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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Психичните разстройства, невродегенеративните заболявания и 

онкологичните заболявания са едни от най-често срещаните патологии в 

световен мащаб. Много проучвания върху тези състояния, показват 

нарушения в серотонергичната сигнализация. 5-хидрокситриптаминът (5-

HT), наричан още серотонин, е биогенен амин, чиито многостранни 

функции го правят един от фундаменталните невромедиатори в човешкия 

организъм. Той се среща в централната (ЦНС) и периферната нервна 

система (ПНС). 5-HT има многобройни функции. Той контролира 

настроението, съня, кръвосъсирването, апетита и мотилитета на 

гастроинтестиналния тракт (ГИТ) (Shajib et al., 2017). 5-HT опосредства и 

множество други процеси, включващи регулация на функциите на 

пикочния мехур, хомеостазата, съдовия тонус, имунните функции при 

чревно възпаление и други (Ramage, 2006). В научната литература 

съществуват много доказателства за ефекта на различни светлинни 

източници, излъчващи йонизираща или нейонизираща радиация, върху 

действието на 5-НТ. В широк смисъл, йонизиращото лъчение (ЙЛ) се 

използва за диагностициране и лечение на заболявания при човека. 

Познаването на биологичните ефекти на тези лъчения е от значение за 

медицинската практика особено, когато ЙЛ се използват за терапия или 

диагностика на различни заболявания. Също така, светлината като 

електромагнитно лъчение се използва за лечение и профилактика на много 

заболявания, като рак и невродегенеративни мозъчни нарушения. 

Източниците на нейонизиращо лъчение най-общо могат да се 

класифицират като лазери, светодиодите (LEDs) и широкоспектърни 

лампи. Тези източници са широко използвани през последните години 

поради техните доказани терапевтични и диагностични свойства в 

медицинската практика. В литературата има доста проучвания в които, 

изследванията са концентрирани върху изследването на 

невробиологичните ефекти на радиацията, включително върху 

метаболизма и транспорта на невротрансмитерите, които опосредстват 

жизненоважните функции в човешкото тяло (Hu et al., 2021).  

Една от най-известните терапии, прилагана в невробиологията, е така 

наречената нискочестотна лазерна терапия или фотобиомодулация, при 

която се използват основно лазери, които още от миналия век са показали 

благоприятен ефект върху човешкото тяло. Установено е, че светлини с 

дължини на вълните, обхващащи областите от ултравиолетовия (UV) до 

инфрачервения (IR) диапазон, активират различни физиологични системи 

и биологични фактори, водещи до терапевтичен ефект върху различни 

състояния. Относно ГИТ, ролята на 5-НТ се появява в контролирането на 

гастроинтестиналния мотилитет като модулира двигателните функции в 

червата. В този смисъл, научни данни в световната литература свързват 



6 
 

този медиатор с възпаления на червата като колит, синдром на 

раздразнените черва и цьолиакия (Manocha & Khan, 2012).  

Онкологичните заболявания, от своя страна, са причина за 

приблизително 9.6 милиона смъртни случаи в световен мащаб съгласно 

статистика, публикувана през 2018 година (Bray et al., 2018). В борбата 

срещу тези заболявания са създадени множество различни терапевтични 

подходи. Най-често използваните са: хирургия, химио- и лъчетерапия. 

Според някои автори при около 50% от пациентите, диагностицирани с 

рак, се препоръчва и прилага лъчетерапия (Begg et al., 2011), като при 60% 

от тези пациенти тя има терапевтичен ефект (Barnett et al., 2009). 

Последното потвърждава тезата че, йонизиращата радиация (ЙР) 

представлява ефективен инструмент срещу някои видове туморни клетки.  

Научно доказано е, че нарушенията в серотонергичната сигнализация 

се появяват при анормална активност на ензимите, които участват в 

разграждането на 5-НТ, в частност ензима моноамин оксидаза - А (МАО-

А). Промени в активността на МАО-А са доказани при редица 

неврологични и нервнопсихиатрични разстройства. Затова и като 

конвенционален терапевтичен подход към тези заболявания се прилагат 

различни видове инхибитори на ензима МАО-А (напр. Clorgyline). 

Известно е, че МАО-А катализира окислението на моноаминните 

невромедиатори в централната и периферна нервни системи (Sturza et al., 

2019). Субстрат на МАО-А е и 5-НТ.  

В литературата съществуват данни, които определят 

фотодинамичната терапия като ефикасна и лесна за прилагане в терапиите 

на гореизброените патологии. За момента, обаче, фините механизми, по 

които светлината повлиява невропатологичните и невродегенеративни 

състояния, са неясни. В настоящия проект, за пръв път се прави 

задълбоченото проучване на ролята на различни енергийни потоци върху 

реактивността на изолирани циркулярни гладкомускулни (ГМ) препарати, 

взети от корпус на стомах на плъх, към 5-НТ. Изследваме и промените в 

активността на ензима МАО-А в отговор на тези лъчения. Целта е 

получаване на интересни отговори на важни въпроси, свързани с 

молекулния механизъм на повлияване на физиологията на онкопациенти, 

подложени на лъчетерапия, както и на пациенти с неврологични 

патологии, за които светлинната терапия би бил един много добър 

терапевтичен подход. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

 

ЦЕЛ 

Да са проучи ролята на различни енергийни потоци върху 

реактивността към 5-хидрокситриптамин на изолирани циркулярни 

гладкомускулни ивици от стомах на плъх и определяне на активността на 

ензима моноамин оксидаза А в отговор на тези лъчения. 

 

ЗАДАЧИ 

 

За изпълнението на поставената цел формулирахме следните задачи: 

• Да се изследва как електронни потоци с различна мощност, 

генерирани от линеен ускорител, повлияват спонтанната контрактилна 

активност на гладкомускулни препарати от целотелно облъчени плъхове. 

 

• Да се изследва въздействието на електронни потоци, кохерентни и 

некохерентни лъчения върху параметрите на спонтанната съкратителна 

активност и ефекта на 5-хидрокситриптамин върху изолирани 

гладкомускулни ивици от стомах на плъх. 

 

• Да се определи промяната в ензимната активност на ензима 

моноамин оксидаза А след облъчване с кохерентни и некохерентни 

нейонизиращи лъчения 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. МАТЕРИАЛИ 

В хода на изследванията са използвани 5-HT (Sigma) и ацетилхолин 

(ACh) (Sigma). Веществата се разтварят вв дестилирана вода. За 

анестезиране на животните преди самото облъчване се използват Xylazine 

(Alfasan, Netherlands) и Ketamine (Wells, Austria). 

За приготвянето на Кребс разтвор използваме: NaCl, KCI, CaCl2,  

MgCl2, КH2PO4, NaHCО3, C6H12O6. Всички химикали са производство на 

MERCK (Darmstadt, Germany). 

2. МЕТОДИ 

2.1 Експериментални животни и анестезия 

Използвани са мъжки плъхове (88 на брой) от порода Wistar с тегло 

около 250 g, отглеждани при нормални условия за живот (температура 

22°С ± 1°С, 45% влажност, достъп до вода, стандартна храна и осигурена 

циркадна смяна на светли и тъмни периоди). 36 от тези плъхове са 

предвидени за облъчване с различни дози 1 Gy и 5 Gy. Плъховете се 

анестезират интраперитонеално преди самото облъчване с комбинация от 

Xylazine 2% - 10 mg/kg и Ketamine 5% - 100 mg/kg. 

2.2 Условия на облъчване на експерименталните животни с 

електронни потоци 

Линеен ускорител (ЛУ) Mevatron Primus HE (Siemens, Germany) е 

използваният в настоящата дисертация източник на електронни потоци. 

Прилаганата кинетична енергия е 9 MeV. Мощността на дозата е 300 

MU/min (Monitor Units/min). За целите на облъчването плъховете се 

фиксират в плексигласова подложка с размер 30 × 30 × 0,5 сm. 

Дълбочината на дозния максимум е на 2 сm от повърхността на животното. 

2.3 Регистриране на съкратителната активност на 

гладкомускулни препарати 

Всички гладкомускулни (ГМ) препарати се изолират от корпус на 

плъши стомаси и са с дължина 13,0 ± 1,5 mm и ширина 1,0 mm ÷ 1,5 mm 

без да се нарушава мукозния слой. Преди да започне всеки опит върху ГМ 

препаратите се прилага механично натоварване с 7 mN. В началото и края 

на всеки експеримент се прибавя 10
-6 

М AСh в органните вани, за да се 

провери виталността на препаратите. Органните вани се измиват, като 

разтворът се сменя с нов, предварително темпериран и аериран, след 

едноминутна пауза. Извършва се 5 минутен запис за всяко отделно 

въздействие. Записът регистрира спонтанната съкратителна активност с 

параметри базисен период (ВТ), средна амплитуда (Amean), площ под 

кривата (AUC) и честота (Freq). 

2.4 Статистически анализ и обработка на опитните данни 

За статистическата обработка на получените резултати се използват 

специализирани програмни продукти Statistica 4.5 (StatSoft, Inc. Microsoft, 

САЩ), SPSS 11.5 Inc, Chicago, IL, САЩ) Excel 7.0 VB for applications и 
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GraphPad Prism 3.0 (GraphPad, Soft, САЩ). При нормално разпределение 

на показателите се използва student’s t-тест за свързани и независими 

извадки. За статистически значима разлика между средните величини и 

относителните дялове се приема p<0,05. Докато при ненормално 

разпределение се употребява Kruskal Wallis test, тест за свързани (чифтни) 

извадки на Wilcoxon и singned rank test. 

2.5 Представяне на експерименталните резултати 

За да установим промяна в спонтанната съкратителна активност 

(ССА) на изследваните ГМ ивици, проследяваме промените в тоничната 

компонента (ТК) и Amean, измерени в mN и определени за период от 5 min. 

Изчислява се и AUC в мерни единици mN.s за същото време и Freq, 

определена в брой контракции за минута. Спрямо тези стойности, 

определени като базисни, се извършва сравнителен и статистически 

анализ, като се отчита тяхната относителна промяна след екзогенно 

прилагане на АСh или 5-НТ. Избират се само резултати със статистически 

неразличими стандартни отклонения от средната стойност, използвайки 

едно-факторен тест на Фридман Friedman ANOVA, докато при p<0.05 се 

използва Wilcoxon signed rank test, за да се установи достоверно 

повлияване на контрактилитета на ГМ препарати под влияние на 

изследваните вещества. Данните са представени като Mean ± SDМ, където 

Mean е средната стойност, а SDM е стандартно отклонение на тази 

стойност.  

2.6 Получаване на концентрация-ефект криви 

Концентрация-ефект кривите са построени чрез използване на метода 

на най-малките квадрати. Апроксимациите на кривите графично се 

изразяват чрез формулата на Хил:  

Response = Vm . C
α
 / (C

α
 + K

α
), 

в която Response е съкратителният отговор на ГМ препарати, 

индуциран от въздействието на изследваното вещество с дадена 

концентрация - С. Съкратителният отговор е представен в проценти, 

където силата на ГМ контракция се предизвиква от прилагане на 5×10
-6

 M 

5-НТ. ТК и Amean са необходимите параметри при определяне на 

гореспоменатата концентрация. В същата формула, α - е коефициентът на 

Хил, Vm е максималната стойност на съкратителната активация и K е 

концентрацията, при която получаваме половината от максималния ефект 

(EC50). Максималният ефект се означава с EC100. Коефициентът на 

корелация (R) е определян след сравнение между концентрация-ефект 

кривите и аналитичните криви, получени чрез формулата на Хил. Two 

Factors ANOVA статистически анализ е използван за достоверно 

различаване на ССА при прилаганите нарастващи концентрации на 5-НТ 

(10
-8

 M ÷ 10
-4

 M).  
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2.7 Определяне на МАО-А активност 

Активността на МАО-А е изследвана чрез флуорометрична детекция 

на водороден пероксид (H2O2), представляващ един от страничните 

продукти, генерирани по време на окислителното дезаминиране на MAO-А 

субстрата. 

2.8 Облъчване на ГМ тъкани във влажна среда с лазери, LED и 

лампи 

За да се избегне специфична абсорбция на електромагнитната 

радиация във водна среда, която води до известно отслабване на 

интензитета на лъчението, облъчването се реализира в условия без Кребсов 

разтвор. ГМ препарати са излагани на различни дължини на вълните за 1 

min, а полученият ефект се отчита на 15 min след облъчването при 

прилагане на 5-НТ в концентрации EC50 и EC100.  

2.9 Система за in vitro облъчване на гладко мускулни препарати с 

електромагнитна радиация 

За да проучим ефекта на 5-НТ върху ССА на ГМ препарати 

използваме лазери, лампи и LEDs с физични характеристики, които са 

описани в Таблица 1. Предвидените характеристики на всички светлинни 

източници са максимална дължина на вълната (λmax), мощност (P) и 

плътността на мощност (PD). 

Източник 
Област на 

електромагнитния 

спектър 

λ
max, 

[nm] 
P, 

[W] 
PD, 

[mW/cm
2

] 

LED 

Ултравиолетова 365 3 4 

Видима, Червена 660 3 4 

Видима, Синя 470 3 4 

Лазери 
Видима, Зелена  532 0,2 4 

Инфрачервена 808 0,5 4 

Лампи 
UVC 254 6 4 

UVA/B 350 6 4 

На Фигура 1 е представена схема на системата за дозирано облъчване, 

състояща се от 6 компонента. Първият компонент представлява светлинен 

източник (LED, лазери, лампи), който облъчва препаратите със светлина, 

имаща характеристики, представени в горната таблица. Друг компонент на 

тази система е постоянното автономно захранване. Третият компонент 

Таблица 1. Източници на електромагнитна радиация и техните 

физични характеристики. 
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осигурява контрол на тока и дава възможност за неговото коригиране. 

Мeхано-оптичната система за формиране на енергийния поток осигурява 

желаната мощност на излъчвателя. Биологичният обект е последният 

компонент на тази система, като преди да се абсорбира лазерното лъчение 

от него, първо се регулира експозицията на електромагнитното лъчение 

чрез програмируем блок. 

 

 

  

Фигура 1. Система за дозирано облъчване. 1 - източник на 

електромагнитно лъчение; 2 - постоянно автономно захранване; 3 - 

контрол на тока; 4 - мeхано-оптична система; 5 - блок за 

регулиране експозицията; 6 - биологичен обект  

Източник: Zagorchev et al., 2020 
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IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. Изследване на влиянието на йонизираща радиация, генерирана от линеен 

ускорител, върху спонтанната съкратителна активност на гладкомускулни 

препарати от стомаси на целотелно облъчени опитни животни 

Първата задача е да се изследва влиянието на електронните потоци 

върху спонтанната съкратителната активност (ССА) на ГМ препарати, 

изолирани от корпусната част на плъши стомаси. За реализирането на тази 

задача разделяме ГМ препаратите в 7 групи в зависимост от дозата на ЙР и 

времето на отпрепариране на ГМ. Тези групи са: група 1 – контролни ГМ 

ивици (необлъчвани), групи 2 и 3 – ГМ ивици, облъчвани с 1 Gy и 

отпрепарирани на 1h и 18h, съответно, групи 4 и 5 - ГМ ивици, облъчвани 

с 5 Gy и отпрепарирани на 1h и 18h, съответно, и групи 6 и 7 – ГМ ивици, 

облъчвани с 5 Gy и отпрепарирани на 5 дена и 10 дена, респективно. За 

анализирането на ефекта на ЙР върху ССА на ГМ ивици изследваме 

последователно тяхната фазична и тонична ССА. Резултатите са 

представени на Фигура 2А, където представяме данните, получени от 

измерването на тоничната ССА на изследваните групи опитни животни. 

Конкретно за контролните препарати (група 1) установената Fmean е 3,3±1,0 

mN. За ГМ ивици от животни, облъчени с 1 Gy електронно лъчение и взети 

на 1h след облъчването (означени като група 2 – 1 Gy 1h на графиката), 

резултатите за Fmean са 3,4±0.9 mN, а за тези, при ГМ препарати 

отпрепарирани на 18h (група 3 – 1 Gy 18h), Fmean e равна на 3,5±1,0 mN.  

От друга страна, за ГМ препаратите, облъчени с доза 5 Gy и 

декапитирани на 1h след облъчването (група 4), измерената Fmean на 

генерираната сила е 3,2±0,9 mN, докато за ГМ ивици, получени 18h (група 

5), 5 дена (група 6) и 10 дена (група 7) след облъчването със същата доза, 

отчитаме Fmean равна съответно на 3,3±0,6 mN, 3,4±0,9 mN и 3,3±0,8 mN. 

А Б 

Фигура 2. ССА на ГМ препарати от целотелно облъчени с ЙР плъхове. 
А) Тонична спонтанна съкратителна активност (Tonic SCA, Тонична ССА), 

измерена в mN за 7те групи ГМ препарати. Всяка група се състои от 15 

циркулярни ГМ ивици от стомах на плъх.  
Б) Фазична спонтанна съкратителна активност (Phasic SCA, Фазична ССА), 

измерена в mN за същите 7 групи.  
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Фазичната ССА на облъчените с 1 Gy и 5 Gy препарати и 

отпрепарирани на различни времена е представена на Фигура 2Б. 

Измерената Fmean за контролната група е 1,4±0,7 mN. Циркулярните ивици, 

облъчени с доза 1 Gy ЙЛ и дисецирани на 1h след облъчването (група 2), 

показват фазична CCA със Fmean, равна на 1,45±0,76 mN, докато за ивиците 

от групата животни, облъчени с 1 Gy и декапитирани на 18h след 

облъчването (група 3), получаваме Fmean равна на 1,5±0,73 mN. Фазичната 

ССА за последните групи тъкани, облъчени с максимална доза ЙР 5 Gy и 

декапитирани на 1h (група 4) и 18h (група 5), 5 дена (група 6) и 10 дена 

след сеанса на облъчване (група 7), измерената Fmean е съответно равна на 

1,5±0,73 mN, 1,34±0,6 mN, 1,55±0,7 mN и 1,4±0,6 mN. Прави впечатление 

липсата на разлики в силата на фазичната CCА в контролните и 

третираните ГМ препарати, независимо от дозата на ЙР и времето на 

отпрепариране на тъканите. 

Доказателство за липсата на разлики в ССА на ГМ препарати от 

стомаси на целотелно облъчени животни, независимо от дозата и времето 

на отпрепариране, се открива и в представените механограми на Фигура 3. 

Механограмите показват сравнение между контрактилната активност на 

ГМ препарати от група 1 (контролни, необлъчени) с група 6 (облъчени с 5 

Gy и декапитирани на 5я ден). Ясно се вижда, че електронните потоци не 

предизвикват значими промени в параметрите на ССА на облъчени ГМ 

ивици (група 6 – 5 Gy 5 дена) спрямо контролните (p<0,05). Забелязва се, 

че ССА на ГМ препаратите се запазва, въпреки излагането им на ЙР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Механограми на ССА на контролни и на облъчени ГМ 

препарати с доза 5 Gy и отпрепарирани на пети ден (група 6, 5 Gy 

5 дена) след облъчването. 

А) ССА на контролни ГМ препарати. 

Б) ССА на облъчени с 5 Gy и дисецирани на 5
я
 ден след 

облъчването ГМ препарати. 

А Б ССА – контролни ССА – 5 Gy след 5 дена 



14 
 

 

Следваща стъпка от първата задача е да се определи концентрация на 

5-НТ, която предизвиква максимална сила на контрактилитет при 7те 

групи животни. За тази цел построяваме концентрация-ефект криви за 

5-НТ, М 

Група 6 – 5 Gy, дисецирани на 5я ден 
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Група 1 – контролни ГМ препарати  
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Група 2 – 1 Gy, дисецирани на 1h  

Група 3 – 1 Gy, дисецирани на 18h  
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Група 4 – 5 Gy, дисецирани на 1h  
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Група 7 – 5 Gy, дисецирани на 10я ден 

Фигура 4. Концентрация-ефект крива на въздействие на 5-HT в различни 

концентрации при присъсвие на ACh в концентрация 10
-5

 M върху ГМ ивици от 

всички групи (1ва – 7ма) животни. Представени са експериментално определената 

крива (черно) и аналитичната (червено), построена според формулата на Хил. 
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всички групи животни. Работният концентрационен диапазон на 5-НТ е 

между 10
-8 

М и 10
-4 

М. Всяка точка с експериментални данни показва 

максималната стойност на контракция, получена след въздействие с 

посочената по абсцисата концентрация на 5-НТ и представя съкратителния 

отговор като % от контракцията на ГМ проби, предизвикана от 1 µМ AСh. 

На Фигура 4 представяме аналитичните (в червен цвят) и концентрация-

ефект кривите (в черен цвят) на въздействието на 5-НТ. Аналитичните 

криви са получени чрез формулата на Хил. Във всички концентрации-

ефект криви се наблюдава нарастване на съкратителния отговор на ГМ 

ивици от корпусната част на стомаха на плъхове с увеличаването на 

моларната концентрация на 5-НТ. Интересно, че при всички групи, 10
-5

 М 

5-НТ провокира най-силни реакции на препаратите. Тази концентрация 

дефинираме като EC100. Най-силно повлияване на ГМ ивици от страна на 5-

НТ се отчита при целотелно облъчени с 1 Gy животни, декапитирани на 1h 

след облъчването. Времето между облъчването и отпрепарирането на ГМ 

ивици повлиява ССА на ГМ препарати особено при високите 

концентрации 5-НТ.  

2. Изследване на въздействието на различни кохерентни и 

некохерентни лъчения върху параметрите на ССА и ефекта на 5-НТ 

върху изолирани ГМ ивици от стомах на плъх 

Втората задача е да се изследва въздействието на различни 

кохерентни и некохерентни лъчения върху параметрите на ССА и ефекта 

на 5-НТ върху изолирани ГМ ивици от стомах на плъх. За проследяване на 

in vitro ефекта на източници на кохерентни и некохерентни лъчения върху 

ГМ препарати, използваме светлинни източници, излъчващи кохерентна и 

некохерентна светлина с различни дължини на вълните. За целите на 

настоящата работа е изработена и специална система за дозирано 

облъчване с електромагнитна радиация. Системата е представена на 

Фигура 1 от Раздел Материали и Методи. Всички излъчватели независимо 

от различните λmax и P имат една и съща плътност на мощност. С помощта 

на тази система за облъчване изследваме ефекта на LEDs, лазери и лампи, 

излъчващи светлина с различна дължина на вълната върху реактивността 

на ГМ препарати към 5-НТ. Следва анализ на специфичните промени в 

реактивността на ГМ препарати в резултат на облъчването и екзогенното 

въздействие с 5-НТ. Промените в ССА на ГМ препарати, облъчени с 1 Gy 

и дисецирани на 1h след облъчването, са сравнени с необлъчените 

контроли. Представителни механограми са показани на Фигура 5. 

Изследваме влиянието на електронното лъчение върху реактивността на 

ГМ препарати в отговор на екзогенно приложение на 10
-5 

М 5-НТ върху 

ГМ препарати, изометрично фиксирани в 20 mL вана. Наблюдаваме 

нарастваща във времето механична контракция при ГМ ивици, облъчени с 
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ЙР. Всички параметри на ССА се повишават при облъчените ГМ ивици с 

изключение на честотата на ССА, която се запазва постоянна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобен анализ следва и за ГМ ивици, облъчени с 1 Gy и 

отпрепарирани на 18h след облъчването. Резултатите са представени на 

Фигура 6. Наблюдава се нарастване на ССА след прилагане на 5-НТ в 

концентрация 10
-5 

М спрямо необлъчените препарати. Тази група животни 

проявява максимална мускулна контракция при 14 mN, която е по-малка в 

сравнение с тази при ГМ препарати, облъчени с 1 Gy, дисецирани на 1h, 

при които максималният ефект на мускулна контракция се постига при 17 

mN. Предполагаме, че удължаването на периода след целотелното 

облъчване на опитните животни и дисецирането на препаратите при една и 

съща концентрация 5-НТ води до по-ниски параметри на ССА. 

А Б 

10 µM 5-HT   
 

10 µM 5-HT    

 

Фигура 5. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици в отговор на 1 Gy ЙР и 

в резултат на екзогенно въздействие с 10
-5 

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху ГМ контрактилитет на 

целотелно облъчени с 1 Gy животни и декапитирани на 1h след облъчването. 
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За детайлните изследвания върху съкратителната активност на ГМ 

препарати от опитните животни, облъчени in vitro с нейонизираща 

радиация със светлини с дължини на вълните, UVC 254 nm, UVA/B 350 

nm, UV 365 nm, LED 470 nm, Laser 532 nm, LED 660 nm и Laser 808 nm, 

провеждаме екзогенно въздействие със 5-НТ в концентрация от 5×10
-6 

M. 

Облъчването се извършва in vitro във влажна, а не в течна среда (WOB 

камера). Препаратите се излагат за 1 min във влажна среда, което не 

променя параметрите на ССА и реактивността им към 5-НТ в продължение 

на 5, 10, 20 и 30 min. Самото облъчване с различни източници трае 60 

секунди, а полученият ефект се отчита на 15та
 
min след акта. Фигура 7 

представя представителни механограми на ССА от ГМ препарати от 

опитните животни в отговор към въздействие с 5-НТ, облъчени с UVC 

светлина с дължина на вълната 254 nm. Механограмите демонстрират 

повишена мускулна контракция на облъчените ГМ препарати с UVC 254 

nm при въздействие на 5-НТ в концентрация 5×10
-6

 М спрямо 

необлъчените. Честотата на ССА се запазва непроменена, аналогично на 

описаните резултати с ЙР. Отчитаната повишена контрактилна активност 

на ГМ ивици, облъчени с UVC светлина в резултат на екзогенното 

действие на 5-НТ, достига до 35%. 

 

 

А Б 
10 µM 5-HT   

 

10 µM 5-HT    

 

Фигура 6. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици в отговор на 1 Gy ЙР и 

в резултат на екзогенно въздействие с 10
-5 

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета на 

ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ на 

целотелно облъчени с 1 Gy животни и декапитирани на 18h след 

облъчването. 
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Следващият изследван източник на некохерентно електромагнитно 

лъчение е лампа, излъчваща UVA/B-радиация. Проследяваме действието 

на UVA/B-радиацията върху реактивността на ГМ ивици от плъши стомах 

А Б 

5 µM 5-HT   

 

5 µM 5-HT    

 

Фигура 7. Механограми, отчитащи съкратителната активност на ГМ 

ивици (n=7) в отговор на облъчване с UVC светлина и в резултат на 

екзогенно въздействие с 5×10
-6

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с UVC светлина. 

Б А 5 µM 5-HT   

 

5 µM 5-HT   

 

Фигура 8. Механограми, отчитащи съкратителната активност на ГМ 

ивици (n=7) в отговор на облъчване с UVA/B светлина и в резултат на 

екзогенно въздействие с 5×10
-6

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с UVA/B светлина. 
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към 5-НТ в концентрация 5×10
-6 

М. Представителни механограми на 

контракция на изследваните ГМ ивици в отговор на екзогенното действие с 

5-НТ са показани на Фигура 8. Облъчените ГМ ивици реагират с 1 mN по-

силно от контролните. Получените резултати са представени в проценти и 

за тази група препарати се отчита приблизително 8% повишаване на ССА 

на облъчените ГМ ивици в сравнение с WOB.  

Следващата група, проведени експерименти, са върху ГМ препарати, 

облъчени с LED 365 nm. Проучваме ефекта на това лъчение върху ССА на 

опитните животни. Следвайки експерименталния протокол, описан по-

горе, проследяваме промените в параметрите на ССА на контролни и 

облъчени с LED 365 nm ГМ препарати преди и след екзогенно прилагане 

на 5-НТ в концентрация, съответстваща на ЕС100. Интересното при тази 

серия експерименти е, че облъчените ГМ ивици проявяват понижена ССА 

в сравнение с необлъчените животни. Проведените анализи показват, че с 

облъчването с тази дължина на вълната ГМ ивици демонстрират 16% 

намаление в ССА в отговор на прилагането на 5-НТ в тестваната 

концентрация. От механограмата на Фигура 9 се вижда намаление на ССА 

с около 2 mN. 

При спазване на протокола за облъчване на ГМ ивици изследваме и 

ефекта на синята светлина, излъчвана от LED 470 nm върху ССА на ГМ 

ивици в отговор на екзогенно прилагане на 5-НТ в концентрация ЕС100. 

Резултатите са показани на Фигура 10. 

А Б 

Фигура 9. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици (n=7) в отговор на 

облъчване със LED светлина с дължина на вълната 365 nm и в резултат на 

екзогенно въздействие с 5×10
-6 

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с LED 365 nm светлина. 

5 µM 5-HT   

 
5 µM 5-HT    
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Наблюдава се намаление в силата на ССА на облъчени с LED 470 nm 

ГМ препарати в сравнение с WOB. Отчетеното намаляване в ССА е 1 mN. 

Регистрираното намаление във всичките параметри на ССА, освен 

честотата, е около 3%.  

Следващият източник на нейонизиращо кохерентно лъчение, чието 

влияние проследяваме върху ГМ препарати, е лазер, излъчващ зелена 

светлина с дължина на вълната 532 nm. Фигура 11 показваме промяната в 

ССА на облъчени и контролни ГМ препарати от плъши стомаси след 

третирането им със 5-HT с концентрация ЕС100. Регистрира се относително 

нарастване в ефекта на 5-НТ при облъчени препарати с лазерна зелена 

светлина от порядъка на 2 mN. Получените резултати от тази серия 

експерименти демонстрират около 19% нарастване в ССА на ГМ ивици в 

отговор на третирането с 5-НТ при облъчените (Laser 532 nm) спрямо 

контролните ГМ ивици.  

А Б 5 µM 5-HT   
 

5 µM 5-HT    

 

Фигура 10. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици (n=7) в отговор на 

облъчване със LED светлина с дължина на вълната 470 nm и в резултат на 

екзогенно въздействие с 5×10
-6 

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с LED 470 nm. 
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Следваща задача е да се проучи ефекта на некохерентно 

нейонизиращо лъчение с дължина на вълната 660 nm върху реактивността 

А  
5 µM 5-HT   

 
5 µM 5-HT   

 

Фигура 11. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици (n=7) в отговор на 

облъчване с Laser, излъчващ светлина с дължина на вълната от 532 nm и в 

резултат на екзогенно въздействие с 5×10
-6 

М 5-НТ. 

А) Механограма, демонстрираща ефекта на 5-НТ върху контрактилитета 

на ГМ от контролни животни. 

Б) Механограма на въздействие на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с Laser 532 nm. 

А Б 
5 µM 5-HT   

 

5 µM 5-HT    

 

Фигура 12. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици (n=7) в отговор на 

облъчване с LED светлина с дължина на вълната от 660 nm. 

А) Механограма за ефекта на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ от 

контролни животни. 

Б) Механограма за ефекта на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с LED 660 nm. 
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на ГМ ивици от опитните животни към 5-НТ в концентрация 5×10
-6

 М. 

Резултатите са показани на Фигура 12. Едноминутно експониране на ГМ 

препарати към червена светлина променя параметрите на ССА. 

Механограмата илюстрира повишаване на контрактилитета на облъчените 

ГМ ивици с 1 mN. Наблюдаваните разлики в увеличението в ССА на 

облъчените с LED 660 nm ГМ препарати e статистически достоверно.  

Последният източник на кохерентно лазерно лъчение, чието влияние 

върху реактивността на ГМ препарати към действието на екзогенния 5-НТ 

проследяваме, е Laser 808 nm. Резултатите са показани на Фигура 13. При 

изследване на влиянието на лазерната радиация в тази област установяваме 

увеличение в ССА на облъчените ГМ препарати. Интересното е, че при 

сравнение на ССА в отговор на различни енергийни потоци, Laser 808 nm 

предизвиква най-силна реакция на препаратите към прилаганата 

концентрация на 5-НТ (ЕС100). На представителните механограми се вижда 

относително нарастване на мускулната контракция, тъй като максималният 

ефект при облъчени надвишава този на група WOB е около 4 mN. 

Получените до този момент данни за промяната в ССА на ГМ 

препарати от стомаси на опитните животни (плъхове) при въздействие с 5-

НТ след облъчването на ГМ ивици с йонизираща и нейонизираща 

радиация са показани на Фигура 14. Екзогенното въздействие с 5-НТ е в 

концентрации от 10
-5 

M за препаратите от целотелно облъчените с ЙР 

плъхове, и 5×10
-6 

М за in vitro облъчванията върху ГМ ивици с 

А Б 
5 µM 5-HT   

 
5 µM 5-HT    

 

Фигура 13. Механограми, отчитащи ССА на ГМ ивици (n=7) в отговор на 

облъчване с Laser с дължина на вълната от 808 nm. 

А) Механограма за ефекта на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ от 

контролни животни. 

Б) Механограма за ефекта на 5-НТ върху контрактилитета на ГМ 

препарати, облъчени с Laser 808 nm. 
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нейонизиращи лъчения. Всички сравнения между силата на мускулните 

съкращения в отговор на екзогенния 5-НТ са спрямо групата WOB. 

Експонирането на ГМ ивици към нейонизиращата електромагнитна 

радиация е за интервал от 60 секунди, през който препаратите са поставени 

в органна вана без кребсов разтвор. Графичното сравняване на получените 

резултати за реактивността на ГМ препарати към 5-НТ след облъчване с 

изследваните енергийни потоци показва, че при всички лъчения 

прилагането на екзогенен 5-НТ увеличава мускулната контракция на 

препаратите с изключение на препаратите, облъчени с UV светлина с 

дължина на вълната 365 nm (UV 365 nm) и синя светлина с дължина на 

вълната 470 nm (LED 470 nm), които понижават ефекта на 5-НТ при 

използваната концентрация 5×10
-6 

М. Най-висока ССА след екзогенно 

въздействие с 5-НТ отчитаме за ГМ препарати след облъчване с ЙЛ, UVC с 

дължина на вълната 254 nm и с лазери, излъчващи светлина с дължина на 

вълната 808 nm.  

В заключение от проведените експерименти върху ССА на ГМ 

препарати може да се обобщи, че всички лъчения независимо дали са 

йонизиращи или нейонизиращи, кохерентни или некохерентни променят 

значително ефекта на 5-НТ върху ССА на ГМ ивици. Това, което прави 
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Фигура 14. Промяна в ССА на ГМ препарати от стомах на опитните животни, 

изразена в проценти, в отговор на екзогенно прилагане на 5-НТ в концентрация 

от 10
-5 

М (ЙР) и 5×10
-6 

М (нейонизираща). Използваната доза  ЙР  е 1Gy с две 

времена на отпрепариране на ГМ ивици: 1h и 18 h. Останалите ГМ ивици са 

облъчени с UVC 254 nm, UVA/B 350 nm, UV 365 nm, LED 470 nm, Laser 532 nm, 

LED 660 nm, Laser 808 nm. Всички са сравнени с контролни препарати (WOB). 

Източници на електромагнитна радиация 
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впечатление е, че при дължини на вълните 365 nm и 470 nm, се наблюдава 

намаляване в ССА на изследваните ГМ ивици, докато при всички останали 

се наблюдава увеличение. 

3. Изследване на промените в ензимната активност на моноамин 

оксидаза А след облъчване с кохерентни и некохерентни лъчения 

За да докажем връзка между наблюдаваните разлики в ССА на 

изследваните ГМ препарати след облъчване с кохерентни и некохерентни 

лъчения, и активността на ензима МАО-А, за който е известно, че участва 

в регулацията на нивата на 5-НТ, извършваме изследвания за определяне 

на промените в ензимната активност на ензима след облъчване с 

изследваните и описани по-горе източници. За облъчването на ензима 

използваме същата система за облъчване, представена на Фигура 1 в 

Раздел „Материали и Методи“. Проследяваме ефекта на всеки един от 

използваните източници на кохерентно и некохерентно лъчение (лампи, 

лазери и LEDs) върху ензимната активност на МАО-А. Според протокола 

на производителя изследванията на активността на МАО-А се правят чрез 

флуориметрична детекция на количеството отделен водороден пероксид 

(H2O2) в хода на ензимната реакция. Построяваме криви с данните от 

флуориметричния анализ и по наклона, който стойностите на детектирана 

флуоресценция сключват с абсцисата, определяме активността на ензима в 

различните реакции. След облъчването, отчитаме промяната в наклона на 

кривите. За индуциране на пълно инхибиране на ензима МАО-А прилагаме 

и ензимен инхибитор (отрицателна контрола), докато за доказване на 

активност на ензима, добавяме активатор (положителна контрола). По този 

начин изчисляваме наклона на кривите и определяме активността на МАО-

А при всички енергийни лъчения за различно време.  

На Фигура 15 е представен графичен анализ на наблюдаваното 

инхибиране на активността на МАО-А след добавяне към ензимните 

реакции на различни концентрации на инхибитора на МАО-А - клоргилин 

(Clorgyline). На абсцисата са представени стойностите на т.н. относителни 

флуоресцентни единици (RFU – Relative Fluorescence Units), измерени по 

време на флуориметричния анализ. Инхибиторната ензимна активност на 

Clorgyline се изследва за 15 min. Използваните концентрации на 

инхибитора са в диапазон от 0,1 до 1000 nM.  
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Крива 1 представлява нормата/контролата, при която реакцията 

протича без добавяне на инхибитора. Всички останали криви (2-8) 

отразяват експериментите в присъствието на Clorgyline. Всяка крива от 2 

до 8 показва намаляване на активността на МАО-А с повишаване на 

концентрацията на Clorgyline. По-конкретно, при крива 2 използваната 

инхибиторна концентрация е най-ниска – 0,1 nM. При нея наблюдаваме 

100% ензимна активност. Крива 3 показва понижаване на активността на 

МАО-А с 2% при прилагане на инхибиторна концентрация от 0,3 nM. При 

повишаване на концентрацията на Clorgyline до 1 nM, ензимната активност 

намалява с 18% (крива 4). При прилагане на 10 nM Clorgyline (крива 5) се 

отчита 45% намалена МАО-А активност. Тройно по-голямата 

концентрация на инхибитора, а именно 30 nM, води до 60% намалена 

ензимна активност (крива 6). По аналогичен начин крива 7 показва спад в 

МАО-А активността със 72% в присъствието на 100 nM Clorgyline в 

ензимната реакция. Най-високата инхибиторна концентрация, използвана в 

нашите експерименти, е 1000 nM Clorgyline. При нея отчитаме 90% 

намалена ензимна активност (крива 8). Получените проценти на 

намаляване на активността на МАО-А след прилагане на различни 

концентрации от инхибитора ни позволяват построяване на концентрация-

ефект крива на относителната активност на МАО-А в % (Фигура 16). Така 

построената концентрация-ефект крива на МАО-А ензимната активност в 

присъствие на инхибитора позволява изчисляване на инхибиторната 

Фигура 15. Графичен израз на оценка инхибиторната активност на 

Clorgyline в различни концентрации (0,1÷1000 nM) върху активността на 

МАО-А чрез флуоресцентна детекция на RFU. 

(1) 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
(6) 
 
 
(7) 
 
(8) 
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концентрация на Clorgyline, кореспондираща на съответна относителна 

активност на МАО-А (Фигура 16). 

 

Първият източник, чието въздействие върху активността на МАО-А 

изследваме, е лампов светлинен източник, излъчващ UVC радиация. 

Разделяме пробите на 2 групи – необлъчени и облъчени. Необлъчената се 

разделя на две подгрупи. Първата подгрупа е т.нар. контролна или норма 

и е представена с крива 1. Втората подгрупа - Clorgyline в концентрация 

10 μМ, е представена с крива 6. Облъчената група от своята страна се 

разделя на проби, изложени на UVC радиация, съответно за 1 min (криви 2 

и 3) и 2 min (криви 4 и 5). Резултатите са представени на Фигура 17. 

Резултатите показват, че при концентрация от 10 μM Clorgyline се постига 

100% инхибиция на МАО-А ензима. Пробите, облъчени за 1 min с UVC 

радиация, проявяват понижена МАО-А активност с 49%. От концетрация-

ефект кривата на Фигура 16 се вижда че, отчетената относителна активност 

на МАО-А отговаря на 15 nM еквивалентна концентрация на Clorgyline. 

При облъчване за 2 min с UVC, активността на МАО-А спада до 65%, 

което кореспондира на 45 nM Clorgyline (изчислено от Фигура 16).  

Фигура 16. Концентрация-ефект крива, илюстрираща активността 

на МАО-А (%) след инхибиране с Clorgyline (0,1÷1000 nM; n=8). 
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Изследването на ефекта на UVA/B радиация върху МАО-А 

активността е аналогично. На Фигура 18 е представена промяната на 
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Фигура 17. Анализ на промяната на RFU след прилагане на Clorgyline 

(10 μM) и след облъчване с UVC (4 mW/cm
2
) за 1 и 2 min (n=2). 

Резултатите са отчетени за 15 min интервал от време. 
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Фигура 18. Промяна в ензимната активност на МАО-А след 

прилагане на Clorgyline (100 μM) и  след облъчване с UVА/B (4 

mW/cm
2
) за 1 и 2 min (n=2). Резултатите от ензимните реакции се 

отчитат за 15 min. 
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активност на ензима МАО-А след облъчване с лампов източник излъчващ 

UVA/B светлина (350 nm). По-същия начин класифицираме пробите на 

необлъчени и облъчени с UVA/B светлина. Необлъчените проби в 

отсъствие на инхибитор показват 100% активност на МАО-А (Фигура 18, 

крива 1). При необлъчените проби в  присъствие на Clorgyline в 

концентрация 100 μΜ (крива 6) се наблюдава 100% инхибиране на МАО-А 

ензимната реакция. На Фигура 18 с криви 2 и 3 са показани облъчените 

проби за 1 min с UVA/B лампов светлинен източник, докато пробите, 

облъчени за 2 min, са обозначени на фигурата с криви 4 и 5. Резултатите 

показват, че при 100 μΜ Clorgyline се наблюдава 100% инхибиция на 

активността на МАО-А. Ензимните реакции протичащи с експониране на 

пробите към UVA/B радиация за 1 min, демонстрират 7% понижаване в 

активността на МАО-А (криви 2, 3). С удвояване на времето на излагането 

на пробите към UVA/B светлина (2-минутно облъчване) се отчита 27% 

намалена активност на МАО-А (криви 4, 5). Фигура 16 показва, че 

активност на МАО-А за пробите излагани за 1 min се постига при 

концентрация 0,3 nM Clorgyline, докато за тези, облъчвани за 2 min, при 

концентрация от 2 nM Clorgyline.  

Ефектът на LED светлинен източник с 365 nm върху ензимната 

активност на МАО-А се изчислява аналогично. При облъчването с този 

светлинен източник максималната инхибиция на активността на МАО-А 

(90%) се постига при добавяне на 1 μM Clorgyline. Тези резултати са 

представени на Фигура 19, крива 6 (контролна група). Криви 2 и 3 

илюстрират пробите, излагани на LED 365 nm за 1 min, докато криви 4 и 5 

– пробите, експонирани за 2 min на електромагнитна радиация (група 

облъчени). Интересното в конкретния случай е, че максималната 

инхибиция на активността на МАО-А при това облъчване е от порядъка на 

90%. Установява се тенденция обратна на наблюдаваната до момента с 

другите източници. Въздействието върху МАО-А с LED 365 nm повишава 

неговата активност. Резултатите демонстрират повишена активност на 

МАО-А при облъчените проби за 1 min (Фигура 19, криви 2 и 3) с LED 365 

nm радиация. Тук увеличението във МАО-А активността е 28%. Пробите, 

облъчени за 2 min (Фигура 19, криви 4, 5) показват аналогичен резултат. 

Наблюдава се 30% повишаване на МАО-А активността. 
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Със следващите експерименти проучваме ефекта на LED светлинния 

източник с 470 nm дължина на вълната върху МАО-А ензимната 

активност. Опитите се провеждат върху проби, експонирани на облъчване 

с LED 470 nm лъчение и проби, в които присъства или отсъства Clorgyline 

в ензимните реакции. Групирането на пробите е аналогично като при 

всички останали източници – 2 групи (контролни и облъчени). Пробите, в 

които отсъства Clorgyline от ензимните реакции, са представени с крива 5 

(контролна група). Крива 6 представя ензимните реакции, при които 

активността на МАО-А се инхибира 100% в присъствието на Clorgyline в 

концентрация 100 μM. Облъчените проби за 1 min с LED 470 nm са 

представени с криви 1 и 2, докато тези експонирани за 2 min с 

електромагнитната радиация, са изобразени с криви 3 и 4 (група 

облъчени). Фигура 20 показва получените резултати. Резултатите 

демонстрират леко увеличаване на МАО-А активността след облъчване с 

LED 470 nm светлина. Едноминутно облъчване на ензима с LED 470 nm 

(криви 1, 2) води до нарастване на МАО-А ензимната активност с 5%. 

Активността на МАО-А се повишава още повече при проби, излагани за 2 

min към електромагнитната радиация с 8%.  
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Фигура 19. 15 минутен анализ на промяната на RFU след прилагане на 

Clorgyline (1 μM) и след облъчване с LED 365 nm (4 mW/cm
2
) за 1 и 2 min 
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 Промените в активността на МАО-А в отговор на облъчването с лазер, 

излъчващ светлина с дължина на вълната 532 nm, са представени на 

Фигура 21. Максималната инхибиция на активността на МАО-А, т.е. със 

100% се наблюдава при добавяне на 1 μM Clorgyline – крива 6 (контролна 

група). Криви 2 и 3 представляват пробите, облъчени с Laser 532 nm 

лъчение за 1 min, докато криви 4 и 5 показват резултатите за активността 

на МАО-А след облъчване със същия светлинен източник за 2 min. 

Резултатите на Фигура 21 показват, че криви 2 и 3 демонстрират 24% 

понижение на ензимната активност на МАО-А при излагане за 1 min към 

облъчване с Laser 532 nm. Съгласно концентрация-ефект кривата от 

Фигура 16 изчислената инхибиторна концентрация на Clorgyline е 150 nM. 

При двуминутното излагане на ензима към Laser 532 nm се отчита 25% 

намаление в неговата активност при 155 nM Clorgyline.  
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Фигура 20. Промяната в МАО-А ензимната активност след прилагане 

на Clorgyline (100 μM) и след облъчване с LED 470 nm (4 mW/cm
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Следваща серия експерименти изследват облъчването на МАО-А 

проби с LED 660 nm (Фигура 22). Криви 2 и 3 представляват проби, 

облъчвани с LED 660 nm за 1 min, докато криви 4 и 5 описват ензимната 

реакция, протичаща след облъчване на ензима с LED 660 nm за 2 min. 

Резултатите показват, че облъчването с LED 660 nm намалява активността 

на МАО-А. Групата проби, излагани за 1 min (криви 2 и 3) на облъчване с 

този източник, демонстрират понижаване на ензимната активност с 5%, 

докато тези облъчени за 2 min (криви 4 и 5) - намаление с около 9%. В 

концентрация от 0,4 nM Clorgyline се постига намаление на ензимната 

активност съответстващо на 5% и в концентрация 0,5 nM Clorgyline – 9% 

намаление. Пълното инхибиране на активността на МАО-А се наблюдава 

при 100 μM Clorgyline – крива 6 (Фигура 22).  
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Фигура 21. Промяна на МАО-А активността след прилагане на Clorgyline 

(1 μM) и след облъчване с Laser 532 nm (4 mW/cm
2
) за 1 и 2min (n=2). 

Анализът се извършва за 15 минутен времеви интервал. 
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Последният източник, чийто ефект върху активността на МАО-А 

проследяваме, е Laser 808 nm (Фигура 23). Следвайки същата логика с 

всички останали източници, разделяме пробите в 2 групи – облъчени и 

необлъчени. Необлъчените се класифицират на 2 подгрупи. Първата 

представлява проби в които не се добавя Clorgyline – крива 1. Втората 

подгрупа се състои от проби, при които активността на МАО-А напълно се 

инхибира чрез Clorgyline – крива 6. Облъчените проби се разделят на 

облъчени с Laser 808 nm за 1 min – криви 2 и 3. Криви 4 и 5 представят 

другата подгрупа проби, облъчени за 2 min. Наблюдаваме понижаване на 

активността на МАО-А след въздействие с Laser 808 nm. При криви 2 и 3 

се отчита 13% намаление на ензимната активност при присъствие на 

Clorgyline. Концентрацията на инхибитора, при която се достига това 

инхибиране, е 0,7 nM (Фигура 16). Пробите, облъчвани за 2 min 

демонстрират 30% понижение в активността на МАО-А, което отговаря на 

2,8 nM Clorgyline съгласно концентрация-ефект кривата от Фигура 16. При 

концентрация от 1 μM Clorgyline регистрираме максимална инхибиция на 

ензима МАО-А (Фигура 23, крива 6).  
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Фигура 22. Промяна на МАО-А активността след прилагане на Clorgyline (100 μM) 

и облъчване с LED 660 nm (4 mW/cm
2
) за 1 и 2 min (n=2). 

Анализът се извършва за 15 минутен времеви интервал. 
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 В следваща таблица (таблица 2) са представени усреднените 

стойности от изчислената относителна активност на МАО-А за групите 

проби, облъчени за 1 и 2 min с всички гореспоменати светлинни източници 

(лазери, лампи и LEDs).  

Таблица 2. Относителна ензимна активност след облъчване с лазери, 

лампи и LEDs и прилагане на 1, 10 и 100 μM Clorgyline. 

Източници Време, min Относителна МАО-А активност, % 

UVC (254 nm) 

(10 μM Clorgyline) 

1 51,75 ± 0,15 

2 35,2 ± 0,5 

UVА/В (350 nm) 

(100 μM Clorgyline) 

1 93,55 ± 0,45 

2 73,9 ± 1,1 

LED 365 nm 

(1 μM Clorgyline) 

1 128,85 ± 0,25 

2 133,45 ± 0,45 

LED 470 nm 

(100 μM Clorgyline) 

1 105,65 ± 0,45 

2 108,25 ± 0,15 

Laser 532 nm 

(1 μM Clorgyline) 

1 76,85 ± 0,15 

2 75,65 ± 0,25 
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Фигура 23. Анализ на промяната в МАО-А активността след прилагане на 

Clorgyline (1 μM) и след облъчване с Laser 808 nm (4 mW/cm
2
) за 1 и 2 min (n=2). 

Анализът се извършва за 15 минутен времеви интервал. 
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LED 660 nm 

(100 μM Clorgyline) 

1 95,40 ± 0,3 

2 91,85 ± 0,6 

Laser 808 nm 

(1 μM Clorgyline) 

1 87,15 ± 0,5 

2 70,55 ± 0,6 

Като обобщение на горе-представените резултати представяме Фигура 

24, която показва активността МАО-А след облъчване с изследваните 

светлинни източници. Фигура 24 представя и сравнява отчетената МАО-А 

активност при всички използвани светлинни източници. Получените 

резултати дават основание да твърдим, че различните светлинни 

източници повлияват по различен начин ензимната активност на МАО-А. 

Интересен е фактът, че дължини на вълните 350 nm и 470 nm повишават 

активността на МАО-А. От друга страна, 5-НТ ефектът върху ССА на 

облъчени със същите светлини ГМ тъкани е намален спрямо този при 

необлъчените. При всички останали дължини на вълните от UV-VIS 

(ултравиолетов-видим) диапазон се наблюдава намаляване в МАО-А 

активността и в същото време увеличен ефект на 5-НТ върху 

контрактилитета на облъчените спрямо контролните ГМ ивици.  
Установената връзка между наблюдаваните разлики в ССА на 

изследваните ГМ препарати в първата част на настоящата работа след 

облъчване с кохерентни и некохерентни лъчения, и активността на ензима 

МАО-А в отговор на тези светлини, е много интересна. Доказваме, че 

някои светлини намаляват активността на МАО-А, докато други я 

увеличават. Това логично се свързва с променената ССА на ГМ препарати, 

Фигура 24. МАО-А активност в % при облъчване на проби за 1 min със 

светлинни източници излъчващи електромагнитна радиация в UV-VIS 

диапазон. 
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наблюдавани при облъчване със същите светлини. Нашата хипотеза е, че 

чрез модулиране със светлинни източници на ССА на ΓΜ на стомах можем 

да модулираме и нейната съкратителна функция чрез повлияване нивата на 

5-НТ. За да сме сигурни в тази хипотеза, е необходимо да се проверят 

нивата на експресия на гените за ензимите МАО след облъчване със 

същите източници, което е добра предпоставка за бъдещи изследвания по 

темата.  
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V. ДИСКУСИЯ 

Невротрансмисията е в основата на опосредстването и контрола на 

жизненоважните функции на ГИТ. Има данни, че 5-НТ рецептори, 

съдържащи се в миентеричните неврони, са ключови фактори в 

иницииране и контролиране на мотилитета на ГИТ. Всяка дисфункция, 

свързана с активността на тези рецептори, може да доведе до хипо- или 

хипер-контрактилитет в една от тези анатомични области и може да 

предизвика различни симптоми като гадене, повръщане, тежест след 

нахранване, болка в горната част на корема, анемия, отслабване и много 

други неблагоприятни усещания. Подходът на научно-изследователската 

работа в дисертационния труд обединява експерименти, насочени към 

изясняване на механизмите, чрез които електромагнитни потоци повлияват 

съкратителната активност на ГМ клетки от стомах на опитни животни. 

Най-общо източниците са разделени на две големи групи: източници на 

йонизираща и нейонизираща радиация. Това е много важно, за да се 

проучи влиянието на всеки един вид енергия върху ГМ и тяхната ССА в 

отговор на действието на 5-НТ.  

Първата част от експериментите са с ЙР от ЛУ след целотелно in vivo 

облъчване на животните и последващо проследяване на контрактилитета 

на ГМ ивици, отпрепарирани на различни времена след облъчването. 

Резултатите показват, че ЙР от електронни потоци не повлиява съществено 

тоничната и фазичната ССА на ГМ ивици, независимо от облъчващата 

доза и времето на отпрепариране след облъчването. Времето между 

облъчването и отпрепарирането на ГМ ивици повлиява ССА на ГМ проби, 

особено при високите концентрации 5-НТ. Отчитаме и промени в 

характеристиките на фазичната активност, както и в реактивността на 

тъканите към 5-НТ, което доказва важната роля на 5-НТ в  протичането на 

физиологичните функции на ГИТ (Hasler, 2009), включително регулация 

на моторната (Sikander et al., 2009). След анализ на получените резултати 

при целотелно облъчените плъхове с 1 Gy ние не установяваме промени в 

честотата ССА на ГМ препарати, дисецирани в различни времена след 

облъчването (1h и 18h). Обаче, относно силата на мускулната контракция 

наблюдаваме достоверни различия след прилагането на 5-HT в нарастващи 

концентрации (10
-8

 М ÷ 10
-4

 М). Подобна тенденция се отчита и при 

облъчени плъхове с погълната доза ЙР до 5 Gy. С увеличаване на времето 

до декапитирането на опитни животни реактивността на препаратите към 

5-НТ в изследвания концентрационен диапазон се повишава достоверно. 

Това е доказателство за въздействието на факторите доза и време на 

облъчване с ЙР върху ССА на изследваните ГМ препарати. Тези резултати 

дават основание да се твърди, че реактивността на препаратите към 5-НТ 

след облъчване с ЙР се определя от три фактора: погълната доза, време от 

сеанса на облъчване до дисециране на ГМ тъканите и концентрацията на 
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екзогенния 5-НТ. Тези фактори са важни в разработването на прецизни и 

щадящи организма протоколи за облъчване на пациенти с ЙР. Нашите 

експериментални данни дават и индиректна информация, че ускорените 

електрони с посочените енергии не засягат значимо функциите на 

интерстициалните клетки на Кахал, отговорни за честотата на спонтанните 

контракции (Al-Shboul, 2013), която остава непроменена.  

Интересното е, че след облъчване силата на тоничните съкращения, 

причинени от екзогенния 5-HT, се повишават. Нашите резултати показват, 

че водещ фактор за тази промяна е продължителността на периода след 

облъчване. Отбелязаната времева зависимост очевидно е продукт на бърз 

биохимичен процес, причинен от ускорените електрони, и води до 

временна повишена активност на серотонергичната сигнална клетъчна 

система, отзвучаваща часове по-късно (дори за по-малко от 18h, вкл. и 1h). 

Последното наблюдение изисква допълнителни изследвания, които не са 

обект на настоящата работа. Съществува и т.нар. процес на обратно 

поемане на 5-НТ от епителните клетки на ГИТ (Chen et al., 1998). Ние 

предполагаме, че ефектът от обратното поемане на 5-HT е пренебрежимо 

малък. Предполагаме, че различните ефекти на 5-HT върху ССА на ГИТ 

след облъчване в нашите експериментални процедури се опосредстват от 

два фактора: взаимодействието на електромагнитното облъчване с 5-HT 

рецепторите и/или възможното влияние на електромагнитното лъчение 

върху ензимната активност на факторите, които участват в регулиране 

нивата на 5-НТ в организма. Първата причина е по-малко вероятна, поради 

краткосрочното взаимодействие на електромагнитното излъчване с 

биологичните тъкани и относително краткия интервал от време от 20 min 

за всякакъв вид клетъчен отговор, конкретно, функциите на 5-НТ 

рецепторите. Възможно е обяснението да се крие във втората причина и 

това е влиянието на ЙР върху активността на някои ензими, които 

регулират 5-HT нивата, а именно ензима МАО-А. Тази хипотеза заляга и в 

нашите изследвания и е базирана на проучвания, свързващи промени в 

МАО активността като отговор на различни електромагнитни лъчения 

(Dolgacheva et al., 2000). 

В нашите изследвания проучваме ефекта и на различни нейонизиращи 

енергийни потоци върху описаните в дисертацията моделни биологични 

системи от ГМ на стомах на опитни животни. За проследяване на in vitro 

ефекта на източници на кохерентни и некохерентни лъчения върху ГМ 

препарати, използваме светлинни източници, излъчващи кохерентна и 

некохерентна светлина (лазери, LED и лампи) с различни дължини на 

вълните. Използваме и специална WOB система за дозирано облъчване с 

електромагнитна радиация. Голямо предимство на WOB системата е и 

опцията за регулиране на физичните характеристики на излъчвателя като 

плътност на мощност, интензитет и посока на излъчваната радиация. 

Проведените опити върху изолирани ГМ от плъши стомаси демонстрират, 
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че облъчването с нейонизиращо лъчение показва съществени промени в 

ГМ съкратителна активност. По-конкретно, всички светлинни източници 

увеличават параметрите на ССА на плъши ГМ препарати в присъствие на 

екзогенен 5-НТ в концентрация 5×10
-6

 М с изключение на LED 470 nm 

LED UV 365 nm, които намаляват съкратителния отговор на опитните 

животни. Изследването в детайли на промяната в ензимната активност на 

МАО-А след облъчване с различни източници на електромагнитна 

радиация е една от задачите в експерименталната част на настоящата 

дисертация. МАО-А ензимите са отговорни за редица заболявания като 

невродегенеративни болести, депресия, серотонинов синдром и др. Тези 

ензими са с високи нива на експресия в стомашно-чревните и 

чернодробните тъкани, както и в невроните (Finberg & Rabey, 2016). 

Известно е, че 5-НТ се разгражда специфично от МАО-А чрез 

окислително дезаминиране. Продукти от разграждането на 5-НТ са 

киселинни метаболити като 5-хидроксииндол-3-оцетна киселина, чието 

натрупване в мозъка се асоциира с деменция (Vermeiren et., 2015). 

Дисбалансът в нивата на 5-НТ е един от ключовите фактори при пациенти, 

страдащи от ментални разстройства. Повишените нива на МАО-А са 

свързани с генерирането на H2O2, което потенциално може да бъде 

евентуална причина за невродегенерация (Naoi et al., 2013). Напоследък 

ярката светлинна терапия или накратко ЯСТ се ползва в медицинската 

практика като алтернативен подход за лечение на ментални разстройства, в 

т.ч. депресия. Spies и съавтори доказват, че бялата светлина редуцира 

нивата на МАО-А, увеличавайки по този начин активността на 5-НТ, при 

което се постига антидепресантен ефект (Spies et al., 2018). В литературата 

съществуват данни, асоцииращи промените в активността на МАО-А след 

излагане на биологичните структури на електромагнитна радиация 

(Dolgacheva et al., 2000). Съгласно абсорбционния спектър на МАО-А става 

ясно, че използването на лазери, LEDs и широколентови спектърни лампи, 

излъчващи светлина с различна дължина на вълната, дава възможност да 

придобием задълбочени знания относно повлияването на реактивността на 

ГМ ивици към 5-НТ и техния контрактилитет като отговор към 

електромагнитната радиация. 

Използваните за облъчване на МАО-А ензима светлинни източници са 

същите, които използваме и за облъчването на биологичните тъкани, а 

именно UVC 254 nm, UVA/B 350 nm, UV 365 nm, LED 470 nm, Laser 532 

nm, LED 660 nm, Laser 808 nm. Оказва се, че детектираната повишена ССА 

на изследваните ГМ препарати в отговор на 5-НТ след облъчване с 

електромагнитна радиация кореспондира с намалена ензимна активност на 

МАО-А. Прави впечатление, че при облъчване на проби, в които МАО-А 

ензимната реакция се контролира с помощта на активатори и инхибитори, 

със синя и UV-светлина (470 nm и 365 nm), нашите резултати 

демонстрират увеличена активност на МАО-А, което съвпада с 
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абсорбционния спектър на МАО-А ензима. Наблюдаваме и намален 

контрактилитет в ГМ тъкани в отговор на апликация на екзогенен 5-НТ 

(5×10
-6

 М). Тези резултати нямат аналог в литературата, тъй като не се 

откриват данни, които директно да свързват ГМ реактивност с ензимната 

активност МАО-А при облъчване с електромагнитна радиация. Също така, 

ние доказваме, че удължаването на експозицията на пробите към 

електромагнитна радиация води до по-слабо повлияване на активността на 

МАО-А. Последното твърдение правим въз основа на сравнението на 

активността на МАО-А между проби, излагани за 1 и 2 min към 

електромагнитна радиация. Различават се тези проби, които са облъчени 

със синя и UV светлина (470 nm и 365 nm) за 2 min, тъй като при тях се 

наблюдава обратна тенденция, т.е. по-дългото облъчване води до 

засилване на ефекта на МАО-А.  

Нашите резултати са в пълно съгласие с резултатите на други автори, 

които доказват връзка между активността на ензима МАО-А и 

облъчването с определена дължина на вълната (Dolgacheva et al., 2000), 

както и добавят нова информация за връзката между МАО-А и 5-НТ при 

тези условия на облъчване. Разбира се, необходимо е продължаване на тези 

експерименти за изграждане на пълната картина на въздействието на 

различни видове светлина върху неврофизиологията на важни тъкани и 

органи, каквито са ГИТ и изграждащите го органи и клетки. Нещо повече, 

изследванията в настоящата работа показват интересна връзка между 

активността на МАО-А ензима и неговия субстрат - 5-НТ под 

въздействието на изследваните нейонизиращи светлинни източници. Тази 

връзка е предпоставка за създаване на детайлна представа за въздействието 

на  нейонизиращата радиация върху МАО-А активността и количеството 

5-НТ в гладката мускулатура на стомах. Това дава гаранции за 

разработване на протоколи за използване на това лъчение в терапевтичната 

и диагностична медицинска практика  
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VI. ИЗВОДИ 

 

1. Йонизиращата радиация от електронни потоци не повлиява 

съществено тоничната и фазичната спонтанна съкратителна 

активност на гладкомускулни ивици, независимо от облъчващата 

доза и времето на отпрепариране след облъчването 

2. 5-НТ в концентрация 10
-5 

М предизвиква максимална сила на 

контрактилитет при контролни и облъчени с 1 Gy йонизираща 

радиация гладкомускулни препарати от стомах на плъхове 

3. Кохерентните лъчения с дължини на вълните 532 nm и 808 nm 

повишават ефекта на 5-НТ върху гладкомускулните препарати. Най-

голямо нарастване в спонтанна съкратителната активност се 

наблюдава при облъчване с инфрачервена светлина 808 nm, което 

кореспондира и с резултатите за намалена активност на МАО-А 

4. Некохерентните лъчения с дължини на вълните LED 365 nm и LED 

470 nm намаляват ефекта на 5-НТ върху гладкомускулни ивици и 

увеличават активността на МАО-А 

5. Източниците на некохерентно лъчение LED 660 nm, както и 

газоразрядните лампи, излъчващи светлина с дължина на вълната 

254 nm и в областта на UVA/B, повишават ефекта на 5-НТ върху 

спонтанната съкратителна активност. Това съвпада с намалена 

ензимна активност на МАО-А 
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VII. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. Разработена е система за in vitro облъчване на гладкомускулни 

препарати във влажна среда. Системата позволява директно 

облъчване на биологични обекти без загуба на енергията и без 

да настъпват промени в параметрите на спонтанната 

съкратителна активност и реактивност, провокирана от 

присъствието на първични невротрансмитери.  

2. За пръв път са събрани данни за ефекта на различни дължини 

на вълните в UV-Vis диапазона върху спонтанната 

съкратителна активност на гладкомускулни препарати от 

корпус на плъши стомаси.  

3. Доказана е, обратна корелация между 5-НТ и ензим МАО-А, 

която предполага регулиране на 5-НТ нива чрез модулиране на 

МАО-А активността при облъчване с подходяща дължина на 

вълната. 
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