогноза и 

липса на надеждни диагностични и прогностични биомаркери.  

В последните години обект на интерес като потенциален биомаркер е 

гликопротеинът YKL-40. Той индуцира ключови сигнални пътища, което 

определя ролята му в процеси като възпаление, фиброза, ангиогенеза и 

клетъчната миграция. Участието му в тези събития, предполага 

изследването на YKL-40 като нов биомаркер. 
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2. Цел и задачи 

Да се изследва протеиновата и генна експресия на YKL-40 при 

възпалителни процеси с различна етиология. 

За изпълнение на целта бяха поставени следните задачи: 

1. Да се определят нивата на протеина YKL-40 в серум и ликвор в 

контролни групи от здрави индивиди. 

2. Да се изследва протеиновата експресия и динамиката на YKL-40 в 

плазма и гръбначно-мозъчна течност при пациенти с тЧМТ в паралел 

с конвенционални клинико-лабораторни показатели, клинични скали 

за оценка, цитокини и маркери за невронална увреда и тъканно 

ремоделиране. 

3. Да се установи протеиновата експресия на YKL-40 в бели кръвни 

клетки и серумното му ниво при пациенти с SSc в паралел с 

утвърдени клинични показатели, ултрасонографски параметри, 

цитокини и адхезионни молекули. 

4. Да се определи генната експресия на YKL-40 и провъзпалителни 

цитокини в бели кръвни клетки при пациенти със SSc. 

5. Да се изследва панел от малки некодиращи РНКи, с потенциална 

роля в регулацията на YKL-40, в бели кръвни клетки и плазма, при 

пациенти със SSc. 

6. Да се определят предоперативни и следоперативни серумни нива на 

YKL-40, маркери за невронална увреда и тъканно ремоделиране  при 

пациенти с глиални тумори. 
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3. Материали и методи 
3.1. Контингент 

Изследването обхваща общо 117 пациенти – 31 с тЧМТ, 65 с SSc и 21 

с ГБМ,  контингент съответно на Клиника по анестезиология и интензивно 

лечение - УМБАЛ „Свети Георги“, Клиника по ревматология – УМБАЛ 

„Каспела“ и Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Пълмед“. В 

проучването е включена контролна група, съставена от 14 здрави 

индивиди и 29 случая на внезапно починали клинично здрави лица, 

аутопсирани в Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ към МУ-

Пловдив. Разпределението на контролите и пациентите е представено в 

Таблица 1. 

Таблица 1. Разпределение на изследваните контролни групи и пациенти 

Контролна група Общ брой Пол 
Жени/Мъже 

Средна възраст 
(години) 

Здрави индивиди 14 14/0 48.8±7.9 
Внезапно починали здрави 

индивиди 
29 3/26 60±16 

Диагноза  
Черепно-мозъчна травма 

(тЧМТ) 
31 7/24 50,90±15,74 

Прогресивна системна 
склероза (SSc) 

65 80/3 51.2±14.7 

Мултиформен глиобластом 
(ГБМ) 

21 6/12 64.5±13.5 

 

От участниците е получено информирано съгласие. Проучването е 

одобрено от Етична комисия към МУ - Пловдив с протокол № 3/31.05.2018 

г. 

Пациентските и контролни групи са подбрани със съдействието на 

проф. д-р Ч. Стефанов, дмн, доц. д-р Г. Павлов,дм, проф. д-р А. 

Баталов,дм, д-р Р. Каралилова, дмн, д-р И. Коев, дм, доц. д-р П. Тимонов, 

дм. 
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3.2. Биологични материали, клинични методи и 

изследвани маркери 

От пациентите и контролните групи са получени ликвор, плазма, серум 

и WBC, в зависимост от предвидените анализи. Използваните биологични 

материали са описани в Таблица 2. 

Таблица 2. Изследвани биологични материали при различните нозологични единици 

               Биол. материал 
Нозология 

Серум/Плазма Ликвор Тъкан/Клетки 

тЧМТ +/+ + -/+ 
SSc +/+ - -/+ 
ГБМ +/+ - +/- 

 

Изследвани са стандартни лабораторни показатели – CRP, СУЕ, брой и 

процентен дял на неутрофилни гранулоцити и моноцити, специфични 

ANA антитела. Използвани са специализирани клинични скали за оценка и  

методи като ултрасонография, Power Doppler, компютърна томография, 

магнитно-резонансна томография и трактография, за поставяне и 

верифициране на диагнозата на пациентите в съответните групи. 

Клиничните изследвания и методи за всяка група са описани в Таблица 3. 

Таблица 3. Клинични изследвания и методи при различните нозологични единици 

Диагноза Клинико-лабораторни 

изследвания 

Клинични методи 

тЧМТ CRP, СУЕ, ДКК GCS, Marshall CT, 

APACHE III 

SSc CRP, СУЕ, ANA - антитела mRSS, ултрасонография, 

Power Doppler, B mode 

ГБМ ------------ Магнитно-резонансна 

томография, трактография 
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3.3. Методи 
3.3.1. Лабораторни методи 

3.3.1.1. Ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) за 

измерване на серумни и плазмени нива на YKL-40, NSE, 

LAMP-1, LAMP-2,  цитокините TNF-α, IL-6, IL-12, IL-17 и 

TGF-β1, хемокинът CXCL4 и адхезионната молекула ICAM-1.  

3.3.1.2. Имунна цитохимия за определяне на протеиновата експресия 

на YKL-40 вWBCs и клетъчни натривки от ликвор.  

3.3.1.3. Изолиране на РНК от WBCs и плазма за експресионни анализи. 

3.3.1.4. Количествена полимеразна верижна реакция (qRT-PCR) за 

изследване на генната експресия на YKL-40, TNF-α, IL-6, IL-

12, IL-17 в WBCs. 

3.3.1.5. TagMan анализ за определяне нивото на експресия на панел от 

малки некодиращи РНКи (ми-РНК-и) (miR-24; miR-30c; miR-

30a; miR-125a; miR-153; miR-214, RNU48, U6) в WBCs и 

плазма. 

3.4. Статистически анализ 

За определяне на статическите характеристики, разлики и 

зависимости между отделните променливи са приложени 

статически анализи – тестове за нормалност, дескриптивна 

статистика, параметрични и непараметрични тестове за 

сравнение на резултатите и определяне на корелационни 

връзки,  използвайки специализрани статически програми: 

SPSS 19, GraphPad Prism 8.1.  

Дизайнът на проучването при отделните пациентски групи е 

представен във Фигура 1 (А, Б, В). 
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Фигура 1 А. Схематично представяне на дизайна на проучването при тЧМТ.  

 Пациентите с тЧМТ са подбрани възоснова на резултата по скалите GCS, Marshall CT и 

APACHE III. Взети са кръв и ликвор на 24-я и 96-я час след травмата. Определени са 

концентрациите на YKL-40, NSE, LAMP-1, LAMP-2,  цитокините TNF-α, IL-6 в двете 

времеви точки в плазма и ликвор, чрез ELISA метод. Имуноцитохимично е изследвана 

клетъчната експресия на YKL-40 в клетъчни натривки от ликвор.  

 

 

 

 

 

А 
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Фигура 1 Б. Схематично представяне на дизайна на проучването при SSc. 

В проучването са включени пациенти с диагноза SSc, поставена спрямо критерите на 

ACR/EUAR 2013. От пациентите е взета венозна кръв за анализ. Чрез ELISA са 

определени серумните нива на YKL-40,  цитокините TNF-α, IL-6, IL-12, IL-17 и TGF-

β1, CXCL4 и адхезионната молекула - ICAM-1. В WBCs е изследвана геннaта експресия 

на YKL-40, цитокините TNF-α, IL-6, IL-12, IL-17, както и на панел от ми-РНК-и, 

таргетиращи 3‘UTR на иРНК на YKL-40. Експресията на избраните микро РНКи е 

изследвана и в плазма при подбраните групи.  

 

 

Б 
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Фигура 1 В. Схематично представяне на дизайна на проучването при ГБМ. 

Пациентите с ГБМ са включени в проучването след провеждането на образни 

изследвания и хистологично потвърждаване на диагнозата. Венозна кръв е взета в 

предоперативния период, на 24-я час и на 7-я ден след операцията. Чрез ELISA са 

определени серумните стойности на YKL-40, NSE, LAMP-1, LAMP-2 в трите времеви 

точки. 

3.5. Реактиви 

3.5.1. Реактиви за имунологични изследвания 

3.5.1.1. Китове за ELISA метод 

За определяне на плазмените, серумните и ликворните нива на 

YKL-40, NSE, LAMP-1, LAMP-2,  цитокините TNF-α, IL-6, IL-

12, IL-17 и TGF-β1, CXCL4 и ICAM-1 са използвани търговски 

китове за ELISA метод (Quidel Corporation, R&D Systems, Inc. 

Abcam, Cusabio Technology LLC, Cloud-Clone Corp). 

3.5.1.2. Първични антитела 

За имуноцитохимично изследване на YKL-40 е използвано 

първично поликлонално козе антитяло (R&D Systems, 

Inc./AF2599). 

3.5.1.3. Вторични антитела и конюгати 

За имуноцитохимичен анализ са използвани търговски китове 

Dako LSAB-System HRP kit  K0679 и Vectastain ABC kit 

PK4005. 

В 
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3.5.2.  Реактиви за молекулно-биологични анализи: 
- Кит за синтез на първа верига копи ДНК - RevertAid™ H Minus 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). 

- Кит за синтез на копи ДНК, за количествен TaqMan анализ - 

TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher 

Scientific, USA) 

- Кит за количествен PCR анализ - GreenMasterMix (2x) 

(Genaxxon bioscience GmbH, Germany) 

- Кит за количествен TaqMan анализ - TaqMan® Fast Advanced 

Master Mix (Thermo Fisher Scientific, USA). 

- Специфични двойки праймери за количествен PCR анализ (прав 

и обратен) (Integrated DNA Technologies, BVBA). 

 

4. Работна хипотеза 

Клетъчната експресия и секрецията на YKL-40 при пациенти с 

възпалителни, автоимунни и туморни заболявания, е асоциирана с 

тежестта и развитието на патологичните процеси. 

Потенциалната роля на протеина при тези заболявания е свързана с 

медиирането на възпалителния процес, промотиране на фибротични 

промени и туморната прогресия. 

YKL-40 може да послужи като биомаркер, отразяващ динамиката на 

заболявания, съпътствани от остър или хроничен възпалителен процес. 
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5. Резултати и обсъждане 

За доказване на научната хипотеза за ролята на YKL-40 се насочихме 

към решаването на шест конкретни задачи. 

Задача 1. Да се определят серумните нива на протеина YKL-40 в 

контролна група от здрави индивиди. 

За целта на текущото проучване са подбрани здрави индивиди, които 

служат като контролна група спрямо съответните нозологични единици. 

Резултатите от тези анализи са представени към всяко заболяване, обект на 

следващите задачи. 

Задача 2. Да се изследва протеиновата експресия и динамиката на YKL-40 

в плазма и гръбначно-мозъчна течност при пациенти с тЧМТ в паралел с 

конвенционални клинико-лабораторни показатели, клинични скали за 

оценка, цитокини, маркери за невронална увреда и тъканно ремоделиране. 

5.1. YKL-40 при тежки-черепно мозъчни травми 

Ролята на гликопротеина при травматично възпаление, възникващо след 

тЧМТ, е слабо проучена. Интерес представляваше да сравним нивата на 

YKL-40 в ликвор при внезапно починали здрави индивиди и нивата на 

протеина на 24-я час при пациентите с тЧМТ. Важно бе да проследим и 

динамиката на протеиновата секреция на YKL-40  в плазма и ликвор при 

пациенти с тЧМТ на 24-я и 96-я час след възникване на травмата. 

5.1.1. Нива на YKL-40 в ликвор при внезапно починали здрави 

индивиди и пациенти с тЧМТ 

В проучването са включени 29 случая на внезапно починали здрави 

индивиди и 31 пациенти с тЧМТ. Разпределението по пол в двете кохорти 

е равнопоставено. Стойностите на гликопротеина в ликвор на 24-я час при 

пациенти с тЧМТ са съпоставени с концентрациите му в ликвор при 



14 
 

подбраната контролна група. Статическият анализ показа, че нивата на 

YKL-40 са сигнификантно по-високи при пациентите с тЧМТ (273±137.4 

ng/ml)  спрямо контролната група (184.3±64.68 ng/ml) (p=0.0042) (Фиг.2).  

  

Фигура 2. Нива на YKL-40 при контролната група и на 24-я час в ликвор при пациенти 
с тЧМТ 

В чуждестранната литература данните за секрецията на протеина при 

тЧМТ са ограничени, а в случаи от българската популация гликопротеинът 

не е изследван. Единственото налично проучване, сравняващо 

концентрацията на YKL-40 в ликвор при пациенти с тЧМТ, представя 

значително по-високи нива на протеина при пациентите спрямо здрави 

доброволци (Bonneh-Barkay et al., 2010). Нашите данни показват, че нивата 

на протеина в ликвор на пациентите са повишени спрямо избраната 

контролна група от внезапно починали здрави индивиди. Високите 

стойности на гликопротеина вероятно отразяват възникналия остър 

възпалителен процес и в частност реактивната астроглиоза. 

Допълнителни сведения за участието на YKL-40 в невроналното 

възпаление дава изследването, проведено при спортисти, развили 

посткоматозен синдром. Установява се увеличение в концентрацията на 

YKL-40 в гръбначно-мозъчната течност при спортистите спрямо 

изследваната контролна група. Нивата на гликопротеина корелират с 
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тежестта на синдрома и броя на получените сътресения, което предполага 

продължителност на хроничното възпаление (Shahim et al., 2015). 

5.1.2. Концентрация на YKL-40 в плазма и ликвор на 24-я и 96-я час 

при пациенти с тЧМТ 

За да определим динамиката на секреция на YKL-40 в плазма и 

ликвор, сравнихме стойностите на гликопротеина в две времеви точки, 

съответно на 24-я и 96-я час при пациентите с тЧМТ. Резултатите от 

статическата обработка не показват значими разлики в нивата на YKL-40 

между плазма и ликвор. Не се установи промяна в концентрациите на 24-я 

и 96-я час. Данните са представени в Таблица 4. 

Таблица 4. Нива на YKL-40 в плазма и ликвор на 24-я и 96-я час при пациенти с тЧМТ 
 

24-ти час 96-ти час 
 

Minimum 

(ng/ml) 

Maximum  

(ng/ml) 

Mean±SEM  

(ng/ml) 

Minimum  

(ng/ml) 

Maximum  

(ng/ml) 

Mean±SEM  

(ng/ml) 

Плазма 
59.65 486.5 333.1±17.36 53.24 579 305.1±27.35 

Ликвор 
53.24 579 273.0±24.67 47.39 594  279.3±25.59 

 

До този момент, нивата на YKL-40 са определени в ликвор от 24-я час 

след травмата до 7-я ден при пациенти с тЧМТ (Bonneh-Barkay et al., 2010). 

Установено е повишение в стойностите на гликопротеина, с пик на 4-я ден. 

След това се наблюдава спад в концентрацията, което предполага затишие 

на възпалителния процес. В потвърждение на тази хипотеза е установеното 

понижение в експресията на иРНК на YKL-40 и IL-1β в мозъчна тъкан на 

плъши модели с ЧМТ (Bonneh-Barkay et al., 2010). Не са описани значими 

разлики в нивата на протеина между отделните измервания.  
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За пръв път се представят данни за динамиката на гликопротеина при 

тЧМТ в българската популация. Ние изследвахме нивата на YKL-40 в 

плазма и ликвор на 24-я и 96-я час след настъпване на травмата. Отчетохме 

по-високи стойности в плазмата, които се понижават с времето, докато в 

ликвора не се наблюдава промяна. По-високите средни стойности на 

протеина в плазма спрямо ликвор могат да се дължат на факта, че локално 

секретирания YKL-40  от  реактивните астроцити и попадналите в ликвора 

левкоцити, преминава през нарушената кръвно-мозъчна бариера в 

кръвообращението. Смятаме, че развиващият се генерализиран 

възпалителен процес при травматично увреждане допринася за повишение 

в стойностите на протеина в плазмата. 

5.1.3. Протеинова експресия на YKL-40 в клетъчни натривки от 

ликвор 

Имуноцитохимично са определени потенциалните клетъчни 

източници на YKL-40 в ликвор. За целта са изготвени клетъчни натривки 

от гръбначно-мозъчна течност, изолирана от пациентите. В тях се откриват 

моноцити, фагоцити и полиморфонуклеарни клетки.  В нашето проучване 

се установи, че YKL-40 се позитивира в полиморфонуклеарни клетки с 

перинуклеарно акцентиране. Наблюдава се дифузна, цитоплазмена 

локализация на гликопротеина (Микрофотография 1).  
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Микрофотография 1 

Легенда. Оцветяване с H&E. Имуноцитохимична експресия на YKL-40 в клетъчни 

натривки от ликвор. Биотин-стрептавидин пероксидазна реакция. Увеличение x630. 

Наличие на фагоцити, моноцити и полиморфонуклеарни клетки.  

В подкрепа на тезата за ролята на YKL-40 в невроналното 

възпаление са данните за наличие на протеина в мозъчната тъкан. иРНК за 

гликопротеина е установена в плъши астроцити при експериментален 

модел на ЧМТ (Bonneh-Barkay et al., 2010).  При мишки, които не 

експресират CHI3L1 гена, претърпели контролиран кортикален удар, е 

установена по-силно изразена астроглиоза и микроглиозa, което 

предполага, че продуцираният от астроцитите YKL-40 участва като 

регулатор на възпалителния процес (Wiley et al., 2015). Астроцитите имат 

защитна роля при невроналното увреждане, намалявайки невроналната 

дегенерация, но този ефект се наблюдава само при средно тежки 

увреждания. При тежки наранявания на мозъчния паренхим се отчитат по-

слаба астроглиоза и по-големи невродегенеративни промени. Предполага 

се, че причината за това е значителната загуба на астроцити вследствие на 

по-тежкото увреждане (Myer et al., 2006).  

В наше проучване за пръв път се установява протеинова експресия 

на YKL-40 в полиморфонуклеарни клетки в ликвора на пациенти с тЧМТ 

(Kazakova et al., 2018). Доказано е, че неутрофилните левкоцити 

Фагоцитоза 

Неутрофили 

Моноцит
и 

А 
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инфилтрират гръбначно-мозъчната течност и мозъчната тъкан след травма  

(Alluri et al., 2015). Предложението, че тЧМТ е свързана със слаба 

активация на астроцити, ни дава основание да смятаме, че именно 

клетките, навлизащи в ликвора и експресиращи YKL-40, са източник и 

причина за повишените нива на гликопротеина при пациенти с 

травматично увреждане на ЦНС. 

5.1.4. Връзка между секретируемите нива YKL-40 и клиничните 

скали за оценка тежестта на травмата и крайния изход  

Тежестта на ЧМТ се определя въз основа на резултата от клиничните 

оценъчни скали. Циркулиращите в биологичните течности молекули се 

разработват като маркери за подпомагане на  клиничната оценка, вземане 

на решения за прилагане на лечение и прогноза за крайния изход. 

За определяне тежестта на травмата при пациентите са използвани 

три от основните клинични скали за оценка: GCS, Marshall classification и 

APACHE III. На 24-я час от травмата,  93% от пациентите с тЧМТ са с 

резултат между 3 и 8 точки по GCS, а 70% са с резултат над 4 точки по 

Marshall classification. Тези данни показват, че голяма част от пациентите 

са приети в коматозно състояние, с увеличен обем на базалните цистерни. 

В допълнение, около 66% от пациентите са в средно-тежко общо клинично 

състояние, спрямо оценката по APACHE III (между 36 – 105 точки).  

На 96-я час след травмата се наблюдава спад в процента на 

пациентите в кома (66%) определена по GCS, като процентното 

разпределение спрямо другите две скали не се променя значимо. 

тЧМТ се характеризира с висок процент на летален изход в 

доболничния и след болничния период. Клиничните скали, използвани за 

определяне на тежестта на травмата, се обсъждат и като потенциални 

методи за прогнозиране на крайния изход след тЧМТ. В клиничната 
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практика с най-добра ефективност се характеризират GCS и  Marshall CT. 

По-ниският резултат по GCS и по-високият по Marshall CT се свързват с 

неблагоприятен летален край (Cho & Wang, 1997). Въпреки това, всяка от 

тях има определени недостатъци. Проведена е съпоставка между 

способността на двете скали за предикция на крайния изход, но не се 

откриват значими разлики (Majdan et al., 2017). 

На следващ етап потърсихме връзка между нивата на YKL-40 в 

плазма и ликвор с резултатите от клиничните скали. Корелационният 

анализ на Spearmen показа наличие на положителна връзка между 

плазмените концентрации на YKL-40 на 24-я час и оценката по GCS 

(r=0.366, p=0.047) (Фиг. 3 А) и APACHE III (r=0.407, p=0.028) (Фиг.3 Б). 

Нивата на гликопротеина в ликвор на 24-я час  корелират положително с 

резултата по Marshall classification (r=0.366, p=0.046) (Фиг. 3 В). Не се 

открива връзка между стойностите на YKL-40 в плазма и ликвор и данните 

от клиничните скали на 96-я час.  

Открита е отрицателна връзка между серумните нива на YKL-40 и 

оценката по GCS при пациенти с тЧМТ и положителна корелация с обема 

на лезията, определена чрез компютърна томография (КТ). Тези данни 

предполагат потенциалната връзка на протеина с тежестта на травмата 

(Carabias et al., 2020).  

В нашето проучване установихме положителна връзка между 

стойностите на гликопротеина в плазма и резултата по GCS и оценката по 

APACHE III, както и корелация между нивата на YKL-40 в ликвор и 

резултата по Marshall CT на 24-я час след травмата. Получените от нас 

данни се различават от тези в литературата и сочат, че високите плазмени 

нива на YKL-40 са индикатор за по-добрия когнитивен статус на 

пациентите, определен чрез GCS. 
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Фигура 3. Корелация между плазмените нива на YKL-40 на 24-я час с клиничните скали 

GCS (A) и APACHE III (Б), както и между стойностите на гликопротеина в ликвор на 

24-я час и резултата от скалата на Marshall CT (В) 

Установената от нас и други изследователски групи(Bonneh-Barkay 

et al., 2010; Carabias et al., 2020), връзка между стойностите на YKL-40 в 

ликвор и резултата по Marshall CT, вероятно отразява отношението на 

възпалителния процес към промените в мозъчната тъкан след травма. Не се 

откри корелация между нивата на YKL-40 в плазма и ликвор и клиничните 

скали на 96-я час след тЧМТ, което ни кара да предполагаме, че по-ранното 

изследване на протеина има по-голяма клинична стойност.  

Проведен е сравнителен анализ на нивата на гликопротеина при 

пациентите, починали в доболничния период и такива, които са преживели 

травмата. Оценката е направена по Глазгоу скалата за краен изход (GOS), 

А 

В 

Б 
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като е определен когнитивният статус на пациента. Установи се, че 54.84% 

от пациентите са починали по време на престоя в клиниката. Плазмените 

стойности на YKL-40 на 24-я час след травмата са сигнификантно по-

високи при пациентите, преживели  травмата (374,5±104,4 ng/ml),  спрямо 

починалите (299±76,94 ng/ml) (p=0.002) (Фиг. 4). Нивата на гликопротеина 

на 96-я час са по-високи при преживелите индивиди в сравнение с 

починалите (p=0.077). При стойностите на YKL-40 в ликвор на 24-я и 96-я 

час се наблюдава обратна тенденция, но разликите не достигат 

статистическа значимост.  

 

 

Фигура 4. Плазмени нива на YKL-40 при пациенти с тЧМТ, преживели болничния 

период и при починали при престоя в клиниката 

Описани са по-високи нива на гликопротеина в гръбначно-мозъчната 

течност на пациенти с тЧМТ, починали в болничния период спрямо 

преживелите. Разликата в стойностите на YKL-40 между двете групи не е 

сигнификантна. Липсата на статистически значима разлика някои автори 

отдават на малкия брой индивиди в изследваната кохорта (Bonneh-Barkay 

et al., 2010). 
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Нашите резултати също показаха, че концентрацията на протеина в 

ликвор е увеличена при починалите спрямо пациентите, останали живи 

през вътреболничния период. Установихме, че пациентите, които са 

преживели, имат значително по-високи плазмени нива на YKL-40 на 24-я 

час в сравнение с починалите. Тези резултати могат да бъдат обяснени с 

положителна връзка между плазмените стойности на гликопротеина и 

оценката по GCS на 24-я час. Пациентите с по-висок резултат по 

клиничната скала имат по-добро когнитивно състояние, съответно по-

голям шанс за възстановяване (Grote et al., 2011). Предполагаме, че ролята 

на YKL-40 като регулатор на възпалителния процес и участието му в 

тъканното ремоделиране са причина за получените резултати. Нашите 

данни са първите, които показват, че плазменият YKL-40 притежава 

потенциал на прогностичен маркер. 

5.1.5. Други изследвани биомолекули 

В хода на нашето прочуване в паралел с YKL-40 са изследвани и 

маркери за невронална увреда - NSE, протеини, свързани с тъканното 

ремоделиране – LAMP-1 и LAMP-2, про-възпалителните цитокини TNF-α 

и IL-6 и клинико-лабораторни показатели за възпалителен процес – СУЕ и 

CRP. Установи се, че липсва разлика в нивата на NSE, LAMP-1 и LAMP-2 

в ликвора на пациентите с тЧМТ на 24-я час, спрямо контролната група. В 

същото време са отчетени сигнификантно по-високи нива на NSE и IL-6 в 

ликвор спрямо концентрацията им в плазма на 24-я  и 96-я час при пациенти 

с тЧМТ. Плазмените стойности на TNF-α са близки до тези в ликвор на 24-я 

час и сигнификантно по-високи на 96-я час. Концентрациите на LAMP-2 на 

24-я и 96-я час  са значително по-високи в плазма спрямо в ликвор. Не се 

наблюдава динамика в концентрациите на изследваните показатели във 

времето. Резултатите от проведените анализи в двете времеви точки са 

представени в Таблици 5 и 6. 
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Таблица 5. Средни стойности на NSE, TNF-α, IL-6, LAMP-1 и LAMP-2 в плазма и ликвор 
на 24-я час при пациенти с тЧМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Коефициент на достоверност <0.05, ** Коефициент на достоверност <0.01, *** Коефициент 
на достоверност <0.001 

Таблица 6. Средни стойности на NSE, TNF-α, IL-6, LAMP-1 и LAMP-2 в плазма и ликвор 
на 96-я час при пациенти с тЧМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Коефициент на достоверност <0.05, ** Коефициент на достоверност <0.01 

Показатели Плазма  

Mean±SEM 

Ликвор  

Mean±SEM 

p value 

NSE,  

ng/ml 

8.064±1.19 17.22±1.64 <0,0001*** 

TNF-α 

pg/ml 

37.54±4.92 36.69±3.82 0.745 

IL-6  

pg/ml 

120.9±13.69 197.6±9.26 <0,001** 

LAMP-1 

ng/ml 

0.92±0.22 1.37±0.95 0.76 

LAMP-2 

ng/ml 

371.8±44.56 145.7±28.27 0.0071** 

Показатели Плазма  

Mean±SEM 

Ликвор  

Mean±SEM 

p value 

NSE  

ng/ml 

8.251±1.34 13.18±1.66 0.006* 

TNF-α  

pg/ml 

45.47±6.49 30.58±2.39 0.002* 

IL-6  

pg/ml 

125.5±27.42 244.9±16.21 0.009** 

LAMP-1 

ng/ml 

0.91±0.4 0.90±0.56 0.69 

LAMP-2 

ng/ml 

389.5±37.32 270.8±40.82 0.035* 
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NSE е вторият най-често изследван показател при ЧМТ след калций 

свързващия протеин 100-β (S100-β). Ензимът се разглежда като маркер, 

отразяващ невроналното увреждане, тъй като се експресира главно в 

телата на невроните (Böhmer et al,. 2011; Haque et al., 2018; Thelin et al., 

2019). Стойностите на NSE се повишават в ранните часове след травмата с 

пик до 1-я ден, след което се наблюдава постепенно редуциране в нивата. 

Някои автори описват втори пик на 6-7-я ден, нямащ отношение към 

състоянието на пациентите  (Maier et al., 2001). Ние установихме, че 

концентрациите на NSE са по-високи в ликвора спрямо плазмата при 

пациентите с тЧМТ. Стойностите на ензима останаха непроменени между 

24-я и 96-я час. Получените от нас резултати са в съответствие с данните, 

представени в чуждестранната литература. Въпреки множеството 

проведени проучвания, значимостта на ензима като биомаркер при тЧМТ е 

все още обект на обсъждане. 

В научната литература липсват данни относно динамиката в нивата 

на LAMP протеините в серум или ликвор след тЧМТ. Тези молекули 

вземат участие в процесите на автофагия и тъканно ремоделиране. 

Повишените им нива в циркулацията вероятно са свързани с 

възстановителните процеси, инициирани след увреждане на мозъчната 

тъкан. Нашето проучване е първото, което дава информация за 

концентрацията на LAMP протеините при тЧМТ.  

Ние установихме, че нивата на NSE, LAMP-1 и LAMP-2 са сходни 

при пациенти с тЧМТ и контролната група.  Предполагаме, че причината е 

пасивното отделяне на ензима и протеините, вследствие на клетъчната 

смърт, индуцирана от настъпилата исхемия на клетки в мозъчната тъкан и 

други органи.  

Редица проучвания установяват повишение на IL-6 в ликвор и серум 

в първите часове след настъпване на първичната мозъчна увреда. Нивата 
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на IL-6 след момента на травмата се понижават с времето, което се 

разглежда като индикатор за затихване на възпалителния отговор (Kumar 

et al., 2015; Nwachuku et al., 2016; Stein et al., 2011). Ние регистрирахме 

повишени стойности на цитокина в ликвор до 4-я ден след травмата, което 

може да е свързано с хронифициране на възпалителния процес. 

Данните за концентрациите на TNF-α в ликвора и в 

кръвообращението при случаи на тЧМТ са противоречиви. Някои 

изследователи регистрират по-високи стойности в ликвор, а други в серум 

(Shiozaki et al., 2005; Is et al., 2007; Stein et al., 2011; Kumar et al., 2015). Ние 

установихме, че нивата на TNF-α са повишени в плазма спрямо ликвор, 

като разликата в концентрациите на цитокина в двете биологични течности 

се увеличава във времеви аспект. Системното освобождаване на цитокина 

в циркулацията, в отговор на генерализирания възпалителен процес, 

вероятно е причина за по-високите стойности в плазмата. Данните за 

нивата на провъзпалителните цитокини потвърждава общата хипотеза за 

тяхното активно участие във възпалителния процес при тЧМТ. 

5.1.6. Корелация между YKL-40 и изследваните молекули, 

асоциирани с възпаление, невронално увреждане и тъканно 

ремоделиране 

След определяне стойностите на изследваните маркери в отделните 

биологични течности и времеви интервали, бе потърсена връзка между тях 

и нивата на YKL-40. Установи се наличието на негативна корелация между 

концентрациите на гликопротеина и нивата на NSE, TNF-α и CRP (Фиг.5 и 

6), както и положителна връзка между стойностите на YKL-40 и LAMP-2 в 

плазма на 24-я час. При обработка на данните за показателите в плазма на 

96-я час, се откри отново негативна корелация между YKL-40 и NSE и 

положителна връзка между нивата на гликопротеина и LAMP-2 (Фиг. 5). 

Не се наблюдава корелация между YKL-40 и изследваните показатели в 
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ликвор на 24-я и 96-я час. Резултатите от проведените анализи са 

представени на Фигура 5 и 6. 

Установена е корелация между нивата на гликопротеина и 

провъзпалителните маркери IL-1β, TNF-α и CRP в ликвор при пациенти с 

тЧМТ, което е индикация за връзката на YKL-40 с развиващото се 

невронално възпаление (Bonnenh-Barkay et al., 2010). При изследване на 

протеина при повтарящи се мозъчни сътресения е описана връзка между 

концентрацията на YKL-40 в ликвор и стойностите на белтъка 

neurofilament lifght chain (NFL), който се разглежда като маркер за 

аксонална увреда. Открита е и положителна връзка между серумните нива 

на гликопротеина и провъзпалителните показатели CRP и прокалцитонин, 

серумния амилоид 1 и някои маркери за невронална увреда, като калций-

свързващия протеин S100β, NSE и tau, при пациенти с тЧМТ (Carabias et 

al., 2019). Концентрациите на YKL-40 и останалите маркери са изследвани 

при приема на пациентите, което вероятно отразява първоначалните 

промени при патологичното състояние.  

Нашите резултати показаха наличие на отрицателна връзка между 

нивата на YKL-40 и тези на NSE, TNF-α и CRP, както и положителна 

такава с концентрацията на LAMP-2 в плазма на при пациентите с тЧМТ.  

Откритите взаимовръзки ни дават основание да предполагаме, че 

експресията и секрецията на YKL-40 в плазма в ранните етапи след 

травмата е свързана с по-леките форми на тЧМТ, характеризиращи се с по-

слабо изразено невронално увреждане и възпаление. Предполгаме, че 

разликата между получените от нас резултати и тези на други 

изследователски групи се дължи на различния подход при получаване и 

анализиране на данните.  
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Фигура 5. Корелация между плазмените нива на YKL-40 и NSE (А, Б) и LAMP-2 (В, Г) 
на 24-я и 96-я  час при пациенти с тЧМТ 

 

Фигура 6. Корелация между концентрацията на YKL-40 и TNF-α (А) и YKL-40 и CRP 
(Б) в плазма на 24-я час при пациенти с тЧМТ 

В заключение, представените от нас данни обогатяват информацията 

за ролята на YKL-40 при тЧМТ. Локалната експресия на протеина, 

вследствие на травматичното увреждане, вероятно има отношение към 

А Б 

В Г 

А 
Б 
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благоприятно развитие и крайния изход след мозъчна травма. 

Предполагаме, че гликопротеинът взема участие като регулатор на 

инфламаторния отговор и медиатор на възстановителните процеси, 

стимулирани от развиващия се възпалителен процес. Системното 

освобождаване на гликопротеина в различните биологични течности дава 

възможност за проследяване хода на невроналното възпаление.  

Установената корелация в нивата на YKL-40 с клиничните скали за оценка 

състоянието на пациентите и с изследваните биомолекули, отразяващи 

различни посттравматични патологични процеси, показва биологичната му 

стойност като прогностичен биомаркер при тЧМТ. 

Задача 3. Да се установи протеиновата експресия на YKL-40 в бели 

кръвни клетки и серумното му ниво при пациенти със SSc в паралел с 

утвърдени клинични показатели, ултрасонографски параметри, цитокини 

и адхезионни молекули. 

5.2. YKL-40 при системна склероза 
5.2.1. Серумни нива на YKL-40 при здрави индивиди и пациенти 

В текущото проучване са включени 14 здрави доброволци и 65 

пациенти с диагноза SSc. Не се наблюдават разлики по отношение на 

възрастта между пациентите (51.2±14.7 год.) и контролната група (48.8±7.9 

год.) (p=0.59) и разпределението по пол при изследваните групи. Нашите 

резултати показаха, че нивата му в серума на пациенти с SSc (115±10,92 

ng/ml) са сигнификантно по-високи спрямо стойностите при здрави 

индивиди (45,48±4,38 ng/ml) (p<0.001). Концентрацията на гликопротеина 

е значително повишена и при подгрупите с dcSSc (137,1±16,04 ng/ml) 

(p<0.001)  и lcSSc (79,61±8,53 ng/ml) (p=0.002), спрямо здравите индивиди. 

Установи се статическа разлика в серумните нива на YKL-40 при 

пациентските подгрупи, като то е  значително повишено при пациентите с 
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дифузна форма на заболяването спрямо тези с локализираната форма 

(p=0.006). Данните за серумните нива на YKL-40 са представени във Фиг.7.  

 

Фигура 7. Серумни нива на YKL-40 при здрави индивиди и пациенти с SSc 

YKL-40 е протеин, за който се предполага, че изпълнява функция на 

растежен фактор за съединителната тъкан, подпомага фибротичния процес 

и регулира възпалението (Yeo et al., 2019). За оценка значението на YKL-

40 в стадирането на пациенти с SSc и ролята му като маркер за възпаление, 

изследвахме серумните нива на протеина при здрави индивиди и пациенти 

с SSc с различно органно засягане.  

Получените от нас резултати показват, че концентрацията на YKL-40 

в серум при пациентите с SSc е сигнификантно по-висока спрямо тази при 

контролната група, което е в съответствие с литературните данни (La 

Montagna et al., 2003; Nordenbaek et al., 2005; Wcislo-Dziadecka et al., 2010; 

Cossu et al., 2017; Furukawa et al., 2019).  Въпреки наличието на разлики в 

установените стойности на YKL-40, броя и клиничните характеристики 

при изследваните пациентски кохорти, резултатите от отделните 

проучвания показват, че гликопротеинът е асоцииран с развитието на 

заболяването.  
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Установени са разлики в нивата на YKL-40 между пациентски групи 

с много ранни форми на SSc. Повишени стойности на гликопротеина при 

заболели спрямо здрави индивиди се откриват при манифестирането на 

първите симптоми на заболяването. При сравнение на концентрациите на 

протеина в ранни спрямо по-късни и тежки форми на SSc (lcSSc и dcSSc) е 

определено, че промяната в нивата на YKL-40 има линеен характер,  което 

е индикатор за участието на YKL-40 в патогенезата на SSc (Cossu et al., 

2017). В друго проучване пациентската кохорта е разделена на 3 подгрупи: 

пациенти с лимитирана, междинна и дифузна форма на заболяването. 

Oписват се повишени концентрации на гликопротеина в серум при 

пациенти с SSc, но липсват разлики в серумните нива на YKL-40 между 

отделните групи (La Montagna et al., 2003). Ние установихме, че серумните 

стойности на протеина са повишени при пациенти с dcSSc в сравнение с 

тези с lcSSc. Увеличените нива на YKL-40 при по-тежката форма на 

заболяването (dcSSc) ни кара да предположим, че експресията и 

секрецията на гликопротеина имат отношение към степента на 

патологичните промени.  

5.2.2. Диагностична стойност на YKL-40 при SSc 

За да се оцени дали серумните стойности на гликопротеина  показват 

висок потенциал за отдиференциране на пациенти с SSc от здрави 

индивиди, бяха създадени криви на работната характеристика (ROC). 

Проведеният ROC-анализ отчита, че стойността за площта под кривата 

(AUC) е 0.83, с коефициент на достоверност p<0.001. Открива се по-силна 

дискриминативна способност на серумните концентрации на 

гликопротеина за разграничаване на пациенти с dcSSc (AUC 0.85; 

p<0.0001) и по-нисък потенциал за пациентите с lcSSc (AUC 0.79; 

p<0.0031) от здравите индивиди. При разграничаване на пациентите с 
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dcSSc от тези с lcSSc, нивата на YKL-40 демонстрират среден потенциал 

(AUC 0.70; p<0.0062). ROC кривите са представени във Фиг. 8. 

Серумните нива на различни протеини и метаболити са широко 

използвани в клиничната практика с цел поставяне на правилната 

диагноза. Способността на даден показател да разграничава здрави 

индивиди от заболели, го определя като диагностичен биомаркер. 

Текущото проучване е първото, което показа, че серумните концентрации 

на YKL-40 могат да подпомогнат диагностицирането на пациенти с SSc. 

Нивата на гликопротеина могат да се използват и за отдиференциране на 

двете форми на заболяването (dcSSc и lcSSc). Серумните нива на 

гликопротеина показват много висок потенциал за разграничаване на 

пациенти с SSc, развили пулмонарна артериална хипертония, от тези, при 

които това усложнение не е настъпило (Furukawa et al., 2018).  

 

 

Фигура 8. ROC криви за дискриминативната стойност на YKL-40 при пациенти с SSc 

5.2.3. Протеинова експресия на YKL-40 в WBCs при пациенти с SSc 

Следващата стъпка на проучването бе да се изследва 

имуноцитохимично протеиновата експресия на YKL-40 в натривки от 
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WBCs при пациенти с SSc. Откриват се голям брой полиморфонуклеарни 

клетки, лимфоцити, моноцити и еозинофили в клетъчните натривки, 

оцветени с хематоксилин и еозин. YKL-40 се позитивира в неутрофилни 

левкоцити, еозинофили и моноцити. Наблюдава се умерeна до силна 

имунопероксидазна реактивност в цитоплазмата на клетките 

(Микрофотографии А, Б, В)    

  

 

Микрофотография 2. А, Б, В 

Легенда. Оцветяване с H&E, наличие на моноцити, еозинофили, лимфоцити и 

полиморфонуклеарни клетки (А, Б). Имуноцитохимична експресия на YKL-40 в 

клетъчни натривки. Биотин-стрептавидин пероксидазна реакция. Увеличение x630. 

Експресия на YKL-40 в  моноцити, еозинофили и полиморфонуклеарни клетки (В). 

До този момент, YKL-40 не е изследван в циркулиращи левкоцити 

при пациенти с SSc. Експресията на протеина при пациенти с SSc е 

установена в стените на кръвоносни съдове в кожни биопсии, в макрофаги 

и неутрофили, изолирани от бял дроб и дермални клетки с мезенхимен 

А Б 

В 

Еозинофил 

 
Неутрофили 

 

Неутрофили 

Моноцит 

Неутрофили 
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характер (Nordenbaek et al., 2005; Ho et al., 2014; Furukawa et al., 2018). 

Предполага се, че синтезата на YKL-40 е стимулирана от медиатори на 

локално протичащо възпаление и оказва влияние върху фибротичния 

процес, развиващ се в белия дроб и кожата, както и на 

микроваскуларизацията в дермалните лезии. За да проверим дали тези 

клетки са потенциален източник на гликопротеина, изследвахме 

протеиновата му експресия в кръвни натривки. За първи път се установява 

цитоплазмена експресия на протеина в неутрофили, еозинофили и 

моноцити. Предполагаме, че синтезирането и възможното освобождаване 

на YKL-40 от тези клетки допринася за високите серумни нива на 

протеина. 

5.2.4. Други изследвани биомолекули 

За да се изясни ролята и  значението на YKL-40 в патофизиологията 

на SSc, е проведен сравнителен анализ с нивата на други молекули, 

участващи във възпалителния процес. В паралел с изследването на 

протеина са определени и серумните стойности на цитокините TNF-α, IL-6, 

IL-12, IL-17, TGF-β1, хемокина CXCL4 и адхезионната молекула ICAM-1. 

Установиха се сигнификантно по-високи нива на IL-6, TNF-α и CXCL4 при 

пациентите спрямо здравите индивиди. При сравняване на резултатите на 

изследваните показатели между подгрупите, се доказа единствено разлика 

в стойностите на IL-6. Концентрацията на цитокина е многократно 

повишена при пациентите с dcSSc в сравнение с тези с lcSSc (p<0.001). Не 

се откриват значими разлики в нивата на останалите показатели, а нивата 

на IL-17 са под детектируемия минимум (<15,6 pg/ml). Резултатите за 

изследваните молекули са обобщени в Таблица 7. 
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Таблица 7. Средни стойности на цитокините и ICAM-1 при SSc 

Показател Контроли vs SSc 

Mean±SD 

p value dcSSc vs lcSSc  

Mean±SD 

p value 

 
Брой 

пациенти 

14 

Брой 

пациенти  

65 

 
Брой 

пациенти 

40 

Брой 

пациенти 

25 

 

IL-6 

pg/ml 

6.59±2.61 31.23±58.

6 

0.004** 39.92±59.2

7 

7.03±2.96 <0.001** 

TNF-α 

pg/ml 

21.03±14.89 31.79±21.

00 

0.003** 34.03±18.1

6 

28.21±24.

88 

0.06 

IL-12 

pg/ml 

74.35±43.94 99.32±84.

89 

0.668 115±93.73 74.17±62.

21 

0.06 

TGF-β1 

pg/ml 

23638±9116 20899±87.

52 

0.448 20611±943

9 

21433±74

99 

0.732 

ICAM-1 

pg/ml 

118.2±45.13 110.3±69.

79 

0.247 110.7±73.1

5 

109.7±65.

5 

0.833 

CXCL4 

pg/ml 

1099±139.9 1156±159.

6 

<0,001** 1174±108 1127±218 0.536 

* Коефициент на достоверност <0.05, ** Коефициент на достоверност <0.01 

Възпалителният процес играе ключова роля в патогенезата на SSc. 

Хронично протичащото възпаление е медиирано от сигнални молекули, 

продуцирани от левкоцити, ендотелни клетки, фибробласти и други и се 

разглежда като една от основните причини за ендотелната увреда и 

развиващите се фибротични промени  (Cutolo et al., 2019). В редица 

проучвания са определени нивата на провъзпалителни цитокини като IL-6, 

IL-12, IL-17 и TNF-α при пациенти с SSc, а резултатите са противоречиви. 

Някои автори докладват повишение в стойностите на цитокините спрямо 

здрави индивиди, а други не откриват подобни разлики   (Gourh et al., 2009; 

Beirne et al., Pehlivan et al., 2012; Yousif et al., 2015; Hax et al., 2019). 

IL-6 е един от най-често изследваните медиатори на възпалението. 

Високите серумни нива на цитокина при SSc са регистрирани от 
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множество изследователски групи (Khan et al., 2012; Yousif et al., 2015; 

Wakhlu et al., 2018), но има и изключения, в които авторите не описват 

разлики в стойностите между пациенти и здрави индивиди (Bălănescu et al., 

2015). IL-6 се разглежда като профибротичен фактор, стимулиращ 

пролиферацията, диференцицията и активацията на фибробластите и 

увеличената продукция на молекули на екстрацелуларния матрикс. 

Високите концентрации на IL-6 са асоциирани с фибротични промени в 

кожата и белия дроб, намален витален капацитет и кратка преживяемост 

при пациенти с SSc (Khan et al., 2012; Lauretis et al., 2013; Wakhlu et al., 

2018). Ние установихме значително по-високи стойности на IL-6 в серума 

на пациентите, спрямо контролната група. В допълнение 

концецентрацията му е повишена при пациентите с dcSSc в сравнение с 

тези с lcSSc, което е в съответствие с голяма част от литературните данни. 

Информацията за TNF-α е разнопосочна. Цитокинът притежава както 

про-фибротични качества, стимулирайки експресията на TGF-β1, така и 

анти-фибротична роля, потискайки продукцията на колаген и инхибирайки 

индиректно про-фибротичния ефект на TGF-β1 (Distler et al., 2008). Някои 

изследователи не откриват разлика в нивата на TNF-α между пациенти и 

контролната група, а описаните повишени стойности на цитокина не 

корелират с патологични изменения, характерни за заболяването (Gourh et 

al., 2009; Dantas et al., 2018). Нашите резултати показват увеличени 

концентрации на цитокина при пациентите, което е в подкрепа на 

предположението, че TNF-α взема участие във автоимунното възпаление, 

съпътстващо болестта.  

IL-12 се предполага, че потиска фибротичния процес, инхибирайки 

действието на TGF-β1. Установено е, че серумните му нива се покачват 

при пациенти с SSc, при които се наблюдава редуциране в степента на 

кожна фиброза (Matsushita et al., 2006). Нашето изследване показа, че 
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интерлевкинът е с повишени нива при пациентите спрямо контролната 

група. Ролята на IL-12 в патофизиологията на SSc е неясна и ние смятаме, 

че увеличените му стойности са вследствие на хроничния автоимунен 

отговор, наблюдаван при пациентите.   

Данните за IL-17 също са противоречиви и не всички проучвания 

регистрират повишени серумни стойности (Gourh et al., 2009; Bălănescu et 

al., 2015; Wakhlu et al., 2018). Ние не регистрирахме разлики в 

концентрацията на IL-17 при изследваните групи, което е в съответсвие с 

част от литературните данни (Bălănescu et al., 2015). Предполага се, че 

цитокинът има провъзпалителен и профибротичен ефект, стимулирайки 

секрецията на   IL-6 (Dufour et al., 2018). 

Получените от нас резултати имат своето логично обяснение, 

дължащо се на факта, че дифузната форма на заболяването се 

характеризира с фиброза на вътрешните органи и по-широко кожно 

засягане. 

TGF-β1 е растежен фактор с профибротичен и антивъзпалителен 

ефект. Въпреки доказаните му свойства да стимулира фибробластната 

активация и продукцията на колаген, данните за серумните му стойности 

при SSc се различават в отделните проучвания. Някои автори свързват 

високите концентрации на TGF-β1 с предразположеността на пациентите 

да развият дифузна форма на заболяването  (Dantas et al., 2016), докато 

други описват понижение в нивата му при dcSSc (Dziadzio et al., 2005). Ние 

наблюдавахме по-ниски концентрации на TGF-β1 при пациенти с SSc, 

което обясняваме с по-високите стойности на  IL-12 и TNF-α и 

супресивното им действие върху експресията на растежния фактор. 

CXCL-4 е хемокин, който е слабо проучен при пациенти с SSc. В in 

vitro условия e доказано, че инициира инфламаторен отговор чрез 

активация на TLR9 в плазмоцитоидни дендритни клетки (pDC) (Lande et 
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al., 2019). Предполага се, че хемокинът играе свързваща роля между 

процесите на хронично възпаление и фиброза. Доказано е, че CXCL4 

повлиява диференциацията на моноцитно диференцирани дендритни 

клетки (moDC) и стимулира експресията на CHI3L1 в тези клетки (Silva-

Cardoso et al., 2019). В нашето изследване отчитаме повишени нива на 

CXCL-4 при пациенти с SSc, което е съпоставимо с данните, представени в 

литературата (van Bon et al., 2014; Volkmann et al., 2016). Описана е връзка 

между серумните нива на CXCL-4 с кожните и белодробни промени, като 

и с наличието на интерстициална белодробна болест (van Bon et al., 2014). 

Увеличени концентрации на хемокина са регистрирани и при пациенти с 

SSc със засягане на бял дроб, но не е открита връзка със степента му или 

със специфичните клинични показатели (Volkmann et al., 2016). 

Необходими са по-разширени изследвания за изясняването на потенциала 

на CXCL-4 като маркер при SSc. 

ICAM-1 е адхезионна молекула, експресирана по повърхността на 

ендотелни, епителни и фибробластни клетки. При SSc, ICAM-1 се 

разглежда като маркер, отразяващ възпалителния процес и развитието на 

интерстициална белодробна болест (Pendergrass et al., 2010; Hasegawa et al., 

2014; Thakkar et al., 2016). Установени са повишени нива на адхезионната 

молекула при пациенти с белодробни усложнения, които са асоциирани с 

намален витален капацитет. Ние не намерихме значими разлики в нивата 

на ICAM-1 при изследваните групи. Тези резултати могат да се дължат на 

факта, че едва 5% от изследваните пациенти са развили белодробна 

фиброза (Karalilova et., 2019). 

5.2.5. Корелация между панел от маркери и скала за оценка на 

ставното увреждане - US10SSc score 

За да се провери дали има връзка между серумните концентрации на 

YKL-40, изследваните цитокини и показателите за клинични промени, е 
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потърсена корелация между тях. Установи се статистически значима 

положителна връзка на концентрациите на YKL-40  с нивата на IL-6 

(r=0.33, p<0.01) и IL-12 (r=0.28, p<0.05) в серума на пациентите с SSc (Фиг. 

9).  

  

Фигура 9. Корелация между серумните нива на YKL-40 с IL-6 (А) и IL-12 (Б) при 

пациенти с SSc 

При пациенти с SSc е описана връзка на серумния YKL-40 с CRP и 

СУЕ, както и с разтворимия серумен рецептор алфа за IL-2 (sIL-2Rα). CRP 

и СУЕ са остро-фазови, неспецифични показатели за протичащ 

възпалителен процес. sIL-2Rα е използван като златен стандарт за 

лимфоцитна активация (La Montagna et al., 2003; Wcislo-Dziadecka et al., 

2010). В текущото проучване открихме връзка между серумните нива на 

YKL-40 и стойностите на цитокините IL-6 и IL-12 при пациенти с SSc. До 

сега корелация между концентрацията на гликопротеина и тези молекули 

при SSc не е докладвана. IL-12 и IL-6 повлияват по различен начин 

възпалителния и фибротичния процес при SSc. Установената корелация 

между YKL-40 и цитокините предполага активно участие на 

гликопротеина в локално протичащото възпаление, промотиращо 

фибротичните промени. Протеинът не само инициира фибробластна 

трансформация и интензивна продукция на компоненти на 

А 
Б 
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екстрацелуларния матрикс, но също така действа като регулатор на 

възпалителния процес (Ziatabar et al., 2018). 

Открита бе и положителна корелационна връзка между резултата по 

US10SSc скалата, оценяваща патологичните изменения в ставите на 

китката, и стойностите на YKL-40 (rs=0.884, p<0.001) и IL-6 (rs=0.808, 

p<0.001) (Фиг. 10). 

 

Фигура 10. Корелация между серумните нива на YKL-40 и IL-6  с резултата по US10SS 

score при пациенти с SSc 

В преходни проучвания е доказана асоциацията на увеличените 

концентрации на YKL-40 в серум и синовиална течност със степента на 

ставно увреждане при пациенти с други ревматологични заболявания като 

ревматоиден артрит, псориатичен артрит и остеоартрит. Предполага се, че 

гликопротеинът отразява локално протичащо възпаление в ставите 

(Kazakova et al., 2012; Salomon et al., 2018; Karalilova et al., 2018).  

При пациенти с SSc се наблюдават симптоми на ставно увреждане, 

проявяващи се основно като артралгия или артрит, синовит и контрактури 
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(Young et al., 2016). Установена е връзка между увеличените серумни 

концентрации на гликопротеина и ставното включване при болни от SSc, 

развили артралгия/артрит (La Montagna et. al 2003). В проведеното от нас 

проучване установихме връзка между серумните нива на YKL-40 и IL-6 с 

резултата по скалата за оценка на патологичните изменения в ставите на 

китката – US10SSc. Скалата е специално разработена за това изследване с 

цел да бъдат оценени специфичните артикуларни и периартикуларни 

промени в китката. Откритата положителна корелация е показателна за 

връзката на серумните YKL-40 и IL-6 със ставното увреждане (Karalilova et 

al., 2019) и потвърждава хипотезата за ролята на възпалението в 

патологичните промени при SSc.  

Задача 4. Да се определи генната експресия на YKL-40 и цитокините TNF-
α, IL-6, IL-12, IL-17  в WBCs при пациенти с SSc. 

5.2.6. Генна експресия на YKL-40 и цитокините TNF-α, IL-6, IL-12, 

IL-17 в WBC   

Интерес представляваше проучването на генната експресия на YKL-

40 и провъзпалтелни цитокини в WBC.  Пътите промяна в нивата на иРНК 

за изследваните показатели е изчислена спрямо експресията на три 

подбрани гена (ACTIN-β, B2M, hUBC), служещи за вътрешна контрола. 

Експресия на ниво иРНК на YKL-40 до сега не е изследвана в WBCs при 

пациенти с SSc. Установихме сходни нива на прицелните иРНК-и при 

контролната група и пациентите с SSc, dcSSc и lcSSc, което можем да 

обясним с факта, че иРНК експресията на даден ген не винаги се свързва с 

протеиновите нива. Механизмите на пост-транскрипционна и пост-

транслационна модификация и регулация могат да окажат силно влияние 

върху синтезата на даден протеин. Факт, който отчитаме и в нашето 

проучване. 
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Задача 5. Да се изследва панел от малки некодиращи РНКи с потенциална 
роля в регулацията на YKL-40, в WBCs и плазма, при пациенти с SSc. 

5.2.7. Експресия на миРНКи регулиращи YKL-40, в WBC и плазма 

Високите протеинови нива на YKL-40 и липсата на промяна на ниво 

иРНК, определи търсенето на панел от миРНКи, участващи в пост-

транскрипционната регулация на YKL-40. За да се провери кои ми-РНКи 

притежават потенциала да се свържат с 3‘UTR на иРНК на YKL-40, се 

проведе in silico анализ, чрез специализирани бионформатични софтуери. 

На база на получените резултати, се подбраха следните миРНКи: miR-24, 

miR-30a, miR-30c, miR-125a, miR-153, miR-214. 

Проведен е qPCR анализ и експресията на всяка ми-РНКа е 

калкулирана спрямо референтен ген (RNU48), използван като вътрешна 

контрола. Не се установиха промени в експресионните нива на miR-24, 

miR-30a, miR-30c, miR-125a и miR-214 в WBC при изследваните групи. Не 

се отчита експресия на miR-153.  

На следващ етап изследвахме експресионните нива на панела от 

миРНКи в плазма. За целта проведохме специфичен TagMan анализ. При 

сравнение между експресията на изследваните миРНКи се установи 

значително понижение в нивата на miR-30a (p=0.01) (Фиг. 12, А) и miR-214 

(p=0.006) (Фиг. 12 В) при пациентите с SSc спрямо здравите индивиди. В 

допълнение, експресията на miR-30a е сигнификантно понижена при 

пациентите с dcSSc (p=0.005) спрямо контролната група (Фиг. 12, Б). 

Експресията на miR-214 в плазма е по-ниска и при двете пациентски 

подгрупи dcSSc (p=0.008) и lcSSc (p=0.03) спрямо здравите индивиди  

(Фиг. 12, Г и Д). Не се наблюдава промяна в експресионните нива на 

останалите миРНКи. 
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Фигура 12. Експресионни нива на miR-30a (A, B) и miR-214 (В, Г, Д) в плазма при 

изследваните групи с SSc спрямо контролната група 

Експресираните в клетките и циркулацията миРНКи участват в един 

от основните механизми за пост-транскрипционна регулация. Те 

супресират протеиновата синтеза, свързвайки се с 3‘UTR на таргетната 

А Б 

В Г 

Д 
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иРНК, което води до инхибиране на транслацията или дестабилизация на 

иРНК молекулата (Chen et al., 2016). Освобождаването на миРНК-и от 

клетките е под формата на свободни молекули, в комплекс с протеини или 

в състава на екзозомите. Предполага се, че тези циркулиращи миРНК-и 

взимат участие в междуклетъчната комуникация (Rebane & Akdis 2013). 

Доказано е, че про-фибротични екзозомни миРНК-и в серума на пациенти 

с SSc, могат да индуцират експресията на гени, свързани с фибротичния 

процес в дермални фибробласти (Wermuth et al., 2017).  

Използването на специфични сонди за съответните миРНКи позволи 

да бъде изследвана тяхната експресия в WBCs и плазма при пациентите с 

SSc и здрави доброволци. Получените данни не показаха различия в 

експресионния профил за съответните миРНКи в WBCs при изследваните 

групи. Определянето на нивата на описаните миРНКи в плазма доказа 

понижение в експресията на две от изследваните молекули - miR-30а и 

miR-214. 

miR-30a участва в регулирането на редица процеси в хода на 

неопластичните заболявания и невроналното възпаление (Fang et al., 2017; 

Jiang et al., 2018). Понижена експресия на miR-30a е отчетена в дермални 

фибробласти при пациенти с SSc. Супресията ѝ се свързва с повишените 

нива на BAFF, активатор на B-лимфоцитите, което предполага увеличен 

риск от развитие на автоимунен отговор (Alsaleh et al., 2014). Директно 

взаимодействие между miR-30a и иРНК за YKL-40 е установено в 

подложени на хипоксия човешки белодробни ендотелни клетки (HPAEC) в 

in vitro условия. Експресията на miR-30a не оказва ефект върху нивата на 

иРНК за YKL-40, но се отчита 60 % намаление на протеиновата синтеза в 

тези клетки (Tan et al., 2019). Възможно е наличието на сходен механизъм, 

оказващ влияние върху експресията на YKL-40 и при SSc. 
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В нашето проучване за пръв път се отчита, че плазмените нива на 

miR-30а и miR-214 са понижени при пациенти с SSc спрямо здрави 

индивиди. По-ниски нива на miR-30a се наблюдават и при пациентите с 

dcSSc, съпоставени с тези при контролната група. Експресията на miR-214 

е потисната и при двете подгрупи (dcSSc и lcSSc) в сравнение със здравите 

доброволци. 

Липсват данни за директно взаимодействие на miR-214 с иРНК за 

YKL-40. Повишена експресия на miR-214 е отчетена в периферни кръвни 

мононуклерни клетки (PBMCs) от здрави донори, третирани с клетъчни 

лизати, съдържащи HMGB1. Така се показва, че miR-214 взема участие в 

неинфекциозния инфламаторен отговор, индуциран от освобождаването на 

DAMPs в междуклетъчното пространство (Unlu et al., 2012). Доказано е, че 

TNF-α индуцира експресията на miR-214 в ендотелни клетки, което оказва 

влияние върху PTEN-медиираната експресия на цитокините TNF-α, IL-1β, 

1IL-6 и IL-18 от тези клетки (Wang et al., 2017). В Т- клетки е наблюдаван  

противоположен ефект на възпалителния процес върху експресията на 

miR-214. Доказано е, че в Т-клетки от пациенти с ревматоиден артрит, 

TNF-α супресира експресията на miR-214. Авторите съобщават, че при 

пациенти, които се лекуват с биологични агенти, таргетиращи TNF-α, се 

наблюдава повишение в нивата на miR-214 (Lai et al., 2017).  

Нашето проучване е първото, което представя данни за потенциален 

мехазнизъм за регулация на YKL-40 при SSc. Предполагаме, че 

понижените нива на miR-30a и miR-214 в плазма са причина за високите 

серумни нива на гликопротеина. Недостатъчното отделяне на тези ми-

РНКи вероятно води до намален контрол на протеиновата експресия на 

YKL-40. Бъдещи изследвания в различни клетъчни популации биха внесли 

нова информация относно регулацията на протеина.   
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Нашите данни доказват участието на YKL-40 в патофизиологията на 

SSc. Гликопротеинът е експресиран в неутрофили, еозинофили и 

моноцити. Регулацията на протеина попада под контрола на различни 

миРНКи и дисбалансът в тяхната експресия може да е причина за високите 

серумни нива на YKL-40. Смятаме, че гликопротеинът може да послужи 

като биомаркер за стратификация на пациенти с SSc. 

Задача 6.  Да се определят предоперативни и следоперативни серумни 

нива на YKL-40, NSE, LAMP-1 и LAMP-2 при пациенти с глиални тумори. 

5.3. YKL-40 при мултиформен глиобластом 

ГБМ е най-малигненият и често развиващ се тип първичен астроцитом. 

Представлява над 60% от мозъчните тумори при възрастните индивиди. 

Преживяемостта при това заболяване е изключително ниска, средно между 

14-15 месеца след поставяне на диагнозата (Hanif et al., 2017).  

YKL-40 се открива в туморни клетки при ГБМ, като нивата му на генна 

и протеинова експресия се свързват с малигнения потенциал на тумора и 

преживяемостта на пациентите (Steponaitis et al., 2016). До този момент 

нашият колектив е установил, че генната експресия на YKL-40 е увеличена 

в туморни тъкани спрямо в здрава мозъчна тъкан. Нивата на експресия 

корелират положително със серумните концентрации на протеина. 

Доказани са сигнификантно по-високи стойности на YKL-40 в серум при 

пациенти с ГБМ спрямо здрави индивиди  (Kazakova et al., 2014). 

За да задълбочим проучванията върху ролята на YKL-40 във 

възпалителния отговор, планирахме да се анализират серумните нива на 

протеина при хирургична интервенция, в предоперативния и 

постоперативния период (на 24-я час и на 7-я ден). 
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5.3.1. Серумни нива на YKL-40 при пациенти с ГБМ 

Установиха се сигнификатно по-високи стойности за YKL-40 на 24-я 

час след операцията (255.9±158.4 ng/ml) спрямо нивата на протеина в 

предоперативния период (160.6±131.5 ng/ml)  (p=0.03). Средната стойност 

на YKL-40 на 7-я ден (174.4±106.8 ng/ml) е близка до тази в 

предоперативния етап (160.6±131.5 ng/ml). Нивата на гликопротеина на   

24-я час са по-високи спрямо отчетените на 7-я ден, но разликата не достига 

статическа значимост (255.9±158.4 ng/ml vs 174.4±106.8 ng/ml (p=0.057). 

Данните са представени във Фиг. 12. 

 

Фигура 13. Предоперативни и следоперативни серумни нива на YKL-40 при пациенти с 

ГБМ 

Предоперативни серумни концентрации на YKL-40 при ГБМ са 

определени от различни изследователски групи. Стойностите на 

гликопротеина се свързват с по-лоша прогноза и по-кратък период на 

преживяемост (Perez-Larraya et al., 2014; Gandhi et al., 2018). В проучване, 

проведено от Bernardi и колектив (2012), серумните нива на YKL-40 са 

определени предоперативно и  постоперативно (1-ва седмица, 1-ви месец и  

4-ти месец) при пациенти, преминали тотална и субтотална резекция на 

тумора. Стойностите на протеина на 1-та седмица са сходни с тези преди 
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операцията. Авторите не откриват значителна промяна в концентрацията 

на YKL-40 в постоперативния период, поради което заключават, че 

протеинът няма отношение към тъканото увреждане и ремоделиране 

(Bernardi et al., 2012). Нашите данни показват, че концентрацията на 

протеина на 24-я час след хирургичната интервенция е значително 

увеличена спрямо нивата му преди операция. Стойностите на YKL-40  на 

7-я ден са близки до тези в предоперативния период. Получените от нас 

резултати представят допълнителен поглед върху динамиката на протеина. 

Предполагаме, че промените в серумните нива на YKL-40 вероятно се 

дължат на настъпилите процеси на възпаление и тъканно ремоделиране в 

ранните часове след операцията. 

5.3.2. Серумни нива на LAMP-1, LAMP-2 и NSE  

Туморното оцеляване е комплексен процес, поддържан от редица 

механизми на клетъчно и субклетъчно ниво. Туморните клетки имат 

висока зависимост от процеса на гликолиза, като основен метаболитен път 

за произвеждане на високо-енергийни молекули (Vizin и Kos, 2015). В 

допълнение към това е установено, че в туморната микросреда са широко 

застъпени процесите на автофагия и тъканно ремоделиране (Yun et al., 

2018). За да проучим процеса на тъканно ремоделиране и степента на 

невронално увреждане при ГБМ, изследвахме серумните нива на LAMP-1, 

LAMP-2  и NSE преди и след операция. 

Резултатите от статическите анализи показаха, че нивата на LAMP-2 

на 24-я час след операцията (504.4±191.8 ng/ml) са сигнификантно 

увеличени спрямо концентрациите на протеина преди туморната резекция 

(214.2±176.9 ng/ml) (p<0.001), както и спрямо стойностите на 7-я ден след 

операцията (213.9±141.1 ng/ml) (p<0.001) (Фиг. 13 А). Установи се и 

статически значима разлика в  стойностите на LAMP-1  в предоперативния 

период спрямо 7-я ден (1.90±1.39 ng/ml vs 0.88± 0.51 ng/ml, p=0.04)  (Фиг. 
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13 Б). Открива се корелация между нивата на LAMP-1 и LAMP-2 (r=0.634; 

p=0.02) на 7-я ден след операцията. Липсва връзка между серумните нива 

на изследваните маркери и YKL-40. 

 

Фигура 14. Предоперативни и следоперативни серумни нива на LAMP-2 (А) и на LAMP-

1 (Б) при пациенти с ГБМ 

Генната и протеиновата експресия на LAMP-1 и LAMP-2 е проучена 

при глиални тумори и здрава мозъчна тъкан. Установено е, че в туморната 

тъкан експресията на LAMP-1 (ген и протеин) е повишена спрямо 

експресията на LAMP-2. На лице е по-високо протеиново ниво при ГБМ 

спрямо ниско степенните астроцитни тумори. LAMP-2 има главно 

цитоплазмена локализация, докато LAMP-1 е детектиран и в 

междуклетъчното пространство (Sarafian et al., 2018). Предполага се, че 

този модел на експресия на LAMP-1 е свързан с прометастатичния 

потенциал на тумора. Описана  е възможната предиктивна роля по 

отношение на инвазивиност и метастазиране на LAMP-1 и LAMP-2, 

дължаща се на  транслокацията им в клетъчната мембрана при раковите 

клетки (Sarafian & Dikov, 2007; Alessandrini et al., 2017). 

В литературата липсват данни за динамиката в серумните нива на 

LAMP-1 и LAMP-2 при пациенти с ГБМ. Гликопротеините се разглеждат 

като потенциални прицелни молекули за потискане на автофагията и 

А Б 
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разработване на нови терапевтични подходи при ракови заболявания 

(Jensen et al., 2013; Giatromanolaki et al., 2014).  

Нашите резултати  са първите, които дават информация за промените 

в стойностите на LAMP протеините в кръвообръщението при ГБМ. 

Установи се повишена секреция на LAMP-1 и LAMP-2 в серума на 

пациентите в постоперативния период, което според нас отразява активния 

процес на тъканно ремоделиране след операцията. Като потвърждение на 

това заключение служи и откритата положителна връзка  между серумните 

нива на протеините на 7-я след интервенцията. 

NSE представлява кисела протеаза, която участва активно в 

гликолизата. Тя се открива в изобилие в невроните и се среща в останалите 

клетъчни типове, представени в мозъчната тъкан (Haque et al., 2018). 

Предполага се също така, че NSE има роля в туморогенезата, като 

подпомага растежа на тумора и миграцията на клетките. Смята се, че чрез 

активирането на сигналните пътища се насърчава разпространението и 

растежа на раковите клетки (Vizin & Kos, 2015). Стойностите на NSE в 

циркулацията служат като прогностичен маркер при пациенти с 

плоскоклетъчен карцином на бял дроб (Tian et al., 2020). Предполага се, че 

биха били информативни и при ГБМ. 

Не се установиха значими разлики в нивата на NSE преди (2.44±2.2 

ng/ml) и след хирургичната интервенция (3.72±2.1 ng/ml)  (p=0.25), но се 

наблюдава тенденция за увеличаване броя на пациентите с високи серумни 

стойности на ензима на 7-я ден след операцията. 

Нивата на ензима са изследвани от други автори в плазма при 

пациенти с глиални тумори. Предоперативни концентрации на NSE са 

определени в плазмени проби от пациенти с високо-степенни глиоми (клас 

IV), ниско-степенни глиоми (клас II) и здрави индивиди. Не са отчетени 

значими различия в нивата на ензима при отделните групи (Lange et al., 
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2014). Стойностите на NSE са сравнени при пациенти с продължителна и с 

кратка преживяемост след ексцизия на тумора, но не са установени 

значими разлики между двете групи (Vos et al., 2004). Част от авторите 

смятат, че  NSE не може да служи като биомаркер за разграничане на 

ниско-степенни от високо-степенни глиоми (Shih et al., 2017). 

Получените от нас резултати показаха сходство между 

предоперативните  и постоперативните стойности на ензима, но се 

забелязват по-голям брой пациенти с високи серумни стойности на NSE на 

7-я ден след операцията. Серумните нива на ензима са повишени при тежки 

черепно-мозъчни травми, инсулт и някои невродегенеративни заболявания. 

Предполагаме, че увеличените нива в постоперативния период при част от 

пациентите вероятно отразяват степента на невронално засягане след 

операция.   

Анализът на получените от нас данни и тези в научната литература, 

показва, че серумният YKL-40 притежава повече предимства като 

биомаркер за прогноза и мониторинг при ГБМ спрямо другите изследвани 

молекули, но нито един от анализираните протеини не би следвало да се 

използва самостоятелно в практиката. Необходимо е оформянето на панел 

от показатели за мониторинг и прогноза при пациенти с ГБМ. 

Систематизирана информация относно промяната в нивата на 

изследваните биомаркери при трите нозологични единици и асоциирането 

на YKL-40 с определен биологичен процес при съответната патология са 

представени в таблици 8 и 9. 
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Таблица 8. Промяна в нивата на изследваните биомаркери при тЧМТ, SSc и ГБМ 

тЧМТ SSc ГБМ 
Маркер Промяна Маркер Промяна Маркер Промяна 

NSE  TNF-α  NSE  

LAMP-1 * IL-6  LAMP-1  

LAMP-2  IL-12p40  LAMP-2  

TNFα  IL-17 *   

IL-6  CXCL4    

  ICAM-1 *   

  TGF-β1 *   

- увеличение, * - не се отчита промяна  
 

Таблица 9. Промяна в нивата на YKL-40 при тЧМТ, SSc и ГБМ 

 Нива на YKL-40 Процес 

тЧМТ  В ликвор и плазма Възпаление и тъканно 

ремоделиране 

SSc В серум Възпаление, патологични 

изменения в ставите 

ГБМ В серум в постоперативния 

период 

Възпаление и тъканно 

ремоделиране 

- увеличение 
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6. Заключение 

Проведено е комплексно проучване за изясняване на биологичната 

роля на YKL-40 като маркер за възпаление при заболявания, съпътсвани от 

различно по етиология възпаление. Представените резултати не само 

доказват връзката на YKL-40 с протичащия възпалителен процес, но 

внасят нова информация за значението на протеина като прогностичен 

показател. Повишените нива на изследваните молекули от панела и 

доказаните корелационни връзки описват сложния характер на 

патофизиологичните изменения, съпътстващи възпалението, при 

различните заболявания.  

Установи се, че динамиката в нивата на YKL-40 зависи от степента 

на увреждане, концентрацията на провъзпалителните цитокини и 

експресията на миРНКи, участващи в постранскрипционната регулация на 

протеина.  Изследването на YKL-40 в комбинация с установени маркери, 

предоставя допълнителна информация за клиничното състояние на 

пациентите и може да послужи като индикатор, отразяващ хода на 

патологичните промени, които настъпват вследствие на развилия се 

възпалителен процес, независимо от неговата етиология.  

Получените резултати доказват работната хипотеза за ролята и 

потенциалното приложение на YKL-40 като биомаркер при заболявания, 

съпътствани от остър или хроничен възпалителен процес. 

 

 

 

 

 



53 
 

7. Изводи 
1. Стойностите на YKL-40 в плазма и ликвор при тЧМТ отразяват 

протичащото възпаление. Плазмените нива на гликопротеина се 

свързват с благоприятния клиничен ход. 

2. Корелационните зависимости между концентрацията на YKL-40 в 

плазма с изследваните молекули и клиничните скали са индикатор за 

ролята му в процесите, настъпили след мозъчната травма.  

3. Повишените серумни нива на YKL-40 при пациентите с SSc, връзката 

им с клиничните скали и провъзпалителните цитокини, отразяват 

протичащото хронично автоимунно възпаление и определят YKL-40 

като маркер за стратификация на пациентите. 

4. Установеният модел на генна експресия на YKL-40, TNF-α, IL-6 и IL-12 

и наличието на високи серумни концентрации на съответните протеини, 

предполага наличието на пост-транскрипционна регулация в 

биосинтезата им при SSc. 

5. Понижената експресия на miR-30a и miR-214 оказва положителен ефект 

върху посттранскрипционния контрол на YKL-40. 

6. Динамиката в серумните нива на YKL-40, LAMP-1 и LAMP-2 при ГБМ 

е свързана с настъпилите процеси на възпаление, тъканно ремоделиране 

и автофагия в постоперативния етап.  
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8. Оригинални приноси 
1. Проведено е комплексно, сравнително проучване на YKL-40 в 

паралел с клинични показатели и скали за оценка върху три 

заболявания, съпътствани от различно по етиология възпаление. 

2. Установената експресия на протеина в полиморфонуклеарни клетки 

и връзката между плазмените му нива с резултата от клиничните 

скали показват, че протеинът YKL-40 отразява възпалителния 

процес, развиващ се при тЧМТ.  

3. Доказва се връзка между серумните нива на YKL-40 и степента на 

ставно увреждане, оценена чрез US10SSc скалата при пациенти с 

SSc. 

4. За първи път се представят данни за генната експресия на YKL-40  в 

бели кръвни клетки при пациенти с SSc. 

5. За пръв път се предлага механизъм за регулацията на YKL-40 чрез 

понижена експресия на миРНКи в плазмата на пациенти с SSc. 

6. Проучената  динамика на YKL-40, LAMPs и NSE  дава информация 

за процесите на възпаление, тъканно ремоделиране и невронално 

увреждане в постоперативния период при пациенти с ГБМ.  
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YKL-40 in inflammatory diseases 

(Summary) 
In numerous diseases there is still a need for reliable biomarkers that 

reflect the development of the inflammatory process and to relate its progress 

with the characteristic pathological changes. Example of such diseases are 

severe traumatic injuries brain (TBI), organ non-specific autoimmune 

diseases (systemic sclerosis – SSc) and neoplastic diseases (glioblastoma 

multiforme – GBM). 

 The implementation of new markers is a laborious and long process. In 

recent years, the glycoprotein YKL-40 is under intense studies as a potential 

biomarker. The protein induces key signaling pathways, that activate and 

mediate various processes. It is believed to have a possible role in 

inflammation, fibrosis, angiogenesis and cell migration. Participation in these 

process and the release of the glycoprotein in blood and other body fluids, 

suppose that YKL-40 could be used as a biomarker. 

 We conducted a complex research in order to examine the biological role 

and the value of YKL-40 as a marker of inflammation in diseases, 

accompanied by inflammatory process of different etiology. Protein 

concentrations were determined in plasma and cerebro-spinal fluid in patients 

with TBI, in sera of patients with SSc and GBM in parallel with other 

molecules. We found that the dynamic changes in YKL-40 levels depend on 

the magnitude of tissue damage, concentration of pro-inflammatory 

cytokines and expression of miRNAs, that participate in the 

posttranscriptional regulation of the protein. The examination of YKL-40 in 

combination with other markers gives additional information for the clinical 

state of the patients and could serve as an indicator for the pathological 

changes, accompanied with inflammation, regardless of its etiology. 
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