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Скъпи читатели,
Този брой на списане  „Летописи на БАНИ“ посвещаваме на

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и
съпътстващите го заболявания,  активен и постоянен партньор
на Българската академия на науките и изкуствата.

БАСОРД има активна научна и просветителска дейност, под-
държа високо ниво на международни контакти, участва в разра-

ботки на много съвременни методи за проучване, предпазване и лечение на затлъстяването, което
добива размери на пандемия в цивилизованите страни. 

Дългогодишният председател на БАСОРД, академик Светослав Ханджиев, сегашният предсе-
дател, доцент Теодора Ханджиева-Дърленска, както и много участници в сдружението са актив-
ни членове на Научният медицински център на БАНИ, съдействат с тяхната научна, преподава-
телска и лечебна работа за утвърждаване на авторитета, мисията и целите на нашата академия. 

Организираният в самото начало на Covid пандемията научен симпозиум беше от последните
стандартно проведени научни събития у нас и в европейските страни преди разпространението
на корона вирусът да  наруши повече от половин година нормалното функциониране на нацио-
налните и международни научни форуми и контакти. Представените доклади поднесоха най-
новите данни за молекулярно-генетичните причини за затлъстяването, рисковете за здравето,
сериозните последици от увреждането на сърдечно-съдовата система и намаляването на каче-
ството на живота на подрастващите и възрастните индивиди. Много доклади бяха посветени на
нови лечебни средства, осигуряващи превенция и лечение на затлъстяването. 

С убеденост, че научните съобщения и доклади на този симпозиум ще допринесат за значител-
но нарастване на нашите знания в тази медицинска област и  ще внушат  необходимост от усвоя-
ване на правилен диетичен и здравословен режим за предпазване от затлъстяване, ги предоста-
вяме на нашите читатели с надежда за подобряване на здравето, самочувствието и елегантността. 

Главен редактор акад. М. Каменова
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Участници в симпозиума, показващи символа на Световния ден за борба 
със затлъстяването („о“ - от англ. obesity)

На 6-ти и 7-ми март 2020 г Българското сдружение за проучване на затлъстяването и
съпътстващите го заболявания и Българската академия на науките и изкуствата проведоха
18-ти национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев“ на тема
„Съвременни подходи в превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го
заболявания” 

Симпозиумът бе проведен по повод 25-години от създаването на Българското сдруже-
ние за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Световния ден за
борба със затлъстяването и протече под патронажа на на Министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев.

Съорганизатори бяха Центърът за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия,
Александровска болница, Медицинският колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински
Университет-София, Асоциацията на студентите по медицина в България.

В Организационния комитет на форума участваха  доц. д-р Теодора Ханджиева-
Дърленска, Моника Салтиел, проф. д-р Жени Стайкова.

Представените на  симпозиума научни доклади и съобщения са редактирани от акад.
доц. Светослав Ханджиев и Моника Салтиел.

Симпозиумът беше открит от председателката доц.Теодора Хандржиева-Дърленска,
която даде думата за приветствия от името на министъра на здравеопазването и от БАНИ.
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Приветствие на министъра на здравеопазването:
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Приветствие от БАНИ:
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On the 29th of June 2020 we celebrate the 25th anniversary since the founding of BASORD.
Bulgarian Association for the Study of Obesity and Related diseases “Acad. Tasho Tashev"

(BASORD) by the Bulgarian union of medical specialists is established in 1995. Since 1996 BASORD
is member of the International association for the study of obesity (IASO) and since 1998 - member of
the European association for the study of obesity (EASO). In 1999 BASORD was one of the 23 initia-
tors for developing the Milan Declaration for prevention of obesity. During the years, BASORD orga-
nizes regular scientific and lay events, national and international symposiums and congresses. In 2010
BASORD was one of the associations which initiated the “European Obesity Day” that will be celebrate
for a second year on May 21st 2011 in Albena. BASORD is a partner of numerous national and inter-
national projects.

From the 28th-31st of May 2014 BASORD organized together with EASO the 21st European
Congress on Obesity in Sofia. 

Since 2013, BASORD developed and annually organizes “School for health for children, parents and
teachers”, based on EPODE methodology. BASORD is involved in numerous national and international
projects (DIETS, DIETS2, DiOGENES, PREVIEW, EPHE, MOCA).

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания –
Bulgarian association for the study of obesity and related diseases (BASORD) е учредено в София на
29ти юни 1995 г. Първото му ръководтво е в състав: доц. Св. Ханджиев – председател, проф. Т.
Станкушева – зам. председател, доц. Д. Попова – секретар и членове – доц. Вл. Христова и проф.
М. Константинова. В последствие в ръководството влизат  Г. Вутова, д-р Св. Илиева, доц. П.
Гатева, проф. Л. Кръстев, доц. Т. Ханджиева-Дърленска, проф. Ф. Рибарова и А. Кузева. През
последните години ръководството има следния вид: председател – доц. Т. Ханджиева-Дърленска
и членове – проф. Ф. Рибарова, доц. Св. Ханджиев, д-р Св. Илиева и М. Блажева. 

През изминалите 25 години сдружението се утвърди като водеща у нас неправителствена орга-
низация по проблемите на превенцията на болестното свръхтегло и свързаните с него обменни и
сърдечно-съдови заболявания. От 1996г. БАСОРД е член на Световната асоциация за изучаване
на затлъстяването (EASO).  BASORD е една от 23 държави инициатори на Миланската деклара-
ция за превенция на затлъстяването през 1999 г. През годините BASORD организира регулярно
научно и научно-популярни прояви, национални и международни симпозиуми и конгреси. През
2010 г. BASORD бе една от асоциациите, които участваха в учредяването на „Европейски ден за
борба със затлъстяването“ (European Obesity Day). BASORD участва като партньор на междуна-
родни и национални проекти, насочени към превенция на затлъстяването и информиране на
обществеността за медицинските последствия от наднорменото тегло (DioGENES, PREVIEW,
MOCA, EPHE). 

Резултати от паневропейското проучване EPHE сочещи обездвижването на българските деца
от 6 до 9 годишна възраст (Фиг. 1).

Българското сдружение за проучване на затлъстяването 
и съпътстващите го заболявания на 25 години 

Светослав Ханджиев 
Почетен председател на българското сдружение за проучване 

на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

25 years Bulgarian Association for the Study of Obesity 
and Related Diseases (BASORD)

Svetoslav Handjiev
Honory president of BASORD
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Фигура 1

BASORD участва като партньор на международни и национални проекти, насочени към пре-
венция на затлъстяването и информиране на обществеността за медицинските последствия от
наднорменото тегло (DioGENES, PREVIEW, MOCA, EPHE).

През изминалите години BASORD е организирала 5 международни симпозиума по проблеми-
те на затлъстявнето и съпътстващите го заболявания (ISORD), а през 2006 2-ри Балкански кон-
грес по затлъстяване. През 2011г. на конгреса в Истанбул BASORD спечели домакинството на 21-
вия Европейски конгрес по затлъстяване в конкуренция с асоциациите на Испания, Италия,
Португалия и Израел, което е едно голямо признание за българската медицинска наука.
Конгресът се проведе от 28 до 31 май 2014г. в София, в НДК с участието на около 1100 участници
от Европа и останалите континенти. През изминалите години сдружението активно участва в
активности, при които се осъществяваха безплатни антропометрични измервания, целящи опре-
деляне на ИТМ и сърдечно-съдовия риск. Проведени са 18 национални (с международно уча-
стие) симпозиума „Акад. Ташо Ташев”, 8 симпозиума „Акад. Чудомир Начев” и 5 форума „Алея
на здравето”. На тези форуми за първи път у нас се изнесоха данни за новооткритите хормони,
регулиращи апетита и метаболизма: Лептин (д-р Даниела Попова през 1999 г.); Резистин и
Адипонектин (д-р Димитър Димитров през 2001 г.); Грелин (д-р Теодора Ханджиева-Дърленска
през 2002 г.). Също така за първи път бе представен ефекта на Орлистат при лечение на затлъстя-
ването (доц. д-р Светослав Ханджиев през 1999 г.) и основите на т.нар. Балканска диета (доц. д-
р Светослав Ханджиев и акад. Чудомир Начев през 2002 г.). За седми път заедно с
Министерството на здравеопазването и Министрството на образованието и науката BASORD
организира „Училище за здраве“ - за деца, родители и учители в Албена. Инициатива, която
получава все по-благоприятни отзиви в чужбина и у нас.

Почетни членове на БАСОРД/ Honory members of BASORD 

Ташо Ташев
Никола Милев
Иван Горанов
Лукан Балабански
Асен Цанев
Тотка Станкушева
Мария Дамянова
Костадин Полонов
Чудомир Мерджанов
Чудомир Начев

Красимир Станев
Маргарита Тодорова
Енчо Калчев
Енчо Малев
Надка Бояджиева
Анелия Клисарова
Лука Кръстев
Стоян Гамишев
Любомир Иванов
Боян Лозанов
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Петър Дойчев
Григор Велев
Рахамин Шекерджийски
Любка Георгиева
Николай Чернев
Христо Григоров Даниела Попова
Светлозара Илиева
Галя Вутова 
Павлина Андреева-Гатева
Фани Рибарова
Jean Vague, France
Arne Astrup, Denmark
Stefan Rossner, Sweden 
Nazif Bagriachik, Turkey
Konstantin Dumitresku, Romania
Ivaylo Tzvetkov, UK
Françoise Roville-Sausse, France
Cristiana Glavce, Romania
T. Sharmanov, Kazahstan
Jana Parizkova, Czech Republic
Shamil Tazhibayev, Kazahstan
Ram Singh, India

Marcelo Giovannini, Italy
Antonia Trichopoulou, Greece
Shuji Inoue, Japan
Ismail Mohd Noor, Malaysia
Volkan Yumuk, Turkey
Michel Sempe, France
Marcolf Hanefeld, Germany
Venceslaw Yankoff, France
Alfredo Martinez, Spain
Takashi Shimazu, Japan
Philip James, UK
Maria Babadjimopoulos, Greece
Maria Hassapidou, Greece
Jean-Michel Borys, France
Dominique Perin Calvao, Luxembourg
Maximo Maislos, Israel
Yaroslav Kolanowski, Belgium
Dana Mullerova, Czech Republic
Laszlo Halmi, Hungary
Jason Halford, UK
Valentina Andreeva, France
Nick Finer, UK 

Лауреати на наградата „Акад. Т. Ташев“ за млади изследователи
2006 2011

Арман Постаджиан Марияна Караману
Димитър Димитров Вилиана Малева

2009 2014
Теодора Ханджиева-Дърленска Маргарита Блажева
Соня Галчева Мина Латева
Радост Асенова Георги Богданов

2015 2020
Моника Салтиел Румяна Димова

Любомир Балабански
Константин Гроздев
Явор Асьов
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Затлъстяване: поведенчески и психологически перспективи

Джейсън Халфорд, Пол Кристиансен, Карл Робертс 
Ливърпул, Великобритания

Obesity; behavioural and psychological perspectives

Jason C.G. Halford, Paul Christiansen, Carl Roberts 
University of Liverpool, Psychological Sciences, Liverpool, UK 

Appetite mediates the biological demands for energy with in the external environment which in turn
(traditionally) constraints food choice and availability.  Appetite consists of interactive processes of hun-
ger, wanting, liking, satiation and satiety, which all impact on inhibitory control (the individual’s ability
to resist).  Inhibitory control is reduced by exposure to palatable energy dense foods in individuals
regardless of weight status.  However, associations between impairments in inhibitory control, cravings
for food and BMI suggest these poses a distinct risk factor for obesity. 

Indeed, weaker regulatory control and a liability for that control to be overwhelmed by environmen-
tal cues is associated with elevated BMI. People with obesity, particularly in the higher BMI categories,
tend to demonstrate weaker within meal satiation, with the normal deceleration of eating rate during the
meal absent, and weaker post meal satiety.  Weakened satiety and satiation are associated with lower
levels of endogenous satiety hormones in the fed (and fasted) state, and a blunted hormone release in
response to ingestion. 

Individuals with obesity also demonstrated greater responsiveness to food cues, heightened hedonic
responses to palatable foods, and experiences of uncontrolled hunger and greater disinhibition of eating
behaviour, which all constitute risk factors for further weight gain. This has supported the notion of
‘food addiction’ in which the individual feels food is ‘in control of them’ rather than ‘they are in control’
of their food.  Key environmental factors such as the high variety of in expensive food items now avai-
lable at meal times, numerous convenient eating sites, and large portion sizes, all promoted over con-
sumption (both passive and active) undermining tonic and episodic homeostatic signals boosting hedo-
nic hunger and the drive to eat – weakening control. Commercial food marketing actively promotes con-
sumption, an effect exaggerated in children living with obesity.

Long-term weight loss maintenance is challenging. Obsession with food, increased response to food
cues, cravings, loss of concentration and dysphoric mood all contribute to failure in dieting.  Hunger,
pre and post intake appears to increase in response to weight loss and biological mechanisms appear to
act to increase appetite.  Thus, dieting and energy restriction impact on hunger, food cue reactivity and
craving and this furthers compromises appetite control (in individuals who arguably have comprised
appetite control already).

With regard to the broader psychology there appears to be a bidirectional relationship between obes-
ity and depression, which has early origins in childhood becoming apparent after the age of seven.
Current life events as well as past trauma appear to play a role in weight gain.  Specifically the effects
of stress and mode on dietary restraint and weight management success are well documented.
Obsession with food, increased response to food cues, cravings, loss of concentration and dysphoric
mood all contribute to failure in dieting.  Recent data suggest that the relationship between social-eco-
nomic status and BMI is also mediated by psychological distress and maladaptive coping strategies
(emotional eating).  

Stress and coping style mediate the link between depression and obesity through temptations and lap-
ses.  Both temptations and lapses are triggered by appetite cues and negative affect.  Lapses are asso-
ciated with diminished coping and inversely associated with both initial and overall weight loss.
Interventions targeting satiety and reward and inhibitory control, in conjunction with adaptive coping
strategies, could provide personalised approaches to obesity allowing patients to gain perceived control
and self-efficacy important to long-term success.
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Апетитът медийра биологичните нужди за енергия в околния свят, който от своя страна (тради-
ционно) ограничава изборът от храна и наличността. Апетитът се състои от интерактивни процеси
на глад, желание, харесване, удовлетворение и насита, всеки от които има значение за инхибиторния
контрол (способността на индивида да се опълчи на тези необходимости). Инхибиторният контрол
се редуцира чрез експозицията на много вкусни хранителни вещества при индивиди, независимо от
тяхното тегло. Въпреки това, асоциации между намаляване на инхибиторния контрол, необходимост
от храна и ИТМ предполагат, че това се приема като рисков фактор за затлъстяване. 

Действително, по-слаб регулаторен контрол и отговорност за този контрол може да бъде потиснат
от фактори на околната среда, се асоцира с повишен ИТМ. Хората с затлъстяване, особено тези с по-
висок ИТМ, имат склонност да демонтстрират по-слабо засищане от храна, с нормалното.
Намалената насита и удовлетворение са асоцирани с по-ниски нива на ендогенните хормони на заси-
щането в стадия на нахранването и понижено освобождаване на хормоните в отговор на поглъщане-
то. 

Индивидите с затлъстяване освено това демонстрират по-висок отговор на храни, повишени хедо-
нични отговори към храни и преживяват неконтролиран глад и по-висока дисинхибиция на поведен-
ческото хранене, което също съдържа рискови фактори за наддаване на тегло. Това е потвърдено с
„пристрастяване към храна“, при което те чувстват, че храната контролира тях, а не че те контроли-
рат нея. Основните фактори на околния свят, като висока наличност на скъпи храни, които са налич-
ни във времето за хранене, многото хранителни сайтове, големите порции, всички тези неща промо-
тират свръхконсумация, пасивна и активна, изпращайки тонични и епизодични хемостатични сиг-
нали, за да се потенцира хедоничния глад и да се изпитва нужда за хранене- така наречният отслаб-
ващ контрол. Комерсиалният хранителен маркетинг, който промотира консумация, има за ефект
повишаване на броя на децата, които живеят със затлъстяване. 

Дългосрочната необходимост от загуба на тегло може да бъде предизвикателство. Манията за
храна, повишеният отговор към храна, необходимостта, загубата на концентрация, потиснатото
настроение, всичко предразполага към провал на диетата. Гладът, преди и след нахранване, води до
повишаване на отговора към загуба на тегло и биологични механизми водят до повишаване на апе-
тита. Освен това, диетата и енергийната рестрикция, влиаят на глада, на желанието и това още пове-
че обещава контрол на апетита (при индивиди, коието вече са задържали контрола на апетит.) 

Има двупосочна връзка между затлъстяване и депресия, което вече става ясно при деца след 7
годишна възраст. Настоящи и минали събития в живота като травма, имат значение за наддаването
на тегло. Специфично ефектите на стреса и начинът на въздържане от храна и поддържането на
тегло са добре документирани. Вманиачаването по храна, повишава отговорът към хранителни
вещества, довежда до загуба на концентрация и потиснато настроение, което води до неспособност
за спазването на диета. Последни проучвания сочат, че има връзка между социално-икономическия
статус и ИТМ и това води до емоционално хранене. 

Стресът медийра връзката между депресия и затлъстяване посредтсвом желания и пропуски. И
двете неща се подсилват от апетит и негативни ефекти. Пропуските са асоцирани със загуба на тегло.
Интервенции, правещи таргет пренасителостта и даващи награда за инхибиторния контрол, включ-
вайки и други стратегии, могат да доставят персонализирани методи за пациентите, за да могат да
имат контрол и ефикасност за дългосрочен успех.
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Роля на нискокалорийните подсладители за здравето 
и за поддържането на нормалната телесна маса

Мария Хасапиду 
Институт по хранене, Солун, Гърция

The role of low calorie sweeteners in health and weight management 
Maria Hassapidou

Professor of Nutrition and Dietetics, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, 
International Hellenic University (IHU), Thessaloniki, Greece

The World Health Organization’s guideline recommends the reduction of free sugars  in adults and
children for a healthier life, weight management and obesity prevention.Low calorie sweeteners (LCS)
used in food and drink production confer sweet taste with low or  no calories and they  have a much
higher sweetening power compared to sugar. Each one of the different LCS has a unique structure and
metabolic fate, technical characteristics and taste profiles. European populations are reporting varying
levels of consumptions and trends over time. However, consumer concerns over their safety and effici-
ency is increasing in specific parts of the world, including European countries.

Sweeteners use is usually higher among those diagnosed with Diabetes Mellitus and overweight or
obese individuals aiming towards better weight management. By replacing sugars in common foods and
beverages, LCS help to decrease the energy density of these foods, which, in turn, can mean significant
calorie savings and assistance in weight management. Most studies have shown that beverages contai-
ning LCS have at least a similar effect on appetite and energy intake to water. Furthermore LCS can
help in the dietary management of diabetes as substitutes for sugars, and hence carbohydrates. Scientific
evidence supports the conclusion that LCS have no adverse effect on blood glucose and insulin regula-
tion (HbA1c, fasting and postprandial glucose and insulin levels) in individuals with, and without, dia-
betes. The safety of LCS is demonstrated by a substantial body of evidence as well as continued review
by independent regulatory agencies/committees including FDA and EFSA.

Data are missing and more studies are needed on the long-term effects of LCS on glucose tolerance,
gut microbiota, cardiometabolic effects and weight management. There is a need for well-designed ran-
domised controlled trials with different comparators and different carriers of LCS (food and beverage
matrices). They should be done in the context of weight-control diets, including for type 2 diabetes and
also in non-restrictive diets.

Световната Здравна Организация препоръчва редукция на свободните захари при възрастни и
деца за по-здравословен начин на живот, поддържане на тегло и превенция на затлъстяването.
Нискокалоричните подсладители, които са използвани в храните и напитките имат сладък вкус и
са с бедни на калории или нямат никакви калории, а всъщност притежават по-висока подслади-
телна способност от захарта. Всеки един от тези нискокалорийни подсладители притежава уни-
кална структура, различна метаболитна съдба, технически характеристики и вкусови профили.
Европейската популация има различни нива на консумация. Въпреки това, консуматорските опа-
сения относно тяхната ефективност и безопасност се увеличават в различни части на света,
включително и в Европейските държави. 

Обикновенно подсладителите се използват повече при хора, които са диагностицирани със
захарен диабет, също така при затлъстели хора или такива с наднормено тегло, като целта е да се
поддържа по-добър контрол на теглото. Подменяйки захарта в храни и напитки, които често се
консумират, нискокалорийните подсладители подпомагат да се намали енергийната плътност на
тези храни, което от своя страна означава, че се намалява калорийния прием и от там се подпо-
мага поддържането на телесното тегло. Повечето проучвания показват, че напитките, съдържащи
подсладители имат същия ефект върху апетита и енергия близка до тази на водата. Освен това,
тези подсладители могат да подпомагат в диетата на диабетици като заместител на захарна и про-
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стите въглехидрати. Научни доказателства подкрепят това заключение, като е споменато, че под-
сладителите нямат странични ефекти върху нивото на кръвната захар и инсулиновата регулация,
(HbA1c, нивата на глюкоза на гладно и постпрандиално  и върху инсулина) при индивиди с или
без диабет. Безопасността на подсладителите е демонстрирана с голямо количество доказателста,
а също така от агенции, които са независими една от друга, като FDA и EFSA. 

Съществуват пропуски в знанията и още проучвания са необходими за да се докажат дълго-
срочните ефекти на подсладителите, които са нискокалорични, върху глюкозния толеранс, чрев-
ната микробиота, кардиометаболитните ефекти и поддържането на здравословно тегло. Има
необходимост от рандомизирани контролирани проучвания с различни сравнители и различни
носители на тези подсладители (както храни, така и напитки). Те трябва да бъдат направени в
контекста на диети, които са за контрол на теглото, включителн у за захарен диабет тип 2 и нере-
стриктивни диети.
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Body weight and sleep disorders: evidence from the 
French NutriNet-Santé general population cohort 

and policy perspectives for obesity prevention
Valentina A Andreeva, Damien Léger, Pilar Galan, Serge Hercberg 

Nutritional Epidemiology Research Group (EREN), Sorbonne Paris Nord University, France 

Нарушения на теглото и съня: доказателства 
от френската агенция по храните 

и препоръки за превенция на затлъстяването 
Валентина А.Андреева, Деймиън Лагер, Пилар Галан, Серж Херцберг

Сорбона, Париж 

Абстракт
Разстройствата на съня и затлъстяването представляват предизвикателство за публичното здраве,

дали са своето вредно възействие и влияние за общото здраве и качеството на живот. Тук ние правим
заключение за три отделни анализа, отнасящи се до сън-затлъстяване асоциацията при възрастни,
които участват вът French NutriNet-Santé генералната популационна кохорта.  Първото проучване е
асоцирано с промяна на теглото, която е свързана с нормална продължителност на съня. Второто про-
учване е фокусирано върху наднорменото тегло и затлъстяването: те са подозирани като причина за
остра и хронична инсомния. Третото проучване: Връзката между хронични състояния: Наднормено
тегло и затлъстяване и дремките (така нареченият нап). Завършваме ревюто  с бърз преглед  на хра-
нителната марка „Nutri Score“, която излезе във Франция през 2017 и е обещаващо средство за борба
със затлъстяването  и асоцираните заболявания. 

Introduction
Globalization, technological progress and modern food systems have resulted in detrimental dietary prac-

tices and sedentariness, both leading to alarming rates of obesity (body mass index, BMI ≥30, kg/m2) (Kac
et al., 2013; Popkin, 2015). The BMI is strongly associated with a number of non-communicable diseases,
such as cardiovascular disease (CVD), type 2 diabetes, osteoarthritis, and some types of cancer (WHO,
2018). Moreover, a synergistic interaction between habitual sleep time and BMI has been reported, such that
reduced sleep time was associated with a greater increase in CVD mortality among individuals with overwe-
ight (including obesity), compared with their normal-weight counterparts (Xiao et al., 2014). Evidence sug-
gests potential bidirectional causality between weight gain and sleep disorders, such as insomnia, obstructive
sleep apnea, reduced sleep time, excessive daytime sleepiness, etc. (Anandam et al., 2013 ; Bixler et al., 2005;
Cappuccio et al., 2011; Palm et al., 2015). Sleep disorders (especially insomnia) and obesity are both current
public health challenge given their prevalence and deleterious impact on overall health status and quality of
life (Léger et al., 2010).

Here we summarize our findings regarding the body weight-sleep association in adults, which we have
explored in three separate epidemiological analyses: Study 1 (Andreeva et al., Int J Behav Med, 2017) focu-
sed on body weight change as a predictor of habitual sleep duration; Study 2 (Andreeva et al., Eur J Public
Health, 2017) focused on overweight and obesity as predictors of acute and chronic insomnia; and Study 3
(Léger et al., 2019) explored the link between a number of chronic conditions (including overweight and
obesity) and napping.

Methods 
Study samples
All analyses were based on the ongoing, general population-based NutriNet-Santé e-cohort, which was

launched in France in May 2009. The inclusion criteria pertain to age ≥18 years, comprehension of the French



22 ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2020

language, and Internet access. Registration and participation take place online via a dedicated and secure Web
site (http://www.etude-nutrinet-sante.fr) (Hercberg et al., 2010). Upon provision of informed consent and an
electronic signature, volunteers complete the baseline questionnaire set (sociodemographics and lifestyle,
health status, anthropometrics, physical activity, and diet). On a monthly basis thereafter, they receive addi-
tional self-report questionnaires on diet and/or health topics. The NutriNet-Santé study was approved by the
ethics committee of the French Institute for Health and Medical Research and by the National Commission
on Informatics and Liberty.

The NutriNet-Santé-Biobank is an ancillary protocol involving clinical and biological assessments which
took place between 2011 and 2014 at participating centers throughout France. It includes a total of 19 620
individuals. 

Study 1: TST and weight assessment
As part of the NutriNet-Santé follow-up, a questionnaire assessing sleep characteristics was administered

in 2014. For Study 1, we used information provided via sleep logs integrated in the questionnaire. We obtai-
ned data on typical weekday bedtime, time needed to fall asleep, average duration of nighttime awakenings,
and typical morning wake-up time. We calculated total sleep time (in minuties) by the difference between the
hour when the person falls asleep (itself calculated by adding the bedtime hour and the time needed to fall
asleep) and the wake-up hour, while subtracting the average duration of nighttime awakenings. We modeled
a 3-level dependent variable: 0 = short sleep time (≤6 h), 1 = normal sleep time (reference, 6-8h), and 2 =
long sleep time (>8 h). The choice of reference category was guided by evidence in adults that sleep duration
of 7-8 h directly and indirectly reduces chronic disease risk (Buxton et al., 2010).

The sleep questionnaire also included items about weight and height, as well one item about weight chan-
ge („Has your weight changed by 5 kg or more over the last 5 years?“). Individuals responding affirmatively
to that question were then asked to specify whether their weight had increased or decreased and to provide
the actual number of kilograms of change. We used a 5-year period in order to capture medium to long-term
weight change, and we used a 5-kg cutoff because it represents major weight gain according to the World
Health Organization (WHO) (WHO, 2003). 

Study 2: Anthropometric measures and insomnia assessment
Study 2 was based on the NutriNet-Santé Biobank cohort, in which each participant underwent a clinical

examination. Body weight was measured with an electronic scale (Tanita Corp., Japan), with participants
wearing underwear and no shoes. Height was measured to the nearest 1 cm with a portable stadiometer. BMI
was calculated as the weight in kg divided by the squared height in m and was modeled as a 3-level variable:
normal weight (BMI < 25.0), overweight (25.0 ≤ BMI < 30.0) and obesity (BMI ≥30). Waist circumference
was measured with an inelastic, flexible tape as the circumference midway between the lower ribs and the
iliac crest and was expressed in cm. Hip girth was also measured with an inelastic, flexible tape at the level
of the greatest protrusion of the buttock muscles, and a waist-to-hip ratio was calculated.

Data for acute and chronic insomnia were gathered via the sleep questionnaire (mentioned above); these
variables were defined according to the criteria of the International Classification of Sleep Disorders-3rd
Edition (AASM, 2014) and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -5th Edition (APA,
2013). For chronic insomnia these criteria include experiencing sleep problems (difficulties falling asleep,
frequent nighttime awakening) ≥3 nights/week, over the past ≥3 months, and experiencing negative reper-
cussions of such problems in daily life. Acute insomnia was assessed with the question: ‘Have you had pro-
blems with your sleep over the last 8 days?’ with responses dichotomized as ‘No’ (responses ‘Not at all’ and
‘I don’t know’) and ‘Yes’ (responses ‘Yes, a little’ and ‘Yes, very much’). This item was taken from the
French Baromètre-Santé annual population survey (Santé Publique France, 2020). 

Study 3: Chronic morbidity and napping assessment
Data on napping as well as height and weight were gathered via the sleep questionnaire (mentioned

above). We created a dichotomous (Yes/No) variable for weekday or weekend napping based on self-reports.
Data on incident health events (hypertension, diabetes, anxiety/depression, major CVD, cancer) were also
gathered annually via self-reports.

Summary of findings
All multivariable analyses were adjusted for age, BMI, employment, education, marital status, smoking,

alcohol use, hypertension, diabetes, work-related stress hindering sleep, and leisure-time physical activity. 
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In Study 1 (N = 10,549 men and 31,061 women), 32.7% of men and 31.3% of women had short sleep
time, whereas 18.5% of men and 23.4% of women had long sleep time (p < 0.0001). In turn, weight loss ≥5
kg over the past 5 years was reported by 12.5% and 13.0%, while weight gain ≥ 5 kg was reported by 13.7%
and 21.8% of men and women, respectively (p < 0.0001). Overweight was present in 34.9% of men and
19.6% of women, respectively, whereas obesity was present in 9.5% of men and by 9.0% of women, respec-
tively. In the multivariable analysis, women with major weight loss had an increased likelihood of short sleep
time when compared with women with stable weight (OR = 1.15, 95% CI: 1.05–1.25). Individuals with
major weight gain had an increased likelihood of short sleep time compared with their counterparts with stab-
le weight (men: OR = 1.20, 95% CI: 1.05–1.37; women: OR = 1.24, 95% CI: 1.15–1.33). Men with major
weight gain were less likely to report long sleep time compared with men with stable weight (OR = 0.83,
95% CI: 0.70–0.97). 

In Study 2, which included 13,389 adults (mean age= 51.9 ±13.1 years; 70.3% women), overweight
(including obesity) was more prevalent among men than women (48.0% vs. 31.3%, respectively). Both acute
and chronic insomnia were more prevalent in women than in men (acute: 60.5% vs. 45.7%; chronic: 23.3%
vs. 13.2%, respectively). The multivariable analysis showed that overweight and general obesity had an
inverse association with acute insomnia only among men (overweight: OR= 0.80, 95% CI: 0.70, 0.92; obes-
ity: OR= 0.78, 95% CI: 0.63, 0.98). Obesity assessed by BMI and waist-to-hip ratio appeared to be positively
associated with chronic insomnia only among women (BMI: OR= 1.23, 95% CI: 1.04, 1.45; waist-to-hip
ratio: OR= 2.24, 95% CI: 1.07, 4.72). WC did not display any significant associations in either sex.

Study 3, which included 10,485 men and 32,575 women, showed that napping was more common among
men than among women (46.1% vs. 36.9%, respectively; p < 0.0001).. 

In the multivariable analysis, those who were overweight or obese or had hypertension, diabetes, depres-
sion or anxiety disorders had an increased likelihood of napping compared with their healthy counterparts.
Specifically, overweight and general obesity were independently and positively associated with weekday or
weekend napping (OR= 1.26, 95% CI: 1.21, 1.32).

Discussion
The majority of the epidemiological research on sleep pertains to sleep parameters as predictors of phy-

sical health outcomes. For example, short sleep (generally <6 h/night) has been associated with obesity, the
metabolic syndrome, hypertension, diabetes, etc. (Cappuccio et al., 2008; Cappuccio et al., 2008; Wu et al.,
2012). To our knowledge, in addition to Study 1, only two other investigations have identified weight change
(especially weight gain) as a risk factor for sleep problems (insomnia, difficulties maintaining sleep, daytime
sleepiness, sleep-disordered breathing) (Palm et al., 2015; Peppard et al., 2000). In addition, obesity was
shown to be an independent risk factor for excessive daytime sleepiness (Bixler et al., 2005). 

The associations seen in Study 1 between weight change and total sleep time could be interpreted via phy-
siological findings. For example, experimental studies have demonstrated that a short-term fat gain in healthy
individuals was associated with an increased cardiac sympathetic activation during both wakefulness and
sleep (Adachi et al., 2011), and that modest weight gain was associated with an increased muscle sympathetic
nerve activity in normal-weight individuals (Gentile et al., 2007). Other mechanisms involving dysregulation
of neuroendocrine function (decreased leptin and increased ghrelin concentrations), glucose homeostasis, and
decreased insulin sensitivity have also been evoked (Knutson et al., 2008). 

In Study 2, obesity was positively associated with chronic insomnia among women, with the association
being stronger with waist-to-hip ratio rather than BMI as predictor. Women were more likely than were men
to report both acute and chronic insomnia and the female preponderance might be attributed to a variety of
psychosocial and biological factors such as child rearing demands, increased risk of depression, hormonal
makeup and overall greater ease of disclosing sleep-related difficulties (Chen et al., 2005). Whereas the asso-
ciation between obesity and chronic insomnia implies progressive accumulation of risk, the association with
acute insomnia might be partly attributed to short-term comorbidity. In fact, as shown in Study 3, most chro-
nic conditions (including obesity, hypertension, diabetes, depression/anxiety disorders) were independently
associated with weekday and/or weekend napping in our sample of adults.

Limitations of these three epidemiological studies include the cross-sectional design preventing inference
of causality, use of self-reported sleep measures, and the lack of data on weight fluctuation. Next, caution
should be used when generalizing the findings, as they were based on a selected, possibly health- and nutri-
tion-conscious sample of volunteers. A comparison with national Census figures has revealed significant
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Figure 1. Nutri-Score food
package label
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Въведение
В ерата на 4-та индустриална революция, когато квантовите технологии, най-вече квантовите

компютри навлизат във всекидневието, имаме всички основания да вярваме, че съвременните
технологии могат да ни позволят да направим от храненето най-мощния регулиращ фактор,
свързан не само с предотвратяване на затлъстяването и недохранването, но и с придружаващите
ги заболявания, но да направят човешкия живот пълноценен от утробата на майката до дълбоки
старини.

Предизвикателствата на 21-ия век
Новите технологии и климатичните промени ще трансформират драматично света през 21-ия

век. Те са глобални и най-вероятно необратими. Те вече се отразиха съществено на различните
икономики и социални групи в света.

Много съществен е въпроса, свързан с бъдещите тенденции за производство на нови храни-
телни продукти и как новата генерация от потребители ще се отнесе към инициативите за енер-
гийна ефективност, индивидуалното здравеопазване, към храните, произлизащи чрез новите
генетични и негенетични методи като изкуствено или „растително“ месо, и към новата генерация
от квантови компютри и интернет технологии.

Колко важни са проблемите на недохранването и затлъстяването
В днешно време приблизително 1,2 млрд. от човешката популация в света страдат от недо-

хранване и приблизително толкова от затлъстяване. Невероятно е, но факт е, че и в единия и в
другия случай това се дължи не само на недостиг или излишък от калории, но до голяма степен
на неподходящи диети или хранителен дисбаланс. Последният е най-вече свързан с недостиг на
макро- и микроелементи, витамини и други биологично активни съединения с вторичен харак-
тер, които имат сериозни последствия за човешкото здраве, щастието и осъществяването на
пълноценен човешки живот. Световните организации като ООН, ФАО, СЗО и други са разрабо-
тили във времето най-различни програми и подходи за елиминиране на тези сериозни проблеми
(Crist et al. 2017). До голяма степен те са свързани с небалансираните хранителни системи  (Watts
et al. 2019), чиито корени пък се крият в земеделските системи, които в различна степен могат
или не могат да доставят тези здравословно балансирани хранителни продукти, които са необхо-
дими на човека през четирите сезони на годината.

Вече стана дума, че недохранването и затлъстяването като важни здравословни фактори
повлияват негативно здравето на приблизително половината от човечеството.
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Фигура 1. Земеделие, климат и безопасност на храните.

В днешно време човечеството особено в развития свят (към която вече се числи и голяма част
от населението на Китай и Индия) е затрупано от храни с евтини калории, чиито вкус, аромат и
цвят е повече изкуствен отколкото естествен.

Оказва се обаче, че не всеки който преяжда и става с наднормено тегло и не всеки който недо-
яжда е с тегло под нормата се разболява от хронични, автоимунни и други заболявания. Тези
отговори са  индивидуални, защо всеки един от нас има своя специфичен геном, но и своя начин
на живот. Различния отговор към излишните калории или техния недостиг е една от най-големи-
те загадки на модерната медицина. В момента целия медицински и свързан с него свят работи
много интензивно, за да може да изясни въпросите с различния метаболитен отговор на отдел-
ните популации, на тези свързани с възрастта, пола и кръвните групи, но и значението на  редица
други фактори, които или не са били обект на внимание до сега (значение на земеделието и хра-
ните произлизащи от него) или се развиват интензивно през последните години (Фигура 1). 

В крайна сметка това би имало значение как от лечебна практика, която доминира в днешните
системи на здравеопазване, би могло да се премине към превенция на заболяването.

Значение на земеделието
Земеделският сектор никога до сега не е имал за сериозна цел здравето на човека и неговото

подобряване. Дошло е времето, когато хранителните индустрии и здравните организации да
поставят земеделието като основно средство за борба с недостига на пълноценна храна и свърза-
ните с това заболявания.
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За да се реализират тези цели, нови стратегии за генетично селекционно подобряване на рас-
тителните и животински видове нови агрономически практики, свързани с почвеното плодоро-
дие, напояването, торенето, обработването на почвите и защитата срещу болести и неприятели,
сеитбообращенията и други е  наложително да се разработят, за да може да се достигне до създа-
ване на  такава балансирана, първична земеделска продукция, която има най-голяма стойност за
човешкото здраве (Фигура 2).

Фигура 2. Връзка между храна, здраве, нови технологии и околна среда.

Понастоящем такава комплексна система в растениевъдството е известна като термина „биофор-
тификация“. Тя се състои в адаптирането на такива земеделски практики, които могат да доведат
до премахване на дисбаланса в храненето на растенията, който се дължи и преди всичко на интен-
зивното земеделие провеждано до този момент в света (Атанасов др. 2019). Ето защо е наложител-
но щадящите земеделски практики, свързани с устойчивото земеделие да навлязат постепенно ,
защото освен всичко те са сигурен път за възстановяване на биологичното или генетично разнооб-
разие  от живи същества /микроорганизми, насекоми, растения и животни/ на тази планета.
Единствено неговото нормализиране би довело до създаване на здравословна земеделска продук-
ция, с която България е била известна в миналото. За да се постигне тази цел, по-добро разбиране
на механизмите и процесите, които определят хранителната и биологична стойност на продукцията
и техния ефект върху здравето на човека и животните при което микробиома при човека и живот-
ните се очертава да има първостепенна важност (Banuelos and Lin 2009). В крайна сметка именно
произхода на храната води до по-голяма или по-малка съвместимост между „геномиката“ на хра-
ната и тази на човека. Ето защо преобладаване на вноса на чужда продукция от плодове и зеленчу-
ци, месни и млечни продукти в България може да се счита, че е една от съществените причини за
влошеното здравословно състояние на българската нация през последните 30 години.
Следователно обръщане на посоката би могло да се окаже решаваща за рязкото подобряване на
здравето на българската нация (Фигура 3) (Атанасов и др., 2017; Атанасов 2019).
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Фигура 3. Роля на държавната политика и новите технологии за осигуряване 
на здравословни храни. 

Ролята на новите технологии
Епигенетиката спрямо генетиката
Само преди 15 – 20 години науката твърдеше, че гените са отговорни за повечето заболявания.

В днешно време все повече се налага тезата, че околната среда е тази, която активира или дезак-
тивира по-голямата част от гените на човека. Този феномен е типичен и за останалите живи орга-
низми и се наложи като епигенетика /над генетиката – от гръцки/. Епигенетиката се противопо-
ставя на традиционния генетичен модел, според който ДНК контролира целия живот т.е. генната
експресия и функциониране на живата клетка. Това разбиране ни обричаше на предсказуемо бъде-
ще, в което съдбата ни беше жертва на генетичното наследство. Сега знаем, че по-малко от пет
процента от болестите се предизвикват от генетични нарушения (тяхната цифра наближава 10
хиляди), а останалите деветдесет и пет процента са свързани с начина на живот, хроничния стрес
и токсичните фактори на околната среда. Храненето независимо към кои от горните три фактора
ще бъде причислено се явява един от определящите.

Как обаче ще обясним факта, че при еднакви условия едни хора се разболяват, а други – не. Това
показва, че вътрешния свят на тези, които остават здрави е много по-балансиран и синхронизиран
и вътрешните фактори не могат да предизвикат болест.

Известно е, че човек е съвкупност от взаимозависими части/елементи – физически, ментални,
емоционални и не на последно място духовни. За да бъде здрав един индивид, то всички тези еле-
менти трябва да работят в синхрон и да бъдат захранени със съответна храна. Или както се разбира
тази храна не е само тази, която се консумира, но тази която е физическа, ментална и духовна.

Доколко човек би могъл да постави в синхрон и трите вида „храни“., то той до голяма степен,
би могъл да контролира процесите на метилиране и деметилиране на ДНК и взаимодействието на
последната с малки информационни РНК, за които е вече доказано, че могат да контролират екс-
пресията на гените, без те да са претърпели мутационни промени в наследствената верига. Една
голяма част от тези епигенетични промени е показано, че се предават в следващите генерации
(фигура 4).
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Фигура 4. Епигенетика и растителна селекция.

Редица квантови модели в последно време са също в подкрепа на твърдението, че човек може
да сигнализира емоционално на тялото и да започне да променя веригата от генетични събития,
без да е имал действително физическо преживяване, свързано с тази емоция. Така може да се сиг-
нализира на гените да произвеждат нови протеини, с които тялото ще се промени, преди да е
настъпила промяна в средата.

Нова оценка на човешкия микробиом
От стотици години е известно е известно, че ние живеем заедно с микроорганизмите, но едва

сега с помощта на новите технологии можем да разберем сложността на екосистемата, която
живее в нас (фигура 5.).

Фигура 5. Роля на микробиома 
за човешкото здраве.
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Установено е, че човешкия микробиом се състои от повече от 10 000 различни видове вируси,
бактерии, гъби и други микроорганизми, които населяват както вътрешните органи, така и кожа-
та на човека. Изчислено е, че техния брой е около 70 трилиона, т.е. толкова, колкото е броя на
клетките на човешкото тяло. Според индивида тяхното тегло  в един човешки организъм варира
между 2 и 4 кг. Така че геномите на човешките клетки съжителстват непрекъснато с тези на мик-
роорганизмите от момента на зачеването на човека до неговата смърт.

Все повече твърдения и факти се натрупват в полза на това, че микробиома е основния епиге-
нетичен фактор, който определя здравословното състояние на човека (Gilbert et al. 2018).

Микробиомът би могъл да променя своя състав и активност даже при всеки отделен човек.
Микробиомът включва в своя състав видове, които са съществени за здравето на човека и за пра-
вилното му физиологично функциониране. Отстраняването или загубата на микробиомни видове
може да доведе до определени заболявания, затлъстяване  или други негативни за  човешкото
здраве последствия. Това взаимодействие може да варира от симбиозис до антагонизъм между
геномите на микробиома и човека. Без да се знае точния процент, микробиома притежава стиму-
лиращи човешкото здраве микроорганизми известни като пробиотици (голяма част от млечно
киселите бактерии като видове Lactobacterium bifidus и др.), други спадат към болестотворните
микроорганизми (като Esherihia, Klebsiela, Bacillus, Salmonella, Pseudomonas и др.), а трети,
които са най-голямата част остават относително неутрални в зависимост от условията в които се
намира определен индивид. Една от най- интензивно изследваната област е микробиома на чер-
вата. Така например гъбата Candida albicans се води като неутрална в чревната флора, но може да
стане патогенна в резултат на нарушаване на локалната микрофлора.

Компонентите на човешкия микробиом не са едни и същи при всички индивиди или в различ-
ни части на света. Докато има „основен микробиом“, то все още отсъства пълен списък на видо-
вете, които са квалифицирани като „човешки микробиом“. Още повече, част от видовете на
човешкия микробиом се срещат при животни, насекоми, растения и други видове организми.

И когато говорим доколко местната храна е свързана със съществуването на благоприятен за
човешкия организъм микробиом, то лесно би могло да се предположи, защо когато консумацията
на плодове и зеленчуци и други млечни и месни продукти произведени в чужбина преобладава в
порциона на човека, би могла да бъде важна причина за нарушаване на благоприятния баланс от
микроорганизми за здравето на човека за когото тези храни са нетипични за него (Cani et al.,
2019).

Вече беше публикуван оригинален метод в Nature, при който използвайки микробиалните
ДНК последователност и флоу цитометрия може да се определи истинския количествен микро-
биален профил даден като брой на микробиалните клетки на грам, а не на техния процент, както
бе до сега (Vandeputte et al. 2017).

Друг модел е свързан с ефекта на диетите върху чревния микробиом на мишки състоящ се от
десет различни вида и по-специално как диетите, свързани с високо съдържание на влакна и раз-
лични комбинации от въглехидрати и мазнини се отразява на експресията на гените и съответни-
те метаболити. (González-Peña and Brennan, 2019).

Генното редактиране с CRISPR/Cas 9 – нов метод в генната терапия
CRISPR cas/9 метода и неговите безброй варианти се наложиха като най-бързо развиващия се,

прецизен и ефективен молекулярно-генетичен метод през последните 10 години. Той се развива
еднакво бурно при всички видове живи организми, включително човек, животни и растения.

Тази модерна техника за редакция на гени със своите възможности смая еднакво както
научната, така и широката общественост (Kawall, 2019).

CRISPR Cas9 е естествен механизъм, който позволява на бактериите да се борят с вируси. При
навлизането на вирусите в бактерията, последната включва CRISPR елемент (къса рибонуклеи-
нова киселина, РНК), която на базата на комплементарността между ДНК и РНК насочва ензима
Cas9 към мястото за редактиране, където с голяма точност се изрязва определения участък на
ДНК като се добавят, премахват или променят определени гени (Фигура 6).
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Фигура 6. Механизъм 
на действие на CRISP/Cas.

Техниката е сравнително проста и евтина за изпълнение.
През 2016 год. група учени от Кембридж, Масачузетс, САЩ публикуваха първия случай за

успешно излекуване на заболяването сърповидна клетъчна анемия чрез CRISPR-Cas9 техниката.
Заболяването се предизвиква от мутация в ген, свързан със синтезирането на бета-хемоглобин.
Това нарушение довежда до нарушена структура на червените кръвни клетки /еритроцитите/,
които придобиват сърповидна форма, откъдето идва наименованието на заболяването.
Изследователите предизвикват мутация не в гена, отговорен за бета-хемоглобина, а в друг ген,
който поема функцията на липсващия бета-хемоглобин, в резултат на което еритроцитите
изпълняват пълноценно своите функции (Demirci et al., 2019). По този начин не се налага прели-
ване на кръв, каквато е стандартната поддържаща терапия.

През последните няколко години бяха докладвани много случаи за успешно генно редактиране
не само при човека, но и при животни, растения, насекоми и микроорганизми (комари и др.)
(Kirchner and Schneider, 2015).

За разлика от другите технологии на генно редактиране като TALENs (transcription activator –
like effector nucleases) и ZFNs (zink finger nucleases), които са значително по-скъпи и технически
по-трудни, то CRISPR/Cas 9 разпознава своята цел чрез направлявана РНК молекула, която може
да бъде лесно и евтино синтезирана за всяка определена цел.

Технологията CRISPR за генно редактиране има приложения в много различни направления.
Неотдавна в съобщение на Nature Methods учени съобщиха за подобрение, чрез което ще бъде
възможно да бъдат редактирани едновременно десетки гени. Основата на новата техника е ста-
билизирана РНК структура в плазмид или кръгова ДНК молекула, способна да задържи и обра-
боти допълнителни РНК молекули. Тези РНК молекули посочват кои са таргетните места в гени-
те, които могат да бъдат редактирани. Освен „РНК адресите“, плазмида носи и Cas ензими, които
осъществяват рязането и свързването. В случая изследователите прилагат Cas 12а, който проявя-
ва по-голяма точност при редактирането (Campa et al., 2019).
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Новата техника може например да повиши активността на някои гени и едновременно с това
да понижи тази на други, при това с изключителна точност.

Въпреки това в новата технология съществуват неизвестни, свързани с допълнителни проме-
ни, които могат да се случат при редактирания организъм. Това не е учудващо, защото всички
белези и характеристики на човека зависят от сложна комбинация между гените.

И така неизбежно се достига до моралните, етични проблеми на технологията CRISPR.
Опасенията са, че ако тази бърза, прецизна и мощна процедура попадне в злонамерени лица като
терористи, те биха могли да поставят началото на нова ера на биологическа война на този свят.
Раждането на бебета близнаци в Китай толерантни на HIV /спин болестта без нужния контрол и
регулации засили още повече тези опасения и даде повод да се говори за нов етап от евгениката
– създаване на човешки индивиди по определен и програмиран дизайн. Истината с CRISPR тех-
нологията във всички случаи не е в полза нито на напълно отричащата, или напълно подкрепя-
щата я страна. Възможността, която CRISPR/Cas технологията ни дава да разберем механизмите,
които определят взаимодействието между гените и кога и как един ген ще работи, показва
достатъчно ясно, че без нея по-нататъшния прогрес в биологията е просто невъзможен.
Единственото съществено ограничение отново може да се крие отново в притежателите на инте-
лектуалната му собственост.

Независимо от тези съображения, пазара на продуктите, произлизащи от геномното редакти-
ране за Северна Америка се очаква да достигне 4 милиарда щатски долара през 2025 година.

Значението на ОМИКС технологиите
През последните две десетилетия се обособи и разви нов подход за изследване на живите

организми наречен омикс технологии. Това означава, че функцията на организма може да се
изследва на всички нива на взаимодействие - на молекулите на генома /ДНК/, на транскрипцион-
но /РНК/, белтъчно /протеиново/ и на метаболитно равнище. Те от своя страна могат да се изслед-
ват на видово, организмово, тъканно, клетъчно и субклетъчно равнище и то по един системен,
цялостен и последователен начин.

Съвместният Геномен Център, който бе създаден към СУ „Св. Кл. Охридски“, има точно това
предназначение, а именно изследвания на гените в растителни и животински организми, профила
на тяхната функция, роля и регулация на протеиново и най-вече на метаболитно равнище.

Автоматизиране на секвенирането на човешкия геном през 2001 год. доведе до експоненциа-
лен ръст в бързината, мащабите и надеждността на основните техники на секвениране. Next
generation sequencing (NGS)  даде възможност да се ускори генотипиранетио, фенотипирането и
други биотехнологични подходи. В рамките на следващото десетилетие вероятно всеки човек ще
има запис на своята ДНК. Геномът обаче е като сценарии, за който никой не знае как ще бъде
изигран на „сцената“.

Вече стана дума за значението и ролята, които играят епигенетичните промени, тяхната зави-
симост и взаимодействие с факторите на околната среда и микробиома. Те именно определят
нивото и начина на експресията на различните гени в даден организъм (фигура 7.).
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Фигура 7. Роля на омикс технологиите 
в практиката.

Многостъпалният процес на генната експресия може да бъде променен на ниво транскрипция,
транслокация и посттранслационната модификация на белтъчините.

Метаболомиката, при която ниско молекулни метаболити /метаболомия/ се идентифицират и
окачествяват е широко приета като омикс-дисциплина., която е най-близо до фенотипа. Оценена
е нейната роля в биомаркерните програми. Mетаболомиката може да бъде използвана за иденти-
фицирането ва метаболити, които могат да променят фенотипа на клетката или организма.

Данните от метаболомиката могат да бъдат интегрирани с информацията от системната био-
логия с данните от транскрипционния и протеомен анализ.

Напоследък все по-голям брой съобщения се натрупват в полза на ендогенните метаболитни
маркери, свързани с определени физиологични или аберантни процеси (Guijas et al., 2016; Pirhaji
et al., 2016).

С особено значение за успешното приложение на омикс-технологиите е създаването на
Биобанки. Едни от най-добре развитите такива в света са тези на Англия и Япония, които са най-
големи по размер и наличност на генетични данни.

През 2018 год. Англия успя да секвенира 100 000 генома на пациенти от националната здравна
система. Като резултат, тези усилия са довели до това, че всеки четвърти участник се оказва с
рядка болест, които са диагностицирани за първи път и на стотици с туморни заболявания, на
които е било предписано нужното третиране.

Едни от най-обширните и задълбочени изследвания върху ДНК в Азия са провеждани в
Япония, където от 2015 год. до 2018 год. са изследвани 162 000 японски жители и са идентифи-
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цирани 1407 места в генома, които са свързани с 58 клинични количествени признаци. Те ще
помогнат да се диагностицира прецизно голяма част от японската популация
(www.riken.jp/en/research 2018).

Индивидуалното хранене – потенциална основа за здравословен живот и дълголетие.
Един индивид е съвкупност от взаимозависими части /елементи – физически /материални/,

ментални, емоционални и не на последно място – духовни. Един от най-очевидните избори,
които прави човек всекидневно е каква храна да консумира. И понеже нейното калорийно, мета-
болитно и енергийно равнище е различно, то се получава така, че всяко тяло или индивид се нуж-
дае  от специфична рецепта, която важи само за него. Вече стана дума за важността на това дали
„геномите на храната“ са съвместими или несъвместими с геномите на индивида, който я консу-
мира.

Проф. D. S. Davies, главен експерт по медицинските въпроси на Великобритания определя
персонализираните хранителни правила, базирани на ДНК, като ключов фактор за по-добро здра-
ве. Знаейки плюсовете и минусите на информацията, кодирана в неговия собствен геном, човек
до голяма степен би могъл да се съобразява с рисковете, които може да му донесе една или друга
храна в зависимост от неговото моментно състояние, пол, възраст и редица фактори на околната
среда.

Чрез дигиталните технологии потребителите в скоро време ще имат възможност да сканират
хранителните продукти, продаващи се в магазините за да разберат дали последните са препоръ-
чителни за тях или не. Това действие се извършва с помощта на камерата на смартфона и в зави-
симост  от информацията, която носи неговия дешифриран (секвениран) геном интегрирана в
преносимо устройство, светва зелена или червена светлина в зависимост от това дали хранител-
ния продукт, който той избира е препоръчителен за него или не. Редица старт-ъп фирми вече
предлагат персонализиран подход за хранене, изграден на базата на чревния микробиом, генети-
ката, кръвните маркери и други индикатори за здравето на човека.

Други модели са свързани с 3-Д хранителен принтер, който би могъл да създава хранителна
рецепта за нуждите на всеки индивид със съответната консистенция, вкус и аромат. Това би
могло да доведе до редуциране както на цените, така и на отпадъците от тях (Wan, 2018).

Или с други думи човека вече има възможност да се грижи както за наднорменото си тегло,
така и за други показатели свързани със здравето му още от люлката.

Фирмите като Nestle, Apple и 23-and-Me са начело на кампанията, която ще доведе индивиду-
алното хранене в хранителния сектор до диета, основана все повече и повече на растителен
белтък (plant-based meat). Макар че сме още твърде далече от момента, когато персоналната
медицина ще бъде в състояние да свързва храненето с поведенческия тип на човека и активност-
та и генетическото разнообразие на неговия микробиом в един алгоритъм, вече е ясно, че систем-
ната медицина може да променя живота на хората (Dodd et al., 2017; McDonald et al., (2016).

Квантовите технологии
Квантовите технологии по принцип ще променят света през следващите години. Това ще бъде

възможно поради факта, че те ще бъдат в основата на ускорения прогрес, които ще претърпят
всички останали технологии и сектори на икономическия и стопански живот на планетата Земя.
Здравеопазването може би ще бъде повлияно най-съществено.

Дигитализацията, GPS системите, роботизацията, изкуствения интелект и др. ще претърпят
коренна промяна при тяхното ефективно приложение.

Днешните мобилни телефони имат по-голяма компютърна мощ, отколкото са имали всички
правителства на планетата Земя преди 30 години.

Това, което се очаква да се наложи в съвсем скоро време е превъзходството на квантовите ком-
пютри. Очаква се новия квантов компютър да има мощност от 300 кубита (qubits). Доказано е, че
той може да осъществи повече изчисления, отколкото са атомите в познатата ни вселена. Това ще
доведе до изясняване на редица механизми на взаимодействие не само на ген с ген, ген с РНК,
ген с белтък, включително и с  тези   на метаболитите, но и всички останали между тях, чиито
точен брой е неизвестен в момента. Безспорно това ще доведе до революция в разкриването на
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лекарства и хранителни добавки, които безспорно ще са по-прецизни и ефективни, отколкото
сега прилаганите.

Както вече стана дума всяко лице ще има възможност да следва във всеки един момент всеки
елемент от метаболизма си т.е. жизнените процеси, които протичат в неговия организъм –
съдържанието на глюкоза, лош и добър холестерол, 3- и 6- омега мастни киселини, кръвно наля-
гане, съдържанието на микро-РНК, равнището на различните витамини, включително и на вита-
мин D и т.н. Това ще се осъществява чрез преносими устройства, които практически ще показват
ежеминутно здравния статус на човека. Геномното секвениране ще бъде възможно да се осъще-
ствява за по-малко от 100 лв. и за по-малко от 1 час.  С други думи се говори за  трилионно подо-
бряване както на скоростта, така и на цената при осъществяването на различните здравни тестове
в медицината. Дали всичко това ще доведе до истинска революция в здравеопазването остава да
се види (Solenov et al., 2018).

Заключение
Не е случайна и една нова концепция в здравната грижа, при която по-важен се налага

въпросът „Какъв е човекът, който има дадена болест отколкото коя е болестта?“
Човекът на 21-ия век все повече се обръща съзнателно към превенция на заболяванията.

Интересът в хората, свързан с предотвратяване на хроничните заболявания е с подчертан акцент,
насочен преди всичко върху качеството и безопасността на храните. Благодарение на наличност-
та на все повече хранителни продукти на пазара, както и достъпът на информация за тях, то се
променя и възприятието на потребителя не само за тяхната хранителна стойност, но и ефекта им
върху здравето на човека.

Постепенно изчезват границите между „фарма“ и „храна“. Благодарение на новите техноло-
гии, които бяха разгледани в този обзор, ние постепенно навлизаме в ерата на персоналната меди-
цина, част от която е и индивидуалното хранене. Крайната цел е да се генерират познания, които
разкриват същността не само на отделния индивид, но и  природата на хранителните продукти,
които той консумира. По този начин може да се изработи хранителен план, който съобразно
индивида би могъл да доведе постепенно до предотвратяване на тези физиологични състояния,
които водят до различни заболявания. Имаме всички основания да смятаме, че в ерата на кван-
товите технологии, тенденцията за превенция на заболяванията, вместо тяхното лечение да се
наложи по-бързо на „медицинския пазар“, отколкото се предполага. В подкрепа на това са резул-
татите за деменции и диабет от първи тип, които се очаква да спаднат значително през 2025 год.
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ABSTRACT: The association between the visceral obesity, the metabolic syndrome and the thyroid
dysfunction is a subject of great interest. This is provoked by the progressively increasing frequency of
those diseases and their related disorders which potentiate each other and determine an extremely high
cardiovascular risk, disability and mortality. The main challenges are connected to the clarification of
the pathogenic mechanisms, involved in the manifestation, interconnection and evolution of the endoc-
rine-exchange disorders. More than 600 million adults are obese worldwide (2014). Another 1.9 billion
or in total, around 30% of the adult population are overweight. The frequency of the metabolic syndro-
me increases parallel with obesity and therefore, this turns into a global issue. The adipose tissue, also
called fat, is not only a passive storage for the triglycerides, but also is an endocrine organ with multiple
functions. On the other hand, the secretory products influence the central nervous system (CNS) and
may affect the activity of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis (HPT axis in short). However, the con-
nection between the adipose tissue and the thyroid might be bidirectional. Experimental data shows the
essential part of the thyroid hormones in the nutritional regulation, the energy balance and the body
weight. Therefore, this gives opportunity to the thyroid hormones to be used later for a potential way to
treat obesity.

Асоциацията между висцералното затлъстяване, метаболитния синдром и тиреоидната дис-
функция е предмет на засилен интерес. Това се обуславя от прогресивно нарастващата честота
на тези заболявания и свързаните с тях нарушения, които взаимно се потенцират и определят
изключително висок сърдечно-съдов риск, инвалидност и смъртност. 

Основните предизвикателства са свързани с изясняване на патогенетичните механизми, които
съучастват в изявата на ендокринно-обменните нарушения, тяхната взаимовръзка и еволюция.
От особено практическо значение са ранната диагноза и лечение, но много въпроси остават все
още неизяснени, дискутабилни, а някои от тях противоречиви.

Около 30% от възрастното население в света е със свръхтегло.(11) В България болестността от
МетС възлиза на 30,8%, а при лицата над 60г– на повече от 50%.(1,3) Честотата на Метаболитния
синдром (МетС) нараства паралелно с ОБ, превръщайки се в глобален проблем. 

В същото време хипотиреоидизмът (ХипоТ) е най-честото тиреоидно нарушение и най-често
е свързан с тиреоидит на Хашимото. По данни на БДЕ, честотата на нарушенията в тиреоидната
функция е 8.51%, от които 4.7% с ХипоТ и 3.8% с хипертиреоидизъм.(2)

ОБ е част от МетС, като сновните ендогенни и екзогенни фактори са подобни, което създава
позитивен енергиен баланс, хиперплазия и хипертрофия на адипоцитите, променен метаболизъм
на мастните киселини и свръхсекреция на някои адипокини  със създаване на проинфламаторно
състояние в мастната тъкан.(12) 

От друга страна, основните фактори за изява на тиреоидните нарушения са почти съпостави-
ми с тези, които са в основата на ОБ/МетС, което обяснява донякъде високата честота на асоциа-
ция между двете заболявания.

Мастната тъкан е не само пасивен склад на триглицериди, тя е ендокринен орган с множество
функции.(10,16) Основни проинфламаторни молекули са: TNF-alpha, IL-6, IL-8, CRP. Основни
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адипоцитокини, пряко свъзани със обменните нарушения при МетС, са лептин (ЛЕП) и адипоне-
кин (АдН), които осъществяват ефекта си чрез специфични рецептори в мозъчния ствол и в пери-
ферните тъкани, като участват в регулацията на енергийната обмяна. При ОБ има дисбаланс в
производството на адипокини, което води до дисфункция на адипозната тъкан.(13, 5,6)

Действието на адипонектина е протективно, като понижава инфламаторните цитокини в маст-
ната тъкан, повишава глюкозната утилизация, намалява глюкозната продукция от черния дроб и
води до намаляване на оксидативния стрес. При ОБ/МетС концентрацията на адипонектин е
намалена.(14) 

В последно време се натрупват все повече данни за връзка между МетС и тиреоидната дис-
функция. Хормоните на щитовидната жлеза са важен и определящ фактор за разхода на енергия,
спомагат за регулиране на апетита и пряко регулират оксидативните, и метаболитните процеси.
От друга страна, секреторните продукти от адипозната тъкан влияят на ЦНС и оказват влияние
върху активността на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза.(15,8) 

Таблица 1. Разпределение на случаите според тиреоидния статус.(4)

Етиологията на промените върху хипоталамо-хипофизо-тиреоидната ос при затлъстяване все
още е неясна. Повишеният лептин стимулира синтеза и секрецията на TRH и инхибира поемане-
то на йодид. Също така, промяната в дейността на дейодиназите и рецепторите за тиреоидни хор-
мони води до резистентност към действието на хормоните и да доведе до тъканен хипотиреои-
дизъм.(9)

Дискутабилен е въпросът дали високо-нормалните нива на TSH са следствие или са причина
за наднормено тегло? Наблюденията, че серумните нива на TSH спадат след нормализиране на
теглото показват, че при пациенти с ОБ повишеният TSH може да е адаптивен отговор на оста
хипоталамус-хипофиза-тироидея към повишението на теглото. Дали повишените серумни нива
на TSH при ОБ представляват адаптивно явление, насочено към увеличаване на скоростта на
метаболизма? Или показват тиреоидна хормонална резистентност или тъканен хипотиреои-
дизъм, свързан с промяна на активността на дейодиназите?

Но дали се касае за съпътстващо автоимунно тиреоидно заболяване? Нашето обсервационно
проучване при пациенти с ОБ и МетС показа, че 56,3% отговарят на клинико-лабораторните и
ехографски критерии за автоимунно тиреоидно заболяване (4)

Причинно-следствена връзка между ОБ и тиреоидния автоимунитет не е установена до
момента. При ОБ имунологичния толеранс може да се повлияе пряко и косвено, чрез променена
секреция на адипоцитокини (лептин, адипонектин) и/или цитокини (IL-6, TNFa и IL-10). 

Разработването на лекарства със селективно насочване към различни изоформи на TRs пред-
ставлява нововъзникващо терапевтично средство. Към момента няма достатъчно основания да се
препоръча фармакологична корекция на изолираното повишено серумно ниво на ТСХ, често сре-
щано при пациенти с ОБ.(7)
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The Bulgarian Centenarian Genome Project was initiated in early 2017. Its main goal is to disco-
ver genetic factors responsible for the maintenance of longer and healthy lifespan in centenarians,
as well as to establish the molecular pathways and interactions regulating the processes of ageing
and health deterioration. 

Information about all living centenarians in Bulgaria (>300 as of 2017) was obtained. For 3 years
more than 45 centenarians were visited at their homes throughout the country. After signing an infor-
med consent form, each participant was thoroughly interviewed (often with the help of relatives) and
a detailed questionnaire regarding their lifestyle and medical history was filled in. Biological sam-
ples – buccal swabs or blood, were taken, from which DNA was later isolated. 16 DNA samples of
centenarians with good medical history were analysed by whole-genome sequencing. In addition,
one pool of 33 centenarians and one of 65 young controls from the Bulgarian population were pre-
pared using equimolar quantities of each individual. These pools were sent for deep whole-exome
sequencing. After the NGS data was received, a comparative analysis of the two pools was perfor-
med using a wide range of bioinformatics tools and computer models in order to find genetic loci
promoting healthy longevity and disease prevention based on different allele frequencies. 

After statistical processing of the data from the questionnaires of the centenarians interviewed so
far several tendencies became clear. Firstly, we were not able to establish any correlation between a
specific diet or dietary regimen and old age – the majority says they have eaten whatever they could
afford but have never eaten too much. While some reported to have been slightly overweight, most
stated they have never been obese throughout their life. So far none of the participants has declared
himself a vegetarian. Almost no one has smoked cigarettes throughout his life and the majority has
not consumed alcohol systematically.

Most (more than 80%) of the centenarians we interviewed have made an effort to maintain a phy-
sically and mentally active life into old age – many living in smaller villages have been involved in
agricultural work well into their 90s and 100s. More than half of the participants in the study men-
tioned ‘tranquility’ as a factor for reaching such an old age. We also noticed that the majority had a
positive attitude and were emotionally stable. Almost all of them were not living alone and had
somebody to help them with basic needs. Surprisingly, the majority of the centenarians had never
suffered from any serious oncological, cardiovascular or other diseases throughout their lives. As
could be expected, however, the eyesight and the hearing in most of them were diminished and many
could not move independently.
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As for the genetic tests, analysis of the centenarian and control pool identified 91 variants that
showed statistically-significant allele frequency difference between the two pools (p-value<5.0х10-
8). Based on their molecular function three of these variants were nominated for association with
longevity. They were situated in RNF43, WNK1 and NADSYN1 – genes involved in pathways
already associated with longevity from experiments with model organisms. During the analysis of
the individual whole-genome data our team found several other genetic variants that were enriched
in the centenarian genomes. These were found to be in genes associated with different cardiometa-
bolic conditions. They could therefore potentially protect against some cardiovascular risk factors.
WGS analysis for rare individual variants with larger effects is still ongoing, as is the analysis of the
centenarian mitochondrial DNA.

The centenarian genome is the gold standard in genomics, as it is expected not only to be devoid
of pathogenic variants with significant penetrance, but also to harbour protective alleles against dif-
ferent environmental risk factors. At the end of our project we hope to uncover some of the genetic
factors predisposing to healthy ageing, as well as to pave the way for the development of novel drug
targets and personalised longevity strategies and healthcare. 

Проект „Геномът на българския столетник“ започва през 2017 година, като цели да иденти-
фицира генетичните фактори, предразполагащи към здравословно дълголетие в български
столетници, както и да установи молекулярните пътища и взаимодействия, регулиращи про-
цесите на стареене и на влошаване на здравето с напредване на възрастта.

За осъществяването на проекта екипът получи данни за всички живи столетници в
България (над 300 към 2007). За три години бяха посетени по домове над 45 хора над 100 годи-
ни от страната. След подписване на информирано съгласие за участие в изследването, всеки
столетник бе подробно интервюиран (често с помощта на роднини), като за всеки бе попълнен
подробен въпросник за начина на живот и медицинската му история. За извършване на гене-
тично изследване бе взимана и биологична проба – венозна кръв или букална лигавица, от
която впоследствие се изолираше ДНК. 16 ДНК проби на столетници в добро физическо
състояние и с чиста медицинска история бяха селектирани за анализ чрез цялостно геномно
секвениране. Сформирани бяха и два сборни пула – един от столетници и един от млади конт-
роли от Българската популация, като от всеки индивид беше взето еднакво количество ДНК.
Тези два пула бяха изпратени за дълбоко цялостно екзомно секвениране. След получаване на
готовите данни бе извършен сравнителен анализ на двата пула чрез прилагане на различни
биоинформатични инструменти и компютърни модели, за да се установят генетични локуси,
промотиращи здравословно дълголетие на базата на различаващи се алелни честоти между
пуловете.

След статистическа обработка на данните от попълните въпросници ясни станаха няколко
извода. Не бе установена някаква корелация между конкретен хранителен режим и дълголетие
– повечето столетници отговаряха, че „са се хранили с каквото е имало“, но никога не са яли
твърде много. Докато някои са били с леко наднормено тегло, то повечето докладват, че никога
не са били със затлъстяване през живота си. Досега нито един столетник не се е обявил за
вегетарианец. Почти никой не е пушил през живота си, като повечето не са и пили алкохол
редовно.

Голяма част от столетниците (над 80%) , които интервюирахме, са полагали усилия да под-
държат физически и ментално активен живот до късна възраст. Много от тези, които живеят
по селата, са се занимавали със земеделска дейност в 90-те, както и след навършването на 100
години. Повече от половината от столетниците в проучването описват „спокойствието“ като
фактора, на който се дължи дълголетието им.  Направи впечатление, че повечето столетници
са позитивно настроени и са стабилни емоционално. Почти всички не живеят сами, а за тях
се грижат близки. Изненадващо, мнозинството от тях никога не са боледували от някое онко-
логично, сърдечно-съдово или друго по-сериозно заболяване през живота си. Както може да
се очаква обаче, зрението и слухът на повечето са намалени, а някои вече не могат да се дви-
жат самостоятелно.

От гледна точка на генетичните изследвания, анализът на сборните пулове на столетници и
млади контроли идентифицира 91 генетични варианта, които показаха статистически значима
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разлика в алелните честоти между двете кохорти (p-value<5.0х10-8). Въз основа на молекуляр-
ната си функция три от тези варианти бяха номинирани за асоциация с дълголетие. Те се
намират в RNF43, WNK1 and NADSYN1 – гени, участващи в сигнални пътеки, вече асоции-
рани с процеса на стареене от експерименти с моделни организми. По време на анализите на
данните от индивидуалните геноми екипът ни установи няколко варианта, преобладаващи с
по-високи честоти в геномите на столетниците. Те се намират в гени, които имат отношение
към кардиометаболитни състояния – възможно е тези варианти да са протективни срещу
някои сърдечно-съдови рискови фактори. Предстои анализ на данните от цялостното геномно
секвениране в търсене на индивидуални редки варианти с по-голям ефект, както и изследване
на митохондриалния геном на столетниците.

Може да се каже, че геномът на столетника е златният стандарт в геномиката, тъй като се
очаква не само да е лишен от патологични мутации със значителна пенетрантност, а и да
съдържа протективни алели срещу различни вредни фактори на околната среда. В края на
проекта се надяваме да разкрием и валидираме някои от генетичните фактори, увеличаващи
шанса за дълголетие, както и да проправим пътя за разработването на нови мишени за
лекарства и персонализирани стратегии за здравословно дълголетие.
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Abstract: Obesity is a chronic metabolic disorder with serious health and socio-economic conse-
quences that is spreading epidemically. Obese patients are an interdisciplinary problem, and the detec-
tion and implementation of up-to-date, adequate therapeutic strategies is particularly relevant.

According to modern understanding, physical means such as preformed and kinesytherapeutic fac-
tors, thermo-, hydro-, balneo-, climatotherapy are aimed at health promotion, disease prevention and
rehabilitation of patients in order to ensure a better quality of life.

In this sense, the use of appropriate and individualized physiotherapy methods is necessary in over-
weight and obese patients, given the high efficacy of many scientific studies. The ever-expanding capa-
bilities of physical medicine, some of which we represent, provide the basis for the implementation of
effective rehabilitation regimens that improve and balance patients' quality of life.

Conclusion: Rehabilitation medicine opportunities can and should be reasonably and fully utilized
for the prevention and treatment of obesity and associated diseases. It is important to note that rehabi-
litation therapy is cost effective, non-invasive and easily applicable.

Прилагането на целесъобразни и индивидуализирани физиорехабилитационни методи и сред-
ства е уместно при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване за подобряване и балансиране
качеството на живот на тези пациенти. 

Балнеотерапията при пациенти със затлъстяване се прилага като помощно средство. При
ендокринно-обменни заболявания, в това число и  затлъстяване, питейното балнеолечение подо-
брява обменните процеси по сложни нервно-рефлекторни и ендокринни механизми.
Дозировката е специфична – между 800 и 1200 ml дневно, разпределена на 3 приема, като е
необходимо да се съобрази с двигателният режим на болния. Подходящи при затлъстяване са
магнезиево–сулфатните води, тъй като регулират  обменните процеси в организма (Длъгнево,
Брезник, Девинци). Те засилват окислителните процеси, нормализират мастния и въглехидратен
метаболизъм, стимулират гликогенезата. Магнезиевият йон проявява афинитет към мастните
киселини, като затруднява тяхната чревна резорбция. Походящи при затлъстяване са и минерал-
ните води с по-ниска минерализация и най-вече слабоминерализираните води (Горна баня,
Хисар, Велинград, Вършец и др.), дозирани по обективната методика на Д. Краколев. Те подо-
бряват обмяната на мазнини, въглехидрати и пурини, затрудняват резорбцията на мазнини и имат
антитоксично и холеритично действие [3]. Редица проучвания [7, 12, 16] доказват благоприятно-
то комбинирано действие на питейното и външно приложение на минерални води (сулфатно-
бикарбонатни, арсениеви и хидрокарбонатнo-магнезиево-калциеви) при пациенти със затлъстя-
ване.

Светло- и климатолечението са също възможност на избор за профилактика и лечение на
затлъстяването. Нискодозираната суберитемна ултравиолетова радиация може да ограничи екс-
пресията на рискови фактори за затлъстяване и кардиометаболитна дисфункция. Слънчевите
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бани в зона на подкомфорт подобряват усвояването на глюкозата, активизира се окисляването на
свободните мастни киселини и се намалява възможността им за реестерифициране в триглице-
риди. Повишават се окислителните процеси и защитните сили на организма [1]. Умерената над-
морска височина (1700 m.) оказва благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата система, мета-
болитния статус, хемопоезата, нервнопсихичното състояние при пациенти с наднормено тегло и
намалена физическа активност. [2]

На базата на противовъзпалителното действие, подобрението на глюкозния толеранс и на
съдовата функция, термотерапията също предлага пътища за подобряване на кардиометаболит-
ния риск при пациенти с наднормено тегло [10], въпреки, че няма пряк ефект върху редуциране
на теглото. 

Преформираните фактори на физикалната медицина имат добър ефект при пациенти със
затлъстяване, приложени най-вече локално. При наднормено тегло разпределението на мастните
натрупвания определя кардио-метоболитния риск (андроидното затлъстяване, централно
затлъстяване или затлъстяване тип “ябълка”). Отчита се положителен ефект от прилагането на
средночестотен интерферентен ток, нискочестотна мускулна електростимулация, електротера-
пия с апарат целутрон и лазертерапия  в  абдоминалната област като рисков фактор за метаболи-
тен синдром [4, 8, 14].

СЗО определя ролята на адекватната физическата активност като част от терапевтичните
възможности при затлъстяване. Според най-новите данни, 28 % от възрастните в световен мащаб
не постигат нивата на физическа активност, препоръчани за оптимално здраве. В комбинация с
останалите специфични компоненти на комплексното лечение при затлъстяване - диетично лече-
ние, поведенческа терапия, фармакологично лечение и хирургични интервенции, повишеното
ниво на физическа активност e ключов елемент за постигане на отрицателен енергиен баланс.
Положителният ефект на кинезитерапията,  като един от основните клонове на физикалната и
рехабилитационна медицина, върху метаболитната дисфункция обосновава препоръките за
високо ниво на хабитуална физическа активност – за редукция на наднорменото тегло, намаля-
ване повишените стойности на артериалното налягане, регулиране на липидния профил, повлия-
ването на микро- и макросъдовите увреди и реологичните нарушения.

Здравословното повлияване е насочено към намаляване на телесното тегло с около 5 до 15%
от първоначалното тегло за период от 6 месеца [15], а при хора с ИТМ над 35, намаление с 20%.
Пътищата за постигане на отрицателен енергиен баланс са чрез намаляване на енергийния внос
от храната  и / или увеличаване на енергийните разходи чрез мускулна работа (физическа актив-
ност). Това се потвърди и при проведено проучване на Т.Троев в КФРМ, ВМА [5]. В продълже-
ние на 2 месеца са проследени 163 пациента с доказан метаболитен синдром. Приложеният ком-
плекс от активна кинезитерапия, хидролечение и диетолечение повлиява сигнификантно петте
основни критерия за метаболитен синдром – абдоминална обиколка, плазмена глюкоза на гладно,
HDL-холестерол, триглицериди, артериална хипертония, както и телесно тегло, индекс на телес-
ната маса – BMI, хиперурекимия, проинфламаторни показатели и цитокинини (CRP, IL-6) -
р<0,05. Приложението на активна кинезитерапия е с по-добри доказани клинични резултати в
сравнение с диетолечението, приложени самостоятелно, но умерено редуциращият диетичен
режим е необходимо задължително средство, върху което се надгражда активния кинезитерапев-
тичен комплекс [6].

Основните репери при изграждането на индивидуализирана кинезитерапевтична програма
при затлъстяване са: продължителност; честота; интензивност; средства и форми на кинезитера-
певтичната процедура; структура на процедурата. Според съвременните схващания за постигане
на редукция на телесното тегло се препоръчва редовна физическа активност с умерена интензив-
ност в продължение на 45 – 60 минути пет до седем дни в седмицата.

Интензивността на кинезитерапевтичното натоварване при пациенти без съпътстващи СС-
заболявания се определя въз основа на сърдечната честота. Повечето проучвания препоръчват
тренировъчната сърдечна честота от 60% до 70% от максималната СЧ за хора със затлъстяване
[17].

Изследванията показват, че най-целесъобразна е формата на кинезитерапевтична процедура,
при която пулсовата честота нараства постепенно, достига максимум в средата на процедурата
под формата на плато и постепенно се връща до изходно ниво. При това разпределение на нато-
варването, явленията на обща умора са по-слабо изразени и натоварването на дихателна и
сърдечно-съдовата система е най-умерено. 
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Общоприето е схващането, че пациентите със затлъстяване трябва да променят начина си на
живот в посока системно умерено физическо натоварване и поддържане на определена физиче-
ска кондиция. Препоръчват се теренно лечение, лечебна физкултура, колоездене, плуване, аеро-
бика, включително водна, отборни спортове, ски бягане, тенис, танци, дозиран туризъм, ходене с
умерен темп до 3-4 km ежедневно.

Ходенето несъмнено е най-основната, достъпна и автоматизирана форма на упражнения и поз-
волява лесно дозиране, подходящо за възрастта и физическата толерантност на човека [13].
Ходенето може да постигне критериите за натоварване с умерена интензивност ако походката е
със скорост приблизително 100 стъпки в минута, по равен терен 30-45 мин., 5 дни в седмицата. 

Процесът на намаляване на излишните мазнини изисква използване както на средно интензив-
ни аеробни упражнения, така и на упражнения с по-голяма интензивност [9], тъй като те пред-
отвратяват намаляване на скелетната мускулна маса, което може да се наблюдава в следствие на
диети и аеробни тренировки. Основният акцент в програмите за отслабване е върху многократ-
ните повторения на упражнения срещу съпротивление, а не върху големината на съпротивление-
то. Силовите тренировки се препоръчват два пъти седмично като допълнение към програмата за
отслабване. 

В заключение можем да обобщим, че в цялостния терапевтичен подход при затлъстяване, пра-
вилно планираните и индивидуално подбрани физикални методи и средства имат своето прило-
жение и могат съществено да подпомогнат лечебния процес. Важно е да се отбележи, че рехаби-
литационната терапия е финансово изгодна, неинвазивна и лесно приложима.

Възможностите на физиорехабилитационната медицина могат и трябва да бъдат обосновано и
пълноценно използвани за превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го
заболявания. 
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The need for evaluation and monitoring of mental status 
in patients with bariatric surgery
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Abstract: The assessment of mental state before and after bariatric surgery can help in identify emo-
tional, psychological or behavioral factors that influence weight reduction and adherence to the recom-
mended regimen.

Затлъстяването засяга около 20% от българското население над 18 години, може да има тежки
здравни последици и нарушено социално функциониране. Пациентите със затлъстяване се нуж-
даят от комплексно лечение, включващо и бариатрична операция. Оценката на психичното им
състояние преди операция (клинично интервю и провеждането на стандартизирани методики за
изследване на депресия, тревожност, социално функциониране, хранително поведение и лично-
стов въпросник), дават възможност за изключването на психично разстройство, повлияващо
върху резултатите от оперативната интервенция в краткосрочен и дългосрочен план, както и на
сътрудничеството между пациента и медицинския екип. 

Изследователи установили, че около една трета от кандидатите за бариатрична операция имат
„хранителна зависимост/пристрастяване към храните”, като в основата на това нарушение били
различни емоционални преживявания: гняв/безсилие, тревожност и депресия [2]. „Хранителна
зависимост” била установена при 14% от бариатричните пациенти на 6 и 12 месец след опера-
ция, като тази група толерирали по-високи нива на депресия и тревожност, имали епизоди на
преяждане, нощно хранене и намален самоконтрол при хранене [8].  По-високият процент на
„пристрастеност към храните” (25% от бариатричните пациенти) бил асоцииран с тревожни и
депресивни прояви, и висока суицидност. Предпочитаните храни били с високо съдържание на
мазнини, захар и/или сол [1]. В регулирането на хранителното поведение участват допаминергич-
ните пътища [13], намалената активност на допаминовия рецептор предизвиква желание за уве-
личена консумация на мазни храни [9].  Фронто-темпоралният регион също участва в регулация-
та на хранителното поведение (награда, мотивация и контрол), обработката на информацията и
възприемането на образа на тялото. Невроналните мрежи на пациентите със затлъстяване имат
не добра свързаност в този регион [3,14] Пациентите, които „одобряват” образа на тялото си, след
операция имали по-слабо изразени прояви на тревожност и депресия. Според изследователи
сравнението на оценката от образа на тялото преди и след операция, може да бъде чувствителен
показател за психично състояние на тези пациенти [6]. Споделящите за „лош” образ на тялото
имали и прояви на  дистрес, те приемали храна като начин за справяне с емоционалните им про-
блеми [7]. След извършването на бариатрична операция било отчетено редуциране в проявите на
тревожност и депресия в краткосрочен план. Проследяването на динамиката в психичното
състояние имало решаващо значение за дългосрочните резултати от бариатричната операция, тъй
като съществувал риск за „връщане” към старите хранителни навици и до нежелано покачване
на телесното тегло. След операцията тенденцията била за намаляване на тежестта на нарушения-
та в хранителното поведение, но между 1 и 3 година след операцията се увеличавали случаите на
преяждане, хранене като начин за справяне с емоционални проблеми и загуба на контрол при
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хранене. Между 2 и 3 години след операцията се увеличавало честотата на храненето през нощта
[11]. 

Хранителното поведение имало влияние върху телесното тегло в дългосрочен и краткосрочен
план, докато наличието на депресивни и тревожни симптоми било свързано с възстановяване на
теглото само в дългосрочен план [5]. Емоционалното състояние на пациентите влияело върху
придържането към препоръките, свързани с редуцирането на телесното тегло. Оптимизмът и
положителните нагласи били свързани с по-добро спазване на указанията дадени от медицинския
екип, което водило до по-добри резултати в редукцията на телесното тегло. Тревожността и
депресивните прояви имали негативното влияние върху оптимизма и положителните нагласи [4]. 

Според изследователи изграждането на адаптивни модели и провеждането на психологични
интервенции за справяне със стреса имат рещаващо значение в регулацията на хранителното
поведение. [10]. Изследователи са обобщили данните от провеждането на когнитивно-поведен-
ческата терапия върху хранителното поведение (преяждането и прием на храна като неадаптивен
начин за справяне с емоционални проблеми) и цялостното функциониране (депресивните и тре-
вожните прояви, качеството на живот) на тази група пациенти. Препоръчително е психосоциал-
ните интервенции да започнат в ранния следоперативен период, преди да се появят значителни
проблемни в хранителното поведение и риска от възстановяване на теглото. Други изследвания
също посочват, че самоконтрола от страна на пациенти и включването в когнитивно-поведенчес-
ка терапия, могат да помогнат за предотвратяването на възстановяването на телесното тегло [12].  

В заключение оценката на психичното състояние на пациентите преди бариатрична операция,
както и периодичното им проследяване може да помогне в установяването на поведенчески и
психологически фактори, които оказват влияние върху редуцирането на телесното тегло в крат-
косрочен и дългосрочен план. Прилагането на психотерапевтични интервенции съобразени с
индивидуалните нужди преди и/или след бариатричната операция също има своя принос за
постигането на добри резултати при тази група пациенти. 
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Abstract 
Obesity and metabolic syndrome are socially significant diseases, which reported incidence increa-

sed nearly three times during last 40 years. The effects of different diets are studied recently to influence
the metabolic processes, associated with obesity, diabetes, cardio-vascular and other non-infectious
chronic diseases. The ketogenic diet (KD) is low-carbohydrate high fat regimen, which induces ketone
synthesis. This diet is discovered in 1920-ties for treatment of resistant epilepsy and became popular
method for weight loss in 1970-ties. Despite it’s wide use, the physiological effects of KD are not com-
pletely understood. The aim of this study is to describe the biological mechanisms of KD and to review
the published scientific research on KD in weight management. 25 scientific articles in English and one
scientific article in Bulgarian were reviewed. 

The low carbohydrate, high fat Ketogenic Diet can  be used as part of integrated supervised by phy-
sician approach for weight management in patients with metabolic syndrome and diabetes type2.

Въведение
Затлъстяването и метаболитният синдром са социално-значими заболявания, чиято честота се

е увеличила близо 3 пъти през последните 40 години (2). Свързаните с тези състояния рискове от
диабет и сърдечно – съдови усложнения водят от една страна до увеличени здравни разходи и от
друга – до влошено качество на живот. 

Кетогенната диета (КД) е с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на маз-
нини, индуцираща синтеза на кетони (1; 3). Тя е диетичен режим, създаден през двадесетте годи-
ни на ХХв за лечение на резистентна епилепсия и е добила популярност като метод за редуцира-
не на теглото през 70-те години на ХХ век.  Ниският прием на глюкоза стимулира катаболизма
на мазнините за получаване на енергия, което води до натрупване на ацетил-КоА и синтез на
кетонни тела в черния дроб, които се изпращат в периферните тъкани, където те се окисляват, за
да произвеждат енергия. Въпреки, че се прилага широко, системното въздействие на КД не е
напълно изяснено.

Цел
Целта на настоящата разработка е да представи представи механизмите на биологично въздей-

ствие на КД и описаните изследвания, свързани с приложението на КД като метод за контроли-
ране на теглото.

Методи
Направено е търсене в PubMed. Прегледани са и е направена справка с 25 научни статии на

английски език и една научна статия на български език.
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Резултати и обсъждане
КД се състои от 5-10% въглехидрати (под 20-50г/д), адекватен протеин (1-1.5г/кг/д) и мазнини

до засищане. Оптималните нива на кетони в кръвта са от 0,5 до 3 мг/дл. Това състояние е много
различно от патологичната диабетната кетоацидоза, при която  нивата на кетоните в кръвта са 5-
10 пъти по-високи от посочените.

Кетогенна диета – биохимични процеси. При следване на КД се увеличават кръвните нива на
свободни мастни киселини под въздействие на ензима липаза. Те се транспортират до митохонд-
риите, където се разграждат до кетонни тела чрез бета оксигенация. Така организмът преминава
в състояние на кетоза, което променя метаболизма (1, 6). Кетонните тела включват бета-хидрок-
сибутират, ацетоацетат и ацетон. Те са малки, водноразтворими молекули, преминават кръвно-
мозъчната бариера. 

Кетогенна диета – наблюдавани ефекти. Поради добрите резултати при лечение на епилепсия,
напоследък се изследва възможността за прилагане на КД при лечението на други неврологични
заболявания (7, 9). Раковите клетки са по-малко устойчиви към усвояването на кетонни тела като
алтернативни източници на енергия.  Проучвания показват, че КД може да повлиява оксидатив-
ния стрес, въздействайки на митохондриалното количество и/или качество и вероятно да спомага
за удължаване на живота. (7, 8) КД предизвиква начално покачване на продукцията на ROS,
които могат да играят роля на редокс-сигнализация, активирайки детоксикационните механизми
на клетката. 3 седмици след началото на диетата се наблюдава обратният ефект. (6) Наблюдаван
е повишен капацитет за упражнения за издържливост без съществено мускулно увреждане при
мишки (5), въпреки намаляването на абсолютния мускулен обем. 

Заключение
Организмът има възможност да разчита на алтернативни източници на енергия (2, 4). Като

алтернатива на оползотворяването на глюкозата, човешкото тяло може да премине в състояние на
кетоза. КД може да се прилага като част от интегриран подход под лекарско наблюдение за конт-
ролиране на теглото при пациенти с метаболитен синдром и захарен диабет тип 2. Проучвания
показват, че КД може да повлиява оксидативния стрес.
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Abstract: The human body harbors numerous microorganisms that form the so-called microbiota,
which is said to be extremely important for balancing health and illness. Тhe variety of microorganisms
changes during the lifespan and depends on different factors such as lifestyle, stress, other diseases, sex
and age. The total amount of bacteria weighs about 1.5kg, playing a fundamental role in the metabolic
processes that take place in the body. Two groups of beneficial bacteria are dominant in the human gut,
the Bacteroidetes and the Firmicutes. For example, there are hypotheses for the role of the microbiota
in controlling appetite and satiety. An intimate correlation between the vаriety of microorganisms and
different metabolic abnormalities has been detected - anorexia, malnutrition, and obesity. There is also
a link between metabolic syndrome, T2D, T1D , as well as NASH and dyslipidemia and gut microbiota.
The precise mechanisms of influence remain unclear, despite many hypotheses. Uncovering the rela-
tionship between the metabolic disorders and microbiota may open new horizons for possible treatment. 

Въведение
С пандемията от затлъстяване както и развитието на метаболитен синдром във по-млада

възраст, все повече се изследва ролята на чревния микробиом и участието му в различни метабо-
литни отклонения. Метаболитният синдром е провокиран от множество фактори, като диетичен
режим, стил на живот, физическа активност, стрес, както и наслдествена обусловеност.
Установена е разлика в разнообразието от микроорганизми населяващи гастроинтестиналния
тракт и метаболитния синдром. Все повече се говори за микробиотата като за метаболитен орган,
преработващ компонентите от храната, които не могат да бъдат обработени, имащ значение за
хомеостазата на организма, и оказващ влияние върху телесното тегло.  Освен това е доказано, че
микроорганизмит, които ни обитават имат пряко влияние върху развитието на някои хронични
заболявания, като например инсулиновата резистеност, неалкохолният стеатохепатит, атероске-
розата и др.  Всички тези хронични заболявания са свързани с поддържане на субклинично
възпаление, което може да е в резултат на ендотоксини отделени от чревната флора. (1)

Развитие на микробиотата
Всеки човек се ражда със стерилен гастроинтестинален тракт, като първото населяване на

микроорганизми в червата става по време на естествено раждане. Микроорганизми от околната
среда и тези от майката колонизират устната кухина на новороденото и в последствие неговата
храносмилателна система. Освен това, изключително влияние оказва начинът на захранване и в
последствие храненето на новороденото по отношение развитието на оптимален баланс на мик-
роорганизмите в чревната лигавица. Най-голямо влияние за вариатета на чревната микрофлора
оказват начинът на раждане и диетичният режим, като все още остава неясен механизмът. 

Известно е, че първите бактерии, които се развиват в червата, са тези които преработват
кърмата (лактозата) и в последствие тези, които преработват краве млякото. С използването на
готови сухи млека, видовете микроорганизми, заселващи се първи в ГИТ се променя.
Установяват се повече организми свързани с карбохидрат, производство на витамини, както и
преработващи протеин и мазнини. (Shivani Ghaisas, 2016 February ;)
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Има проучвания, при които се доказва, че пациенти родени чрез Цезарово сечение са по-
склонни да развият затлъстяване, последвано от инсулинова резистентност и дори захарен диа-
бет тип 2. Рискът при такива хора нараства, когато майката също е била с наднормено тегло. Дали
има генетична компонента на унаследяване на разнообразието на микробиома все още не е
напълно ясно. Напълно развита микробиота както при възрастен индивид става едва на 3-тата
година от раждането, като след първата година има стабилно съотношение. (Yatsunenko T, 2012)

Микробиота и затлъстяване
Затлъстяването е огромен проблем на съвремието, като броят на затлъстелите индивиди всяка

година расте поголовно. Установено е, че чревната микробиота оказва директно влияние върду
процеса на затлъстяване, като причината за това остава неясна въпреки множеството хипотези.
Установено е, че при затъстяване намалява процента на Bacteroidetes и пропорционално нараства
процента на Firmicutes, спрямо констелацията при слаби индивиди. (Ley RE, 2005) В допълнение
при пациенти поставени на диетолечение, количеството на Bacreoidetes нараства за сметка на
Firmicutes. Все още няма точно определен клас бактерии отговорни за затлъстяването. Освен спо-
менатите два типа бактерии, в гастроинтестиналният тракт има и други групи, като например
при подрастващи между 6-12 години със затлъстяване се установява намалено количество
Bifidobacteria и повишено количство Staphylococcus aureus. 

През последните 30 години има проучвания за различни микроорганизми, водещи до обезитет
– Chlamydia pneumoniae, Selenomonas noxia, Helicobacter pylori, както и семейството на херпес
вирусите. (Dhurandhar, 12 January 2013). Установено е, че мишки отглеждани в стерилни условия
не наддват на тегло спрямо тези, които са в конвенционални условия. Освен това, генетично
обезните мишки (ob/ob) имат по-високо съдържание на Firmicutes и 50% по-ниско на
Bacteroidetes. Стерилни мишки колонизирани с микробиота на затлъстяли мишки (ob/ob) усвоя-
ват повече калории от храна, спрямо такива колонизирани с микробиота на слаби (+/+) (средно
47% мазнини в сравнение със 27%). (Cindy D. Davis, 2016). Освен това има проучвания, които
доказват, че при смяна от ниско мазнинна, богата на растителни полизахариди диета към високо
мазнинна диета, чревната микрофлора се променя в рамките на 24 часа.  Освен това, повишава-
нето на мазнините се съпровожда от инсулинова резистентност, адипозна хипертрофия и пови-
шени нива на лептин. (Philippe Ge´rard1, 5 October 2015). 

Съществуват няколко хипотези за механизмите на развитие на затлъстяване спрямо микробио-
тата. Според метаболитната хипотеза, микробиотата в червата потиска Fasting-induced Adipocyte
Factor/Ангиопротеин подобен протеин 4 (Fiaf/ANGPTL4), които е отговорен за блокирането на
процеса на натрупване на мастна тъкан в периферните тъкани. Това се доказва при миши модели,
при които няма Fiaf ( fiaf -/-), които натрупват с до 60% повече мазнини в периферните тъкани.
(Muhammad Jaffar Khan, Volume 2016, Article ID 7353642, ) Изказано е съмнение, че чревната
микробиота намалява оксидацията на мастни киселини в мускулите и черения дроб, чрез потис-
кане на АМФ- киназа, водейки до натрупване на мастна тъкан. 

Доказана е също връзка на микробиотата и жлъчните киселини (първични жлъчни киселини
– холинова и хенодеоксихолинова киселина), които са лиганди на Farnesoid X рецептор (FXR) –
важен фактор за хепаталната липогенеза, експорта на протеините с много ниска плътност
(VLDL) и плазмените триглуцериди, водещи до подобрена глюкозна и липидна обмяна. Чрез
свързването си с FXR, жлъчните киселини водят до експресия на гени отговорни за  транспорт и
обработка на жлъчката. При стерилни миши модели, при които няма FXR, тези процеси на обра-
ботка на жлъчката са зависими от чревната микробиота. Освен това, чрез производството на
късо-верижни мастни куселини, чревните бактерии могат да повлияят метаболизма на гостопри-
емника и да предизвикат затлъстяване. 

Чревната микробиота участва и в невроналната регулация на процеса на затлъсятване.
Например глюкагон-подобният пептид 1 има основна роля във връзката между стомашно-чрев-
ният тракт и периферните органи като мозък, черен дроб, мускули и други. При обезни пациенти
GLP-1 е намален. Микробиотата директно регулира производството на GLP-1 чрез контрол
върху неговия прекурсор – проглюкагон и увеличава броя на Л-клетките в червата, които са GLP-
1 положителни. Фибрите и късо-верижните мастни киселини повишават GLP-1. Миши модели
без рецептори за късо-верижни мастни киселини са с доказано намалено количество на глюкаго-
но-подобен пептид 1 и нарушен глюкозен толеранс. 
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Според инфламаторната хипотеза, затлъстяването се дължи на субклинично възпаление в
мастната тъкан, при което се отделят различни адипокини като TNF-алфа, Интерлевкин 6 и леп-
тин. Доказано е, че микробиотата допринася за поддържане на хронично възпаление като абсор-
бира бактериалните липополизахариди на Грам позитивните бактерии, които играят основна
роля в затлъстяването. Това е така наречената „метаболитна недотоксемия“. Няколко проучвания
показват връзката между  високо мазнинната диета и клинично или субклинично възпаление,
като се набюдава неколкократно увеличение на бактериалните липополизахариди в кръвта. 

Установена е връзка с ендоканабиноидния рецептор и чревната микробиота.
Ендоканабиноидният рецептро 1 и 2 са G-протеини, активирани от ендо-канабиноидната систе-
ма. Тази система има ключова роля в адипогенезата при генетично затлъстели мишки.
Експресията на канабиноидни рецептори 1 и 2 (CB1-2) разграждащи ензими е увеличена в маст-
ната тъкан на затлъстели мишки. Бактериалните липополизахариди регулират експресията на
канабиноидни рецетори чрез сигнализация. 

Новоустановените адипокини – апелин и рецепторът за апелин APJ – РНК имат роля върху
развитието на затлъстяване. Те имат роля в сърдечно-съдовата система , повлиявайки контракти-
литетa, артериалноto налягане, както и глюкозната хомеостаза. При нормални условия ендокана-
биноидната система потиска апелина и микрозомалната РНК на рецептора за апелин. Обратно,
при затлъстяване се увеличава именно тяхното съдържание. Според проучвания, бактериалните
липополизахариди имат положителен ефект върху синтезата на апелина и неговия рецептор чрез
субклиничното възпаление в мастната тъкан. [8]

Диетата също може да промени вариатета на чревната микрофлора. Например при смяна на
диетата от богата на фибри и растителни полизахариди към „ Западната“ високо мазнинна диета,
богата на мазнини и животиснки протеин, чревната микрофлора се изменя за 1 ден. De Filippo et
al. срявнява фецес на 14 здрави деца от Буркина Фасо, Африка, с такъв от 15 здрави деца от
Флоренция, Италия като установява, че тези от Африка имат по-голямо количество Bacteroidetes
отколкото Fermicutes. Кое определя състава на микробиотата – диетата или генетиката не е
напълно изяснено. Последно проучване сочи, че диетата има по-важна роля околото генотипа в
разпределението на чревната микрофлора.

Приемът на антибиотици също оказва особено влияние върду състава на микробиотата. [6]
Установено е при миши модели, че мишки, износени от майки, които по време на бременността
и преди раждане са били третирани с пеницилин, имат променен телесен състав с повишен про-
цент на мастната тъкан, повишено тегло и повишена експресия на гени за адипогенезата, както и
намалена минерална костна плътност. Това дава основание да се смята, че приемът на антибио-
тици в началото на развитието, може би има роля върху епидемията от затлъсятване.

От друга страна пробиотиците също имат роля в промяната на чревната микрофлора.
Пробиотиците се приемат с храна или като хранителна добавка. От храните най-мощният про-
биотик е киселото мляко, някои сирена, ферментирали млека, сокове и фрешове. Те водят до
нарастване на лактобацили, стрептококи и бифидобактерии. Според някои проучвания, приемът
на различни пробиотици може да доведе до редукция на телесно тегло. Още по-сигнификантен
ефект се очаква да имат синбиотиците – комбинация от про- и пребиотици, като при тях пребио-
тичната съставка подпомага развитието на пробиотичната бактерия. Например при заместване с
Lactobacillus rhamnosus NCDC 17, се установява значителна редукция на тегло, подобрена кръвна
захар на гладно и серумен инсулин при мишки на високо мазнинна диета. [6]

Бариатричната хирургия при затлъстяли пациенти, не само води до редукция на тегло, но също
така намалева риска от захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдова смъртност. Интересното е, че
ремисията на захарният диабет се постигна преди пълната редукция на телесно тегло, поради
което стомашният байпас има директен антидиабетен ефект. Механизмите не са напълно ясни
все още, но са установени от две проучвания промените в вариатета на микробиотата след сто-
машен байпас. При затлъстели диабетици, количеството на F. prausnitzii (полезен бактерии) е
намален. След бариатрична хирургия, количеството на този бактерии е увеличено, което е в
обратна връзка с факторите на хронично възпаление. Поради това се приема, че този бактерии
води до подобрение на захарния диабет. Освен това мишки, които са получили микробиота от
мишки след бариатрия, са подобрили своя метаболизъм. [9]
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Основните действия на микробиотата поставя въпроса дали може да се използва за трансплан-
тация с оглед лечение на затъстяването. Фекалната трансплантация се прилага сега при лечение
на C. defficile инфекции, като се наблюдава, че при някои пацинети след излекуване на колита, се
развива затлъстяване. След направено проучване на пациенти трансплантирани с чревни бакте-
рии от слаби индивиди и със собствена микрофлора, се установява подобрен въглехидратен толе-
ранс и редукция на тегло при тези, с микрофлора от слаби индивиди. Това показва, че повишено-
то разнообразие от микроорганизми води до подобрен метаболизъм. [6].

Заключение
Ролята на микрофлората в развитието на затлъстяване и последващата го инсулинова реси-

стентност, диабет, повишена свърдено-съдова смъртност, все още остава не напълно ясна.
Поставят се редица въпроси свързани с това, дали ще може микробиома да се използва за лече-
ние на метаболитен синдром – чрез специални диети, водещи до по-голямо разнообразие на бак-
терии. Ще може да се избегне разбитието на затлъстяване? Откривайки интимните маханизми на
действие на микробиотата, би могло да постави нови хоризонти в лечението на всички компонен-
ти на метаболитния синдром.
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Abstract 
Introduction: Metabolic syndrome (MetS) is associated with android obesity, insulin resistance,

impaired carbohydrate tolerance, dyslipidemia, hypertension, increased thromboembolic risk and pro-
inflammatory state and may lead to the development of cardiovascular diseases, diabetes and atherosc-
lerosis. Propolis is a very valuable element in the overall diet and in many diseases and physiological
conditions. It is our hypothesis that the bee product propolis favorably affects the signs of metabolic
syndrome and metabolic lesions in humans.

Materials and Methods: 302 obese subjects (171 women and 131 men) were studied. The mean age
is 46.3 years and the mean body mass index (BMI) is 32.8. After an allergy test, propolis tincture was
prescribed for 2 months. MS parameters were measured: weight, BMI, fat mass, waist circumference,
blood pressure, serum lipids and triglycerides.

Results: Reduction in body weight over 2 months - 5.9 kg and an average BMI reduction of 1.9 kg
/ m2. Reduced waist circumference by 9 cm, reduced fat mass by 5.2% and increased active body fat
ratio by 0.4. Reduction in sagittal diameter - 2.8 cm, blood pressure and lipid biomarkers - triglycerides,
total cholesterol and LDL-cholesterol were observed.

Discussion and conclusion: Our results show the beneficial effect of propolis on MS parameters,
with the particular importance of influencing of the abdominal mass. Thus, propolis can be included in
the early prevention of atherosclerosis.

Метаболитният синдром (МетС) представлява комплекс от рискови фактори за развитие на
захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания, вкючващи андроидно затлъстяване, инсулинова
резистентност, нарушен въглехидратен толеранс, дислипидемия, хипертония, повишен тром-
боемболичен риск и проинфламаторно състояние. МетС се определя като група от атерогенни
рискови фактори или болестни отклонения, които са тясно свързани с андроидното натрупване
на мастната тъкан и с инсулиновата резистентност.

Прополисът (пчелният клей) представлява смес от смоли, восъци и прашец от пъпките и цве-
товете на растенията, обогатена с ензими и подложена на млечно-кисела ферментация в хранос-
милателната система на пчелата. В него се съдържат още етерични масла, восъци, смоли, балса-
ми, тичинков прашец, витамини, микроелементи, минерални соли, хормони и ферменти.
Прополисът е богат на флавоноиди и полифеноли, което благоприятства неговото силно анти-
оксидантно действие и противовъзпалително действие и спомага стимулирането на имунната
система (Handjiev et al. 2019). Доказано е, че тези антиоксиданти повлияват позитивно кардиоме-
таболитни заболявания, сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, метаболитен синдром и диа-
бет тип 2.

Целта на настоящото изследване е проучване на ефекта на прополиса (респ. клеева тинктура)
върху парамети на МетС: тегло, индекс на телесна маса (ИТМ), мастна маса, обиколка на талия-
та, артериално налягане, серумни липиди и триглицериди. Нашата хипотеза е, че пчелният про-
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дукт прополис повлиява благоприятно признаците на метаболитния синдром и метаболитните
лезии. Възможно обяснение за подтискащото действие на прополиса върху апетита е благопри-
ятното му влияние върху лигавицата на стомаха, респ. секрецията на хормона грелин.

В проучването бяха включени 302 индивида (171 - жени и 131 - мъже) със затлъстяване -сре-
ден ИТМ - 32.8 кг/м2 и средна възраст - 46.3 години. Всички участници бяха тествани за алергия
преди започване на изследването. При негативен резултат беше предписана прополисова тинкту-
ра през седмичните сни (5 дни) - 3 х 40 капки 15 минути преди хранене, а през уикенда (2 дни)
– 2 x 60 капки /в 10:00 ч. и в 16 часа в чаша чай/. Прополисовата тинктура беше приемана по
посочената схема в продължение на 2 месеца.

Резултатите ни показаха редукция във телесното тегло от 5,90 кг (Фиг. 1), ИТМ с 1.9 кг/м2
(Фиг. 2), обиколка на талията с 9 см (Фиг. 3) и процент мазнини с 5,2% (Фиг. 4)

Наблюдавано беше също така понижение в стойностите на артериалното кръвно налягане с 15
и 10 mmHg респективно за систолично и диастолично налягане (Фиг. 5), както и понижение в
стойностите на липидните маркери: триглицериди, LDL- и общ холестерол. 

Фигура 1

Фигура 2
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Фигура 5

Фигура 3 Фигура 4

Фигура 6



60 ЛЕТОПИСИ, брой 1, 2020

Библиография:

1. Darlenska HD, Handjiev S, Hristova K, Singh RB. Antioxidant vitamins and the heart. World Heart J
2014;6:179-184.

2. Fuliang H. U., Hepburn H. R., Xuan H., Chen M., Daya S., Radloff S. E. Effects of propolis on blood glucose,
blood lipid and free radicals in rats with diabetes mellitus. Pharmacological Research. 2005;51(2):147–152.
doi: 10.1016/j. phrs.2004.06.011. [PubMed] [Cross Ref]

3. Handjiev Sv., Dimitrova, V, Atanasov Sv.,Role of the apidietetics in the treatment of obesity, VI ISORD, 2000,
167

4. Handjiev, S., Handjieva-Darlenska, T., & Kuzeva, A. (2019). The Role of Bee Products in the Prevention and
Treatment of Cardiometabolic Disorders. The Role of Functional Food Security in Global Health, 449–456

5. Mujica V, Orrego R, Perez J, et al. The Role of Propolis in Oxidative Stress and Lipid Metabolism:A
Randomized Controlled Trial. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM.
2017;2017:4272940. doi:10.1155/2017/4272940.

6. Vague J: The degree of masculine differentiation of obesities: a factor determining predisposition to diabetes,
atherosclerosis, gout, and uric calculous disease. Am J Clin Nutr 1956, 4:20–34.

7. Viuda-Martos M., Ruiz-Navajas Y., Fernandez-Lopez J., Perez-Alvarez J. A. Functional properties of honey,
propolis, and royal jelly. Journal of Food Science. 2008;73(9):R117-R124. doi: 10.1111/j. 1750-
3841.2008.00966.x.  

Резултатите ни показват благоприятният ефект на терапията с прополис върху параметрите на
МетС. От особено значение е повлияването на абдоминалната масна маса, тъй като според аме-
риканската кардиологична асоциация андроидното затлъстяване е самостоятелен рисков фактор
за сърдечно-съдови заболявания и андроидното затлъстяване е наречено диабетогенно и атеро-
генно (J. Vague, 1956). За основен симптом на андроидно затлъстяване се смята обиколка на
талията по-висока от 94 см при мъжете и 80 см при жените. Наши автори премат съотношението
Талия/Ханш за по-добър предиктор на нарушенията в гликемията, липидемията и повишеното
артериално налягане отколкото ИТМ (Ханджиев & Икономова, 2001).

В съгласие с нашите данни е проучване проведено в Чили, оценяващо ефектите от перорално-
то приложение на разтвор на прополис върху окислителния статус и модулацията на липидите. В
групата на прополис се наблюдава значително повишаване на HDL-холестерол в рамките на 90
дни. Също така консумацията на прополис индуцира нетно увеличение на нивата на GSH и нама-
ляване в нивата на TBARS в групата с прополис показващо неговото антиоксидантното действие
(Mujica et al. 2017). 

В заключение нашите данни сочат, че прополисът може да бъде препоръчан в профилактиката
и диетолечението на МетС, благодарение на благоприятното си въздействие върху антропомет-
ричните данни, липидните маркери и артериалното кръвно налягане.
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Колоректален рак

Рибаров Р.
МУ-София, Факултет Обществено Здраве, Катедра  Превантивна медицина

Body Mass Index, Marker of the Link between Obesity 
and Colorectal Cancer 

Ribarov R.
Medical University – Sofia, Faculty of Public Health, Chair of Preventive Medicine

Abstract. Current scientific studies reveal the importance of body mass index (BMI) as a marker of rela-
tionship between colorectal cancer (CRC) and obesity. The evidences needs understanding of mechanisms
of the role of one and the same indicator for two individual diseases, differ in their pathogenesis. The Aim
of the present survey was to provide scientific information on the role and importance of BMI as a marker
of relationship between obesity and CRC. Results. The analysis of the data provided by various scientific
surveys on the obesity-CRC relationship and the role of BMI as a marker is presented in two consecutive
parts: role of obesity in colorectal pathogenesis; BMI - clinical significance at CRC. The role of obesity as
a chronic low-grade inflammatory process and the role of insulin resistance in CRC development is clarifi-
ed. The paper presents particular evidence provided by various studies on the clinical importance of BMI
for CRC. Conclusion. Most of the surveys are unidirectional and prove the clinical significance of BMI as
a marker for assessment of risk for CRC development in patients with obesity.  It is recommendable to inclu-
de this indicator in screening surveys for colorectal carcinoma, as well as to individualize the therapeutic
approach to the particular patient in compliance with his nutritional status.

Въведение
Мащабното разпространение на затлъстяването, достигащо по данни на СЗО още през 2000-та

година до пандемични нива подтвърдени с нови данни от съвременни проучвания (2,17) и установе-
ната зависимост между него и колоректалния карцином (КРК) (1,3,6,11,16), са предизвикателство
към медицинската наука за разширяване на спектъра от показатели, имащи значение за превенцията,
лечебния процес и клиничния изход при ракови болести. 

Сред многообразието на рисковите фактори за иницииране и развитие на КРК, затлъстяването се
класифицира като доказан на експертно ниво, значим рисков фактор (16). Затлъстяването се свързва
също с повишена морбидност, смъртност и с по-продължителен болничен престой, типичен за ком-
бинацията КРК и затлъстяване (12, 15). Тези данни са валидни особено при хирургично третиране
на пациенти с колоректален рак и затлъстяване, където следоперативните усложнения са реалност и
рискът за намалена преживяемост е много по-голям (10,11, 12). Механизмите, обясняващи връзката
между затлъстяването и КРК не са напълно изяснени. Докато едни изследвания доказват, че повише-
ният индекс на телесна маса (ИТМ) може да бъде свързан с по-висока степен на развитие на КРК
(8,9), то други не доказват зависимост с патологията на заболяването (12). Връзката между ИТМ и
KРK изисква разбиране на механизмите по които един и същ показател може да има специфична
роля в две различни болести и да обоснове връзката между тях.   

Целта на настоящото проучване е да предостави съвременна научна информация за ролята и
значението на антропометричния показател ИТМ, като маркер на зависимостта между затлъстяване-
то и KРK.

Материал и методи: Извършен е анализ на съвременни научни изследвания върху ролята на ант-
ропометрични показатели, характеризиращи затлъстяването като рисков фактор за КРК. Подборът
на статиите е реализиран при използване на информационната система Scopus, чрез следните
ключови думи: колоректален рак, затлъстяване, ИТМ, преживяемост.
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Резултати и дискусия: Резултатите от извършения анализ са представени в две последователни
части, както следва: роля на затлъстяването в колоректалната канцерогенеза; клинична значимост на
ИТМ при КРК; 

Роля на затлъстяването в колоректалната канцерогенеза. По-голямата част от прегледаната
от нас информация ни позволява да разграничим, макар и в известна степен условно, следните веро-
ятни механизми, осигуряващи връзка между затлъстяване и колоректален рак: затлъстяването, като
хроничен ниско-степенен възпалителен процес; затлъстяването, съпътствано от инсулинна рези-
стентност. Връзката между възпалението и канцерогенезата може да бъде обяснена чрез участието
на оксидативния стрес, който предизвиква освобождаване на цитокини и адипокини (5). Aдипозната
тъкан продуцира лептин, чието ниво е повишено при затлъстяване. Между разнообразните функции
на този хормон се включва и проангиогенния му ефект, който обяснява тумор-промотивната му
активност (7). 

Установено е, че нивата на инсулина в кръвта корелират с абдоминалното затлъстяване, както и
че хиперинсулинемията и диабет-тип2, са рискови фактори за развитие конкретно на КРК, а така
също и на други ракови болести (4). Инсулинната резистентност е съпътствана от повишени кръвни
нива на IGF-1, които са в позитивна зависимост с колоректален рак, доказани в проспективни про-
учвания. Свързването на инсулина и на IGF-лигандите към рецепторите, разположени по
повърхността на клетъчните мембрани на раковите клетки води до клетъчна пролиферация. IGF -
pецепторите са разположени в мукозния и мускулен слой на колона, както и в колоректалните ракови
клетки. Връзката на свързване е с различна сила, зависеща и от вида на рецепторите и от разновид-
ностите на съответните свързващи се лиганди, определящи вида на сигналния процес като апоптоза,
пролиферация, метастази и други (2). Макар и резюмирано, представените механизми показват, че
инсулина и инсулн-растежния фактор активират канцерогенезата чрез подтискане на апоптозата и
стимулиране на клетъчната пролиферация.

Клинична значимост на ИТМ при КРК. ИТМ е във фокуса на много съвременни проучвания,
третиращи етиопатогенезата на КРК( 6, 13, 14). В задълбочения мета-анализ на Aykan и съавтори,
третиращ зависимостта ИТМ - колоректален карцином в четири проспективни изследвания, се
твърди, че на всяко повишение на теглото с 5 кг, рискът за развитие на КРК се увеличава с 6%.
Оценката на друго проучване, обхващащо много по-голям брой изследвани лица показва, че с всяко
5-кратно увеличение на ИТМ се увеличава риска за развитие на колоректален рак и при мъжете
(RR=1.30) и при жените (RR=1.12), като висока степен на значимост се установява само при мъжете
(р<0.001). Авторите доказват, че увеличението на талията с 10см и на съотношението талия/ханш с
0.1 повишават риска от КРК и при мъжете и при жените (2). 

Интерес представлява мащабното проучване на Rim и колектив върху клиничното значение на
пола и ИТМ при пациенти с КРК, проведено в Азия, върху 31,756 пациента, при които само 3% са
със затлъстяване, за разлика от подобно проучване, проведено в САЩ, при което над 70% от респон-
дентите са били с ИТМ>30.  Тази голяма разлика е обяснима със спецификата на телесната структу-
ра при двете расови групи. Данните показват различни зависимости спрямо степента на развитие на
болестта. Така например пациентите с наднорменно тегло и затлъстяване имат съответно 20% и 19%
по-нисък риск при III степен на болестта. (р<0.001 и р= 0.002). По-продължителен болничен престой
имат пациентите със затлъстяване, свързан с допълнителни усложнения. Заключението от това
мащабно проучване е, че ИТМ има определено клинично значение, но за изясняване на механизмите
на ролята му на маркер на зависимостта затлъстяване – КРК са необходими допълнителни изслед-
вания (13).

Заключение. Анализът на прегледаната научна литература предоставя нова информация, предиз-
викателство за бъдещи научни изследвания върху зависимостта затлъстяване – КРК. Повечето от
изследванията са еднопосочни и доказват клиничната значимост на антропометричния показател
ИТМ, като маркер за оценка на риска от развитие на КРК.Препоръчително е този показател да бъде
включен в скрининговите изследвания за колоректален карцином, както и да бъде индивидуализи-
ран подхода за лечение спрямо отделния пациент, в съответствие с неговия хранителен статус.
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Abstract
Aims: The present study assesses the impact of metabolic syndrome (MetS) on cardiac autonomic

function (CAF) in subjects with newly-diagnosed type 2 diabetes (NDT2D).

Material and methods: 200 subjects (92 males), of mean age 49.8±10.3 years and mean BMI
31.1±5.8 kg/m2, divided into groups according to their glucose tolerance: 100 with NGT and 100 with
NDT2D; the presence of MetS: 137 with MetS and 63 without MetS; and the presence of both parame-
ters: 89 with NDT2D+MetS, 11 with NDT2D-MetS, 48 with NGT+MetS, and 52 controls were enrol-
led. Glucose tolerance was studied during OGTT. Anthropometric indices, blood pressure, HbA1c and
serum lipids were measured. CAF was assessed by ANX-3.0 method, using standard autonomic tests.

Results: The results show higher prevalence of deterioration in CAF in NDT2D as compared to NGT
independently of the presence of MetS  - 27/100 (64.3%) vs 15/100 (35.7%), OR 1.4 (95%CI: 1.05 to
1.84), p=0.037. A trend towards higher frequency of impaired CAF was observed in subjects with MetS,
as well as in the subgroups with NDT2D+MetS and NGT+MetS versus the groups without MetS,
NDT2D-MetS and NGT-MetS, respectively, however the differences were not significant.

Conclusion: The results demonstrate that the presence of MetS does not determine the alterations in
CAF in subjects with NDT2D.

Въведение
Нарушенията в сърдечната автономна функция (САФ) започват още в ранните етапи на нару-

шен глюкозен толеранс [1] и са свързани не само с гликемията, но и с компонентите на метабо-
литен синдром (МС), в частност инсулиновата резистентност [2].

Ето защо настоящото изследване цели да оцени влиянието на МС, като клиничен израз на
инсулиновата резистентност, върху САФ при лица с новооткрит захарен диабет тип 2 (НЗД) и
нормален глюкозен толеранс (НмГТ).

Материал и методи
Общо 200 лица – 108 жени и 92 мъже, на средна възраст 49.8±10.3 години, среден индекс на

телесна маса (ИТМ) 31.1±5.8 кг/м2 са включени в срезово проучване. Участниците са разделени
в групи според глюкозния толеранс и наличието на МС. Основните характеристики на групите
са представени на Фигура 1.

Участниците в изследването са набрани в Клиника по Диабетология, Катедра по
Ендокринология, Медицински Университет, София. Като изключващи критерии са приети: пред-
шестващ захарен диабет тип 1 и тип 2, предиабет или прием на антидиабетни медикаменти; ритъ-
мни нарушения или прием на антиаритмична терапия, преживян съдов инцидент. Всички участ-
ници са подписали информирано съгласие и проучването е одобрено от Етичната комисия на
Медицински Университет, София. 
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Измерени са антропометрични показатели – ръст, тегло и обиколка на талия, и е изчислен
ИТМ. Глюкозният толеранс е оценен посредством стандартен орален глюкозо-толерансен тест
според критериите на СЗО от 2006г. Изследвани са: липиден профил (общ холестерол, HDL холе-
стерол, LDL холестерол и триглицериди по ензимен колориметричен метод, Roche Diagnostics) и
НвА1с (NGSP cертифициран метод) в цяла кръв по имунотурбидиметричен метод (Roche
Diagnostics). Aртериалното налягане е измерено двукратно при стандартни условия.
Метаболитният синдром е дефиниран според критериите на Международната Диабетна
Федерация от 2005г.

Сърдечната автономна функция е оценена посредством АNS-3.0 метод (ANSAR Medical
Technologies, Inc., Philadelphia, PA) – софтуерна програма за мониториране на симпатикусовата
и парасимпатикусовата активност чрез прилагане на стандартните автономни тестове: дълбоко
дишане, Валсалва проба и изправяне от седнала позиция. 

Статистическият анализ на данните е извършен със статистически пакет SPSS версия 20.0.
Резултатите са представени като средни стойности ± стандартно отклонение или като проценти.
Извършен е дискриптивен анализ и е приложен тест Хи-квадрат. За статистически значима раз-
лика е прието р<0,05.

Резултати
Групата с НЗД показва сигнификантно по-висока честота на нарушена САФ в сравнение с гру-

пата с НмГТ независимо от наличието на МС - 27/100 (64.3%) спрямо 15/100 (35.7%), OR 1.4
(95%CI: 1.05 to 1.84), p=0.037. Въпреки установената тенденция към по-висока честота на
сърдечна автономна дисфункция в групата с МС, статистическият анализ показва гранична
значимост – 24.8% (34/137) спрямо 12.7% (8/63),  p=0. Два или три патологични теста са налице
при по-голям брой лица с НЗД в сравнение с НмГТ, както и в групата с МС спрямо контролната
група лица, като не се достига статистическа значимост (съответно p=0.089 и p=0.117). Въпреки
тенденцията към по-високa честота на сърдечна автономна дисфункция при НЗД+МС и
НмГТ+МС спрямо съответно НЗД-МС и НмГТ-МС, разликата отново не достига статистическа
значимост. 

Обсъждане
Установената по-висока честота на сърдечна автономна дисфункция при лицата с НЗД в

сравнение с лицата с НмГТ е в подкрепа на данните от голям брой проучвания в предиабетна
популация и при лица с изявен захарен диабет с малка давност [8]. В подкрепа на клиничните
изследвания са и хистологичните данни от кожна биопсия при лица с предиабет и захарен диабет
тип 2 с малка давност, където се наблюдават сходни морфологични промени и загуба на нервни
влакна [9].

От друга страна резултатите не показват връзка на сърдечната автономна дисфункция с нали-
чието на МС в популацията с НЗД. Публикуваните до момента данни са разнопосочни. Някои
проучвания показват сходни с нашите резултати [10, 11] и не потвърждават връзка на САФ и
ИТМ като маркер за общотелесно мастно натрупване, докато други установяват пряка връзка
между силата на симпатиковата и парасимпатиковата активност и наличието на наднормено
тегло и затлъстяване като основен параметър на МС [12-14]. Известно е по-ранното засягане на
повърхностно разположените парасимпатикови нервни влакна в хода на увеличаващ се метабо-
литен риск [15], докато развитието на инсулинова резистентност се свързва с последваща симпа-
тикусова хиперактивност [16]. При задълбочаване на автономния дисбаланс постепенно се стига
и до редуциране на симпатикусовия тонус [17, 18].

Дискутабилен остава въпросът дали затлъстяването е водещата причина за развитието на МС
[19] или автономната дисфункция е основният фактор при нарушение на хипоталамо-хипофизо-
надбъбречната ос [20]. На базата на резултатите може да се спекулира, че плазмената глюкоза се
явява по-силен предиктор за автономен дисбаланс отколкото другите метаболитни компоненти.

Изводи: Резултатите от настоящото проучване показват, че наличието на МС не определя
нарушенията в САФ при лицата с НЗД тип 2.
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Abstract: High levels of serum cholesterol are major risk factors for obesity and a number of chronic
diseases. The correlation between composition of gut microbiota, serum cholesterol levels and obesity
are intensively studied over the last decade. Aim of the study was to compare the relationship between
the amount and composition of the gut microbiota, serum cholesterol levels and prevention of obesity.
Material and Methods: Contemporary scientific literature concerning the problem microbiota-chole-
sterol-obesity is analysed through the international information systems Scopus, PubMed, with the key-
words: microbiota, serum cholesterol, obesity. Results and discussion. Cholesterol metabolism is
influenced by both heredity and diet and the amount and composition of microorganisms in the gastroin-
testinal tract. The microbiota transforms cholesterol via biochemical pathways mainly to coprostanol
and bile acids. Changes in cholesterol levels, in turn, affect the composition and amount of the gut mic-
robiota and may lead to imbalance and oxidative stress. Conclusion. Understanding the myriad func-
tions and interactions of the gut microbiota to maintain cholesterol homeostasis and the application of
the mechanisms studied are potential strategies to achieve a more effective prevention against obesity
and to obtain better health.

ВЪВЕДЕНИЕ 
Високите нива на серумен холестерол са основни рискови фактори за сърдечносъдови заболя-

вания, атеросклероза, затлъстяване, диабет, по целия свят. [3, 10]. Състоянието затлъстяване
често съпътства сравнително високите нива на общ серумен холестерол. При затлъстяване се
повишава също и риска от диабет и някои онкорогични заболявания [2, 16]. Установено е пони-
жение на серумния холестерол, освен от редица хранителни добавки, също и в резултат на про-
биотици [10]. 

ЦЕЛ на проучването е да се анализира влиянието на чревната микробиота върху холестерол-
ния метаболизъм, възможността за модулиране на микробиотата на червата като обещаваща
форма на терапия с цел намаляване на хиперхолестеролемия и затлъстяване. 

РЕЗУЛТАТИ
Произход и метаболизъм на холестерола в организма.
Холестеролът с "екзогенен" произход, приет с храната, е приблизително една трета от холесте-

рола в общия пул. Останалите около 70% се синтезират изключително в клетките на черния дроб
чрез серия от разнообразни биохимични трансформации [9]. Освен влиянието на диетата, гене-
тичните и фактори на околната за гостоприемника среда, напоследък се предполага, че и бакте-
риите, присъстващи в червата, влияят върху метаболизма на холестерола и играят ключова роля
във всеки метаболитен път, като се започне от превръщането на холестерола в копростанол до
метаболизма на жлъчни киселини [1, 9]. 

Около 1 g холестерол, произхождащ от действието на жлъчката, приетата храна и сквамозни
клетки, навлиза в дебелото черво ежедневно и е изложен на приблизително 2 × 1011 до 5 × 1011
бактерии на грам фецес. Бактериалната конверсия на холестерол в копростанол протича по два
основни пътя. Сред основните родове бактерии, осъществяващи тази реакция, са Eubacterium и
Bacteroides [9].
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Модификациите на първичните жлъчни киселини във вторични жлъчни киселини в гастроин-
тестиналния тракт на гостоприемника също се извършват чрез ензимите на чревните бактерии [9].  

Повечето от изолираните и характеризирани холестерол-редуциращи бактерии са членове на
род Eubacterium, с изключение на Bacteroides sp. щам D8 [6]. 

Усвояването на холестерола се осъществява главно в горната част на тънките черва, която може
да съдържа млечнокисели бактерии, способни значително да преобразуват холестерола в копро-
станол [8].

Роля на микробиотата в трансформации на холестерола.
Микробиотата повлиява метаболизма на гостоприемника, предимно чрез продукция на бакте-

риални метаболити, като например жлъчни киселини и късоверижни мастни киселини [1, 5, 12].  
Поради своята амфипатична природа, жлъчните киселини са токсични за бактериалните клетки

и по този начин оказват силен селективен натиск върху чревните микробни популации.
Бактериите в червата също продуцират редица ензими, способни да действат върху жлъчните
киселини и в по-малка степен на холестерола. Те влияят върху състава на циркулиращите в кръвта
набор от жлъчни киселини, и така повлияват на жлъчната хомеостаза [11]. Някои представители
на микробиома в червата влияят на атерогенезата по-специално чрез разграждането на фосфати-
дилхолина. Бактерии от чревната микробиота преработват диетичния фосфатидилхолин, за да се
получи триметиламин (TMA), който се абсорбира от гостоприемника и се окислява в черния дроб
до триметиламин N-оксид (TMAO) [7, 14]. 

Предполага се, че пробиотичните щамове понижават серумния холестерол основно чрез
абсорбцията на холестерол от намножаващите се и растящи бактериални клетки [13].

Роля на някои пробиотици за поддържане нивата на серумния холестерол.
За ефективното функциониране на пробиотиците, е необходимо те да се приемат в достатъчни

количества. Основните пробиотични бактериални видове принадлежат на родовете Lactobacillus и
Bifidobacterium [1, 3, 15]. Най-значимите здравни ползи от дейността на пробиотичните щамове
касаят хипохолестеролемия, протекция от синдрома на раздразнените черва, диария, лактозна
непоносимост, възпаления на дебелото черво, колоректален рак, мутагенност и активност спрямо
H. pylori. Някои in vitro и in vivo изследвания предоставят документално оформени методологии,
които изясняват функционалната роля на пробиотиците за здравето на гастроинтестиналния тракт
при хората, специално по отношение на колоректалния рак [2, 3, 13]. 

Роля на затлъстяването и серумния холестерол върху чревната микробиота.
При анализи на състава и количеството на чревната микрофлора е установено, че в лица със

затлъстяване намалява разнообразието в състава на микробиота и се изолират микроорганизми с
про-инфламаторен потенциал, а при по-слаби индивиди - многообразие от микроорганизми, коре-
лиращи с противо-възпалителен отговор [1].

Промяната в нивата на серумния холестерол, от своя страна, също оказва влияние върху състава
и количеството на чревната микробиота [4]. 

Унищожаването на чревната микробиота се получава и в резултат на антибиотично лечение,
предимно при орален прием, и води до холин-индуцирано обостряне на атеросклерозата, което
потвърждава значението на микробиома на червата в този процес [1, 7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Една от основните стратегии за борба със затлъстяване е понижаване на нивата на серумния

холестерол. В последното десетилетие се доказва, че чревната микробиота оказва ефективно влия-
ние върху холестеролния метаболизъм, насочвайки го в посока образуване на копростанол,
жлъчни киселини и други метаболити. Много от биохимичните реакции, по които се осъществя-
ват тези трансформации, както и ензимите, под чието действие протичат, са вече проучени. 

Най-ефективно участие показват пробиотични бактерии от родовете Lactobacillus и
Bifidobacterium.

Занапред се проучват възможности за приложение на изследваните механизми с цел повишава-
не здравния статус на населението.
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Abstract Food intolerance, obesities and metabolic syndrome are among the most common contemporary
health problems related to the nutrition. The aim of the current work is to review and analyze the recent scien-
tific achievements in the area. Materials and methods. A search of the scientific literature was performed and
11 publications were selected for the analysis. Results and discussion. Food intolerance is most frequently due
to the intolerance to fermentable oligo-, di-, mono-saccharides and polyols and it is controlled through low
FOODMAP diet. The role of dysbiosis of the intestinal microbiota is important in developing obesities and
metabolic syndrome. Experimental laboratory animal studies and clinical human projects elucidate the causing
mechanisms and the opportunities of their influencing, incl. by the usage of probiotics and prebiotics.
Conclusion: contemporary studies allow determining of possibilities to influence the deviations, at present
focused on improved methods for diagnosing, application of appropriate diets, of probiotics and prebiotics, and
fecal microbiota transplantation.

ВЪВЕДЕНИЕ
Причините за проблемите с храненето, затлъстяването и метаболитния синдром са многоспектърни.

Етиологията на затлъстяването включва: нарушения в енергийния баланс, генетични особености, пси-
хологични аспекти, състав на чревната микробиота. Цел на настоящата работа е да анализира съвре-
менни научни достижения в областта на нетолерантност към храните, и в участието на чревната мик-
робиота при затлъстяването и метаболитния синдром.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ. Направено бе проучване в научните бази данни с ключови думи inte-
stinal microbiota, obesities, metabolic syndrome, food intolerance. Подбрани бяха 11 публикации, които
бяха анализирани.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Интестинална микробиота и ролята ѝпри затлъстяване и други
метаболитни заболявания
При здрави индивиди чревната микробиота е представена от основни групи бактерии: Firmicutes,

Bacteroides, Actinobacteria, Verrucomicrobia. Затлъстяването е свързано с дисбаланс между Firmicutes и
Bacteroides. Метаболитният синдром (МС) се регистрира при 20 – 25 % от населението на света. Той се
диагностицира при наличие най-малко на 3 от изброените фактори: коремно затлъстяване, високо
кръвно налягане, високи кръвни триглицериди, висока глюкоза на гладно, ниски кръвни нива на висо-
ко-плътния липопротеин-холестерол (HDL-cholesterol); анамнеза за диабет и приемани антидиабетни,
антихипертензивни или понижаващи липидите лекарства [2].

Проведените множество клинични проучвания установяват, че Западната диета, богата на мазнини
и бедна на фибри, благоприятства развитието на дисбактериоза и метаболитни нарушения, а високо-
фибърната диета, води до обогатяване с Bacteroides и намаление на Firmicutes - е значително по-здра-
вословна [4].

Дисбиозата на чревната микробиота по няколко различни механизми може да допринесе за разви-
тието на МС - на първо място чрез повишена продукция на липополизахариди, които поддържат ниско
ниво на възпаление. При дисбиоза също се стимулира продукцията на късоверижни мастни киселини,
т.н. SCFAs (short-chain fatty acids), които влияят на продукцията на холестерол от мастни киселини в
черния дроб; те стимулират и усвояването на енергията, натрупването на мазнини и увеличават пока-
зателя индекс на телесната маса (ИТМ) и в крайна сметка допринасят за МС [1,3,5,7,11].
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Проведените разнообразни изследвания са предпоставка за промяна на чревната микробиота като
потенциален прицел за справяне със затлъстяването и метаболитния синдром [6,8]. Един подход е при-
лагането на пробиотици. Те са препарати от живи микроорганизми, които оказват благоприятни здрав-
ни ефекти върху баланса на интестиналната микрофлора след навлизането им в червата.
Bifidobacterium и Lactobacillus са най-често използваните бактериални видове. Друг подход е прилага-
нето на пребиотици (не-смилаеми въглехидрати, или по-точно: избрани ферментирани диетични
инградиенти, които водят до специфични промени в интестиналната микробиота). Такива са напр. ину-
лин-тип фруктаните и галакто-олигозахаридите. Установено е, че консумирането на пробиотици и пре-
биотици значително подобрява симптомите на МС и има ефект срещу затлъстяването. Подобно, тях-
ното приемане може да подобри нивата на глюкозата при диабет тип 2. Най-често са използвани
Lactobacillus, вкл. L. bulgaricus, Akkermansia muciniphila, Biffidobacterium. Консумирането на пребио-
тици подобрява липидния метаболизъм със значителна редукция на холестерола. Пробиотиците могат
да модулират имунния отговор чрез фагоцитоза и намаление на про-инфламаторните цитокини.
SCFAs, увеличени в червата вследствие на разграждане на неразградени въглехидрати от пробиотици-
те, участват още в регулиране на синтезата на холестерол в черния дроб: тяхното увеличено навлизане
води до увеличено навлизане в черния дроб и обратна регулация.

Друг нов терапевтичен подход е пренасянето на чревна микробиота от един индивид на друг.
Отдавна са известни нарушенията в микробиота под влияние на антибиотици, особено перорални.
Безмикробни мишки, захранени с човешка микробиота, показват значими междувидови различия [9],
вкл. и във връзка с възможностите за транскрибиране на промените в новия гостоприемник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните научни изследвания са насочени към разкриване на интимните генетични и биохи-

мични механизми на нетолерантността към храни, дисбиозата на чревната микробиота и последиците
на затлъстяване и метаболитен синдром. Многобройни проучвания върху експериментални животни,
както и клинични проучвания при хора, позволяват детерминирането на възможностите за повлияване
на отклоненията, фокусирайки върху подобрена диагностика, подходящи диети, пробиотици и пре-
биотици и трансплантация на чревна микробиота.
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ABSTRACT: Obesity is a disease caused by excessive accumulation of fat in the human body.
Depending on the degree of this accumulation, the condition is defined as either overweight or
obese. According to the World Health Organization (WHO), from 1975 to 2016, the number of
obese people in the world has more than tripled. Over the last decade, a number of pleiotropic
effects of Vitamin D have been identified. Vitamin D deficiency has been linked to an increase in
the frequency and severity of a number of diseases and metabolic disorders, including obesity, insu-
lin resistance, type 2 diabetes, pregnancy complications, memory disorders, osteoporosis, auto-
immune diseases, malignant processes. The aim of this review is to assess the literature on the link
between vitamin D deficiency and obesity.

ВЪВЕДЕНИЕ:
Наднорменото тегло и затлъстяването са сред водещите рискови фактори за смъртност в

света. Според данни на Световната здравна организация (СЗО) за 2014 г. 39% от населението
на света страда от наднормено тегло, а 13% - от затлъстяване,  засегнатите деца под 5-годишна
възраст са 43 милиона , като се очаква до 2020 г. броят им да нарасте до 60 милиона в световен
мащаб(1).

През последните години се наблюдава засилен интерес относно ролята на витамин Д в
патогенезата на затлъстяването и метаболитните нарушения. Дефицитът на витамин Д се
свързва с увеличаване честотата и тежестта на редица заболявания и метаболитни нарушения,
в т.ч затлъстяване, инсулинова резистентност, диабет тип 2 , усложнения на бременността,
нарушения на паметта, остеопороза, автоимунни заболявания, малигнени процеси, инфек-
циозни и сърдечно-съдови заболявания. Витамин Д играе ключова роля за регулирането на
глюкозната хомеостаза, механизмите на секреция на инсулин и възпалението, свързани със
затлъстяването (2).Бременните жени, негроидната раса и хората, страдащи от затлъстяване,
попадат в рискова група по отношение дефицита на витамин Д(3). Вит.Д се възприема като
панхормон или мултихормон, взаимодействащ с човешкия геном.

Витамин Д и мастната тъкан
Все още не е изясненена точната причина, защо нивата на 25-хидроксивитамин Д  25 (ОН

) D са понижени при пациенти със затлъстяване.
Най-популярно е схващането, че мастната тъкан абсорбира мастноразтворимия витамин D

(4).Друга хипотеза твърди, че метаболизмът на витамин D и синтеза на 25 (OH) D се наруша-
ват в резултат на чернодробна стеатоза, развила се вследсвие на  затлъстяването (5) и, че висо-
ките нива на лептин и IL-6 нарушават 25 (ОН ) D синтеза чрез въздействие на рецепторите за
витамин Д (VDR) (6).

При затлъстяване витамин D влияе върху секрецията на инсулин, тъканната чувствител-
ност към инсулин и системното възпаление. 
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Потенциалната роля на вит. Д върху гликемията се медиира от директните и индиректните
му ефекти върху инсулиновата секреция, инсулиновата чувствителност и системното възпале-
ние. Активирането на рецепторите за вит. Д в β-клетката повишава инсулиновия синтез и сек-
реция. В β-клетката също така се експресира CYP27B1 и се генерира локално 1,25(OH)2Д3,
който оказва паракринен модулиращ ефект върху инсулиновата секреция чрез промени във
вътреклетъчната калциева концентрация и мембранна пропускливост. Вит.Д отслабва небла-
гоприятните действия на системното възпаление, характерно за тип 2 захарен диабет (T2ЗД),
чрез понижена експресия и активност на цитокините или чрез не цитокинни имуномодулира-
щи действия.(7,8)

Механизъм на действие на витамин Д  при затлъстяване
Витамин Д3, също познат и като холекалциферол, се синтезира в кожата под действие на

ултравиолетовите лъчи. Той отразява ендогенния синтез на холекалциферол при излагане на
слънце.Получава се след хидроксилиране в черния дроб на синтезирания в кожата холекалци-
ферол, след което се транспортира до бъбреците, където се превръща в метаболитно активна-
та форма (т.е. тази, която осъществява действието на витамина) – 1,25-дихидрокси витамин D
(1,25 (ОН)2 витамин Д).Само свободният 25-ОН- витамин Д е достъпен за превръщане в 1,25-
дихидрокси витамин Д. Последният е най-важният метаболит на витамина, който се образува
под действието на бъбречната хидроксилаза, стимулирана от паратхормона (PTH).

Този активен метаболит осигурява основните класически (калцемични) ефекти, фосфор-
калциев метаболизъм с паратиреоиден хормон и при взаимодействие с рецепторите на VDR
(витамин D рецептор) в тъканите - не-калцемични ефекти (9). Активният метаболит на вита-
мин D влияе върху бъбреците, като регулира ренин-ангиотензин-алдостероновата система
(RAAS), модулира вродения и придобит имунитет, оказва влияние върху бета-клетките на
мастната тъкан и панкреаса, променя инсулиновата чувствителност на клетките и подобрява
липидния профил. В резултат на неговото влияние върху панкреаса, и по-специално върху
бета-клетките, се увеличава експресията на инсулинови рецептори и се увеличава чувствител-
ността към инсулин. В мастната тъкан витамин D противодейства на глюконеогенезата, пови-
шава концентрациите на HDL холестерол, насърчава промените в адипокиновия профил и
повишава нивата на лептин.

Витамин Д има доказан ефект върху възпалението при затлъстване. In vitro, 1,25 (OH) 2D
инхибира хроничното възпаление в резултат на затлъстяване, активният метаболит на вита-
мин D 1,25 (OH) 2D инхибира провъзпалителни цитокини IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 (10,11,12),
намалява възпалителната активност в адипоцитите (13) и намалява възпалението във висце-
ралната мастна тъкан, като същевременно не намалява подкожната мастна тъкан (13, 14). При
затлъстелите е намалена аденозинмонофосфат-активирана протеин киназа и тя е тясно свърза-
на с възпалението на мастната тъкан. Аденозин-монофосфат-активираната протеин киназа
засилва сиртуина 1 чрез увеличаване на съотношението НАД / НАДХД и намалява инфилтра-
цията и възпалението на мастната тъкан на мастните тъкани, и двете са предложени като
ключови регулатори за предотвратяване на затлъстяването и свързаната със затлъстяването
метаболитна дисфункция (15). 5-годишно наблюдение при пациенти с наднормено тегло и
затлъстели показа понижени нива на тумор-некротизиращия фактор TNF-алфа при индивиди
с нормално съдържание на витамин D, както и намаляване на възпалението на мастната тъкан
(16).

От своя страна TNF-α регулира активността на три miRs (miR-146a, miR-150 и miR-155) в
адипоцитите (17). Витамин D упражнява противовъзпалителни ефекти, медиирани от инхиби-
рането на сигналните пътища на протеин киназата, активирана от NF-kB и  намалява експре-
сията на толоподобните рецептори (TLRs )(18). Последните са трансмембранни протеини,
които предизвикват класически каскадни реакции, водещи до активиране на TNF-алфа (19).
Активният метаболит на витамин D има ефект върху регулацията на NF-kB, главния транс-
крипционен фактор за TNF-алфа.Той също блокира диференцирането на дендритни клетки и
инхибира пролиферацията на лимфоцитите (20). In vitro, 1,25 (OH) 2D регулира диференциа-
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цията на макрофагите, потиска IL-6 и повишава нивото на тРНК фактор, който влияе върху
трансформацията на макрофагите (21).

Оказвайки имунорегулиращ ефект, витамин D помага за модулиране на имунния отговор в
адипоцитите (22) чрез промяна на концентрациите и секреционния профил на адипокини (23),
инхибира синтеза на адипонектин (24) и повишава синтеза на лептин (25).

В проучване на Lorvand Amiri et al., приемането на 25 µg / ден витамин D с 500 mg калциев
карбонат може да намали стойностите на алат (ALT) и асат (AST) в сравнение с плацебо,както
й да увеличи значително стойностите на HDL след 12-седмичен прием (26).

В заключение можем да кажем,че се натрупват все повече данни за плейотропните ефекти
на витамин Д. Натрупват се все повече литературни данни за ролята на дефицита на витамин
Д при затлъстяване и метаболитни нарушения. Необходими са повече и по-големи проучвания
за изясняване на ролята на хиповитаминоза Д в патогенезата на заболяванията.
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Abstract: The purpose of this study is to provide scientific information about the importance of
individual dietary supplements treating obesity and available on the market. According to the mec-
hanism of action, they are divided into two main groups: dietary supplements that block the activity
of lipase with altering fat metabolism and dietary supplements that suppress appetite. These groups
have been evaluated and analyzed with a focus on their bioactive ingredients that support the normal
functioning of physiological processes in the body, in terms of obesity prevention.

The description of the proposed dietary supplements is important for dietologists, doctors, nutri-
tionists and consumers in creating effective meal plans and preventive diets against overweight and
obesity.

Въведение
Затлъстяването е сред най-масовите хронични заболявания и се нуждае от системно меди-

цинско лечение и превенция. Най-общо се определя като прекомерно натрупване на мазнини
в тялото(1). Европейската агенция по лекарствата (EMA) смята затлъстяването за хронично
клинично състояние, което обикновено изисква дългосрочно лечение за отслабване и под-
държане на теглото(1). 

Много генетични, психологични и поведенчески фактори оказват влияние върху етиоло-
гията на затлъстяването. Всепризнато е, че спазването на диета и физическите упражненията
играят съществена роля в лечението и превенцията срещу затлъстяване и свързаните с него
нарушения в организма, като хипертония, сърдечни заболявания и диабет(1, 2). 

Основен принцип на храненето и метаболизма е, че промяната в теглото е свързана с нару-
шен баланс между енергийното съдържание на консумираната храна и необходимата на тяло-
то енергия за нормален живот и физическа активност. Наднорменото тегло и затлъстяването
са резултат от продължителен нарушен енергиен баланс. Причината за нарушение на енер-
гийния баланс при различните индивиди може да се дължи на различни фактори (6) като
напр. генетични фактори, дисбаланс в хранителния режим, метаболитни нарушения, нама-
лена физическа активност, психологични фактори, продължителност на сън, прием на
медикаменти, фактори на околната среда.

Научната общност полага огромни усилия да се съсредоточи върху всеки един от тези фак-
тори поотделно, но много по-малко са усилията в комплексното им изследване, проследявай-
ки цялостния процес на развитие на болестта (4)! 

При съставянето на план за лечение се подхожда индивидуално, често комбинирайки раз-
лични възможности за контролиране на наднорменото тегло и затлъстяването – промяна на
начина на живот, промяна на физическата активност, промяна в храненето, различни некли-
нични и клинични възможности след консултация с лекар специалист. Превенцията е най-
добрия подход за всички, а хранителните добавки  в този аспект осигуряват нейната ефектив-
ност (6). 

Промяната на хранителните навици изисква дълги периоди  и е трудно постижима.
Съвременният живот е съпътстван от голямо изобилие на хранителни продукти, но не всички
притежават препоръчителната нутритивна стойност. Липсата на балансирано хранене може
да бъде преодоляна  чрез използването на хранителни добавки в съответствие с хранителния
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и здравен статус на индивида.  Коректният подбор на хранителната добавка изисква по-високо
ниво на информираност. 

Целта на настоящото проучване е да предостави научна информация за значението на
отделни  хранителни добавки в борбата срещу затлъстяването, достъпни на нашия пазар.

Материал и методи 
Подборът на хранителните добавки е в съответствие с присъствието им на нашия пазар. За

изясняване на спецификата на биоактивността им е използвана научна литература от послед-
ните години, чрез информационната система – Scopus.

Резултати и Дискусия
Много ефективно и изключително успешно в  борбата със затлъстяването се включват хра-

нителните добавки. Предмет на оценка в настоящото проучване са хранителни добавки,
съдържащи:

• Масло от семената на корейския бор;
• Хитозан;
• Поликаптил гел;
• Екстракт от гарциния;
• Малинови кетони.
В тази връзка по-долу е представена кратка характеристика, механизъм на действие и

налични на пазара  добавки.

Масло от семената на корейски бор (PinnoThin™) 
Доказано е, че някои свободни мастни киселини имат биоактивност върху приема на храна,

вследствие промени в апетита; ефекти, свързани с увеличеното освобождаване на ендогенен
холецистокинин (CCK) и глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) (6). Това са хормони, които се
секретират от чревните ентероендокринни L-клетки и засягат различни процеси в организма.
CCK предизвиква усещане за ситост, а GLP-1 потиска секрецията на солна киселина в стомаха
и отслабва двигателната му активност, като по този начин се контролира количеството на
приеманата храна в процеса на хранене, удължават се интервалите между отделните хранения
и най-общо се намалява калорийния дневен прием. Маслото от семената на корейски бор
(PinnoThin™) може да упражнява засищащ ефект (6) и влиза в състава на хранителни добавки
на различни производители на глобално ниво. 

Ролята на хитозана като защитен агент срещу затлъстяването 
Хитозанът е морски естествен полизахарид, съдържащ кополимери на глюкозамин и N-аце-

тилглюкозамин и се е доказал като един от най-желаните биополимери за използване в борба-
та срещу затлъстяването (9). Действието му произхожда от неговите уникални свойства да
свързва мазнините, като по този начин пречи на абсорбцията им от стомашно-чревния тракт
и намалява нивата на холестерола. Друг наблюдаван ендокринен механизъм на действие на
хитозана е свързан с повишените серумни концентрации на лептин, който от своя страна има
роля в потискането на апетита и намаленият хранителен прием като цяло (9). 

Съществуват и производни на хитозана, напр. полиглюкозамин L112, известен като
Формолайн L112. Може да се намери и като регистрирано медицинско изделие с аналогично
действие.  

Policaptil Gel Retard® за контрол на кръвната захар при деца и юноши 
Този продукт значително намалява индекса на телесната маса и хиперинсулинизма и може

да намали риска от захарен диабет тип 2 (T2DM) при затлъстели деца и юноши с фамилна
анамнеза за затлъстяване и T2DM (8). 

Policaptil Gel Retard® е активната фармацевтична съставка на патентованото медицинско
изделие в таблетна форма. Това е комплекс състоящ се от полизахаридни макромолекули
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(целулоза, хемицелулоза, пектин, муцилаго) и се получава от следните богати на влакна суро-
вини: глюкоманан (Amorphophallus konjac), целулоза (Opuntia ficus indica), корени от цикория
(Cichorium intybus), изсушени чрез замразяване корени от мед.ружа (Althaea officinalis), изсу-
шено чрез замразяване ленено семе (Linum usitatissimum L) и изсушен чрез замразяване цвят
от липа (Tilia platyphyllos). Продукта забавя скоростта на усвояване на въглехидратите, нама-
лява гликемичния и инсулинемичния пик след хранене (8). 

Екстракт от Гарциния 
Хидроксилимонената киселина (HCA) е производна на лимонената киселина и може да се

намери в растителни видове, родом от Южна Азия, като Garcinia cambogia, Garcinia indica и
Garcinia atroviridis. HCA причинява загуба на тегло, като конкурентно инхибира ензима аде-
нозин трифосфатаза-цитрат-лиаза. Също така, HCA увеличава освобождаването или налич-
ността на серотонин в мозъка, като по този начин води до потискане на апетита. Други уста-
новени механизми за отслабване включват инхибиране на панкреатична алфа амилаза и чрев-
на алфа глюкозидаза, като по този начин водят до намаляване на въглехидратния метаболизъм
(7). 

Малинови кетони 
Малиновият кетон (4-(р-хидроксифенил)-2-бутанон) е основно ароматно съединение на

червената малина (Rubus idaeus). Известни са две метаболитни действия на малиновия кетон.
Едното е стимулиране секрецията на хормона адипонектин. Адипонектинът е мощен усилва-
тел на регулацията на глюкозата, както и инхибитор на натрупването на липиди. Второто дей-
ствие е стимулирането на естествено срещаната норепинефрин-медиирана липолиза (11). 
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Abstract: Sarcopenia represents a progressive loss of muscle mass that progresses with age. Its con-
sequences include loss of muscle strength and inability to perform daily physical activity, loss of inde-
pendence and progressive weakness and lack of movement, as well as increased risk for falls and frac-
tures, osteoporosis and metabolic complications. The term sarcopenic obesity is defined as a combina-
tion of sarcopenia and visceral adiposity. It is a well-known fact that the visceral fat mass and muscle
mass are intertwined from a pathological point of view and have common pathogenetic pathways. In the
past couple of years, it has been established that muscles are metabolically active and the metabolites
that they secrete in the circulation were named myokines. The relationship between muscles and sarco-
penia could be summarised into several key points: they could be used as biomarkers for the process of
ageing; they could predict the physical capacity or to be used as therapeutic agents for the treatment of
sarcopenia in the future. 

Определение
Baumgartner и сътр. дефинират саркопенията като -2 стандартни отклонения от нормалната

апендикуларна мускулна маса, разделена на височината на квадрат. Няколко техники са използва-
ни за измерване на мускулната маса – двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA),
компютърна томография, магнитен резонанс, ултразвук, биоелектричен импеданс и антропомет-
рия [11].

По-точно определение за саркопенията, диагностични критерии, категории и стадии,  са фор-
мулирани от Европейската работна група по саркопения у възрастни хора (The European Working
Group on Sarcopenia in Older People – EWGSOP). Съгласно EWGSOP, саркопенията се диагности-
цира при наличие на намалена мускулна маса и понижена функция на скелетните мускули (сила
и издръжливост). В зависимост от тежестта на процеса се различават 3 стадия на саркопенията.
Пресаркопенията се характеризира само с понижение в мускулната маса, без нарушение във
функцията. Саркопения се проявява при ниска мускулна маса и понижена мускулна сила или
мощност.  Тежката саркопения се набюдава, когато и трите критерия са налични (намалена мус-
кулна маса, намалена мускулна сила и ниска физическа издръжливост) [4].
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EWGSOP предлагат и етиологична класификация, представена на табл.1.
Първична саркопения
• Възраст - асоциирана Без друга причина, освен стареенето
Вторична саркопения
• Свързана с намалена физическа активност Резултат от продължително залежаване, 

заседнал начин на живот, 
продължителен престой в условия 
с нулева гравитация 

• Свързана със заболяване Резултат от авансирала органна недостатъчност
(сърдечна, белодробна, чернодробна, бъбречна,
ЦНС), възпалителни, малигнени или 
ендокринни заболявания

• Свързана с храненето Резултат от неадекванен хранителен внос 
на енергия и/или протеини като малабсорбция,
гастро-интестинални нарушения 
или употреба на медикаменти, 
водещи до анорексия

Таблица 1. Етиологична класификация на саркопенията (по EWGSOP) [4]

Саркопенията e характерна и за други синдроми, свързани с известна мускулна загуба.
Основната причина за диференцирането им е  насочване на изследването към механизмите,
свързани с възраст - асоциираната саркопения с цел провеждане на целенасочена и подходяща
терапия за всеки един от тях.

През 2018г. бяха публикувани новите критерии на EWGSOP за дефиниция на саркопенията –
т.нар EWGSOP 2 критерии. Според тях, фокусът върху дефиницията на саркопенията се определя
от задължителния критерий – намалена мускулна сила, оценена чрез сила на захвата в комбина-
ция с намалено качество или количество на мускула, оценени чрез DXA или импедансно изслед-
ване. Третият критерий – намален физически капацитет – не е задължителен за поставяне на
диагнозата саркопения, но при наличието му се приема тежка саркопения. 

Епидемиология
Терминът саркопенично затлъстяване е въведен за първи път от Baumgartner и е дефиниран

като комбинация от саркопения и висцерално затлъстяване. Добре известен е фактът, че висце-
ралната мастна тъкан и мускулната маса са взаимосвързани от патогенетична гледна точка и имат
общи инфламаторни пътища. Освен това саркопенията води до намалена физическата активност,
в резултат на което намаляват енергийните разходи и респективно съществува повишен риск от
затлъстяване. Висцералната мастна тъкан индуцира възпаление, което може да допринесе за раз-
витието на саркопения. Тенденцията за нарастваща честота на затлъстяването при възрастното
население и саркопенията се очертават като важна насока в грижата за общественото здраве при
възрастните хора. Както затлъстяването, така и саркопенията са свързани с метаболитни наруше-
ния и са важни причини за инвалидност, заболеваемост и смъртност. Ето защо се предполага, че
затлъстяването и саркопенията могат да действат синергично -  саркопеничното затлъстяване
може да има по-негативен ефект върху метаболитните нарушения, сърдечно - съдовите заболява-
ния и смъртност, отколкото затлъстяването или саркопенията сами по себе си [19,4]. 

Само няколко популационни проспективни проучвания са изследвали връзката между сарко-
пеничното затлъстяване и риска от смъртност по всякакви причини. В един по-ранен доклад от
проучването British Regional Heart study, в който са участвали над 4000 мъже с голяма обиколка
на талията(> 102 cm) и малка обиколка на мишницата  (саркопенично затлъстяване), на възраст
между 60-79 години, проследявани  за 6 годишен период,  показват  с 55% по-висок риск от
смъртност в сравнение с несаркопенични, незатлъстели индивиди. 14-годишно проспективно
проучване на участниците в National Health and Nutrition Examination Survey III открива подобна
асоциация при жени със саркопенично затлъстяване (базирано на измерване на телесния състав
чрез биоелектрически импеданс) - увеличение с 29% на смъртността в сравнение с тези при
индивиди без саркопения или затлъстяване [19].
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Многобройни проучвания са изследвали връзката на саркопеничното затлъстяване и опреде-
лени сърдечно - съдови рискови фактори. Няколко проучвания в корейска популация при
възрастни индивиди са установили, че саркопенично затлъстелите индивиди имат  по-висок
сърдечно-съдов риск. Саркопеничното затлъстяване (оценено чрез двойно – енергийна абсорб-
циометрия, компютърна томография (КТ), индекс на телесна маса (ИТМ) или обиколка на талия-
та, е свързано с по-високи нива на глюкоза на гладно, повишен риск от хипертония, дислипиде-
мия и инсулинова резистентност, както и 8-кратно увеличение на риска от метаболитен синдром,
в сравнение с несаркопенични, незатлъстели индивиди [19)].

В Cardiovascular Health Study – голямо проспективно проучване при възрастни мъже и жени
(възраст ⩾65 години), саркопеничното затлъстяване, оценено чрез обиколка на талията и мускул-
ната сила е свързано с най-висок риск от сърдечно - съдова заболеваемост (ССЗ) и застойна
сърдечна недостатъчност, респективно 23% и 42% в хода на 8-годишното проследяване [19]. 

Миокини и саркопения
През последните няколко години се установи, че мускулната тъкан е метаболитно активен

орган, а веществата, които тя отделя в циркулацията, бяха наречени миокини [21]. Един от най-
проучваните такива миокини, на който се възлагат големи надежди във връзка с потенциалното
му участие в патогенезата на метаболитния синдром и захарен диабет тип 2 е т.нар иризин (irisin)
[22]. Той се отделя от мускулните клетки при физическа активност и постъпва в циркулацията,
като подобрява инсулиновата чувствителност и активира термогенезата. С името му се прави
препратка към това на гръцката богиня Ирис - посредница между боговете и хората. Авторите
считат, че иризинът е посредникът между две метаболитни тъкани – мускулната и мастната.

Скелетните мускули понастоящем се възприемат като ендокринен орган, който не само екс-
пресира метаболитно активни молекули, но също комуникира с другите тъкани [23]. Например,
плазмената концентрация на IL-6 се повишава по време на упражнения и  по автокринен и пара-
кринен начин активира ензима AMРК (аденозин-монофосфат активирана протеин киназа) и/или
фосфатидил инозитол 3 киназа (PI3K), водещо до подобрено усвояване на глюкозата и окислява-
нето на мастите в скелетните мускули [24].  Двигателното стимулиране на IL-15 води до пони-
жение на общите телесни мазнини и повишение на костния минерален състав, а на IL-8 индуци-
ра ангиогенезата чрез активиране на ангиогенния отговор на ендотелните клетки.  За друг мио-
кин – миостатин се доказа, че потиска растежа на скелетните мускули, но има данни, че съуча-
ства и в глюкозната регулация и инсулиновата чувствителност [25]. Беше демонстрирано, че
мишки, лишени от гена за миостатин (myostatin-knockout) имат не само увеличена мускулна
маса, но също по-добра глюкозна утилизация и инсулинова чувствителност. Фибробластен рас-
тежен фактор 21 (fibroblast growth factor 21-FGF21) също e продукт на скелетните мускули в
резултат на физическа активност [26]. Установено е, че той е стимулатор на  транскрипционен
фактор PGC1-алфа (peroxisome proliferator-activated receptor 1α coactivator)  - eдна от най-важни-
те метаболитно активни молекули с ключова роля в глюкозната, липидната и енергийната хоме-
остаза. Заедно с други белтъци той усилва производството на декуплиращ протеин 1 (UCP1),
имащ ключова роля в термогенезата на скелетните мускули и кафявата мастна тъкан.

Заключение
Статистическите данни за разпространение на саркопенията и саркопеничното затлъстяване и

прогнозите за развитието им в бъдеще са особено обезпокоителни - честотата й показва трайна
и устойчива тенденция за нарастване. Въпреки че механизмите, водещи до развитие на това
състояние, все още не са напълно изяснени, не подлежи на съмнение ролята на обездвижването
в патогенезата и „подмладяването“ им. Мускулната тъкан и в частност, отделяните от нея миоки-
ни – несъмнено са ключ към преодоляването на пандемията от саркопения. 
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Abstract: The list of worldwide microbiome studies  is becoming increasingly impressive. During
2007 in the US scientists  launched the Human Microbiome Project. In 2012, the Canadian Microbiome
Initiative, the European Metacardis Project, which deals mainly with cardiovascular disease, and the
MetaHit project, which is being collaborated with China, began. China independently runs an autono-
mous project called MetaGut, while Japan focuses on the Human Metagenome Consortium, etc. With
this article we present an overview of the importance of the complexity and stability of the microbiome
presence in our gut in support of human health, and in particular metabolism, immunity, aging and
stress.

Човешкото тяло е дом за огромен брой микроорганизми (археи, микроскопични гъбички, про-
тозои и вируси), които обитават кожата и лигавиците на здрави нормални хора и формират „нор-
малната микробиота“ на организма. Геномите на тези клетки колективно се дефинират като „мик-
робиом“. Изчислява се, че на всяка човешка клетка се падат по десет микробни клетки, а гените,
които носят тези микроорганизми, превишават човешките 150 пъти. Малка част от тази попула-
ция са патогенните микроорганизми. Друга, по-голяма част, са условно патогенните микроорга-
низми. Третият вид бактерии са „добрите“ или полезните за човека и животните бактерии. Най-
голямо е количеството на тези бактерии, както и биоразнообразието им в стомашно-чревния
тракт, но и други части на тялото, като кожата, белите дробове, влагалището не са лишени от при-
съствието на микроорганизми.

Откритието на А. ван Льовенхук през 1683 г., че в тялото ни има микроби, е много изненадва-
що и безспорно е предизвикало огромен интерес и вълнение сред учените от 17-ти век. Оттогава
тези наши спътници не са преставали да ни изненадват. Първо, те станаха причина за страх, тъй
като имат потенциал да причинят редица болести, някои от които (като менингит и пневмония) –
животозастрашаващи. На по-късен етап открихме, че това са и коменсали, които трябва да ценим
и пазим, защото са от съществено значение за нашето развитие, участват в защитата ни от екзо-
генни патогени и ни доставят хранителни вещества, енергия и витамини. Сега, през второто десе-
тилетие на 21-ви век, узнаваме, че те участват и в изграждането на физиката ни, определят пове-
дението и настроението ни. Развитието на взаимоотношенията ни с микрофлората доведе до раз-
бирането, че ни чакат още много изненади.

Микробиомът или геномът на колониите от бактерии, вируси и други микроби, населяващи
червата, е ключов фактор не само за физическото, но и за психичното здраве на човека. Тази
интелигентна бактериална екосистема в червата е от първостепенно значение за имунитета и
съдържа десет пъти повече бактериални клетки, отколкото човешки клетки. 

Когато се говори за микробиом, става дума за милиони гени- 3,3 милиона е едно от публику-
ваните числа- за сравнение човешкият геном се състои само от 20 до 25 000 гени.

Днес вече се възприема становището, че храната или поне някои от нейните съставки, играят
ролята на „хормони“ по отношение на микробиома. При животните вече има множество доказа-
телства, които показват, че чревният микробиом е отговорен за наднормено тегло и затлъстяване-
то.

Микробиомът - геномът на чревната флора
Д. Попова, Р. Стоянова 

Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ-София

Microbiome - the gut genome
D. Popova, R. Stoyanova 

Clinic Of Endocrinology, Metabolic Disorders and Dietetics
University Hospital „Tsaritsa Yoanna-ISUL“, Medical University of Sofia
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Националният Институт на САЩ за изучаване на Човешкия микробиом  е една от първите
мащабни инициативи в посока изучаване на чревната микробиота. Първата фаза (HMP1) на про-
грамата определя „общите“ елементи между „здравите“ микробиоми при отсъствие на заболява-
ния. Студията върху двете основни групи – здравите възрастни индивиди и популацията с дока-
зани специфични заболявания установяват  типични различия в микробиомното присъствие и
ензимна продукция. 

Едно от големите открития на HMP1  е таксономичната композиция на микробиома и корела-
цията му с фенотипа на гостоприемника. Тези открития поставят началото на интегративния
Проект за Човешкия Микробиом ( iHMP или HMP2) – специално създаден, за да се занимава
цялостно  с връзката между госторпиемник- микробиом, включително на ниво имунитет, мета-
болизъм и молекулни активности. 

При хората, микробиомът  се придобива при раждането и съществуват различия при децата,
родени с цезарово сечение и per vias naturalis. Впоследствие, микробиомното изобилие се обога-
тява през първите 2-3 години от живота.  Нещо повече, резултати публикувани през 2009 година,
показват че на 2 годишна възраст, американските деца се представят със значително по-беден
микробиом, в сравнение с децата, родени на Малдивите. Тези различия се наблюдават и при
възрастните. С преминаването към твърди храни разнообразието от клостридийни видове се уве-
личава. След втората година, микробната флора се стабилизира, състои се основно от представи-
тели на семействата Bacteroidaceae, Lachnospiraceae и Ruminococcaceae13. Така микробиомът
достига своята сложност през юношеската възраст и остава относително стабилен до зрялата
възраст. В по-късните етапи от живота микробиомът става сравнително по-малко разнообразен,
с намалена стабилност. Днес съществуват сериозни доказателства в подкрепа на наследствения
характер на микрофлората. Въпреки че наследството на бактериите от бащата е слабо проучено,
увеличаващите се доказателства подкрепят наследството от майката. Тъй като лактобацилите
доминират във влагалището на майката, първоначалното колонизиране на стомашно-чревния
тракт с тези бактерии не може да е случайно. Друг важен фактор за състава на микробиома е
начинът на хранене, тъй като флората на бебетата, хранени с кърма в сравнение с тези на изку-
ствено хранене, е много различна, както по отношение на състава, така и по отношение на раз-
нообразието. Бифидобактериите присъстват в микрофлората на кърмачетата, докато при бебета,
хранени с изкуствени храни, преобладават Escherichia coli, Clostridium difficile, Bacteroides fragi-
lis и лактобацили.

Интестиналният микробиом се влияе, както от екзогенни (диетични навици, растителни
фибри, неусвоими въглехидрати, които играят „пребиотична“ роля, начинът на живот, приемът
на медикаменти, и дори начинът родоразрешение) и ендогенни (бактериални мукозни рецептори
и интеракции, интестинално pH, имунна система) фактори. Чревната микробиота активно уча-
ства в множество метаболитни процеси на човешкия организъм.  Така например, с помощта на
микробиома се синтезира витамин К и биотин, улеснява се абсорбцията на важни нутриенти,
формира се развитието на мукозна имунна система както и се осигурява бариерна функция, чрез
потискане на потенциално опасни микроорганизми.  

През последните години се наблюдава нарастваща тенденция да се използват молекулярно-
генетични техники за идентифицирането на микроорганизмите и една от тях е секвениране на
гените, кодиращи малката рибозомна субединица (16S rRNA). Генът се амплифицира чрез поли-
меразно-верижна реакция (PCR) и последователността на получената ДНК се определя и след
това се сравнява с последователностите на 16S rRNA гени на организми, които са били депози-
рани в бази данни. Ако последователността е повече от 98% подобна на тази в базата данни, тога-
ва се приема, че генът е от един и същи вид и следователно може да се установи самоличността
на един неизвестен организъм. Процедурата е много по-лесна за изпълнение от класическите
фенотипни тестове за идентификация и има огромно предимство, че позволява филогенетичното
сравняване на отделните организми.

Важността на връзката между чревния микробиом и човека се доказва при пациенти с алоген-
на трансплантация на хематопоетични стволови клетки (allo-HSCT), които имат увреда на сто-
машно-чревната лигавица, водеща до намалено разнообразие на чревната флора. Това поставя
въпроса за въздействието на чревното разнообразие върху смъртността след трансплантация.
Охарактеризирани са бактериални 16S rRNA генни последователности и микробното разнообра-
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зие е оценено чрез индекса на Simpson. Субектите са класифицирани в групи с високо, средно и
ниско разнообразие. Резултатите от смъртността са значително по-лоши при пациенти с по-ниско
чревно разнообразие; общата преживяемост от 3 години е съответно 36%, 60% и 67% за групите
с ниско, средно и голямо разнообразие. Авторите на тази студия сочат разнообразието на чревна-
та микрофлора като независим предиктор за смъртността при алогенна трансплантация на хема-
топоетични стволови клетки.

Комплексността и стабилността на микробиома е полезна за макроорганизма, като го предпа-
зва от чужда колонизация, осигурява хранителни вещества, енергия, витамини, късоверижни
мастни киселини, обучава имунната система. Стареенето, стресът, неправилният начин на живот,
грешки в диетата, както и употребата на някои лекарства, най-вече антибиотици, водят до нару-
шаване на естествения баланс на микрофлората на човека.
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Abstract: For the last 20 years, a lot of data have been determined to show a genetic predisposition
to being overweight and obese. The purpose of this study is to demonstrate the personalized, genetic-
based approach to normalize patients' weight and eating habits.

Eight patients - seven women and one man - aged 28 - 51 years with BMI from 17.58 to 38.95 are
examined. Two are underweight, two – with normal weight, two are overweight, and two - obese.
Patients were genotyped for: APOA2 (rs5082), ADIPOQ, (rs17300539), FTO (rs9939609), KCTD10
(rs10850219), LIPC (rs1800588), MMAB (rs2241201), PPARG (rs1801282), ANKK1/DRD2
(rs1800497), TAS2R38 (rs1726866), LEPR (rs2025804) and SLC2A2 (rs5400). Based on the genetic
results, the type of diet (balanced, Mediterranean, low-fat and low-carbohydrate) is determined. The
predisposition to unhealthy eating habits is described. This is followed by a genetic counselling to cla-
rify the results and dietitian advice to build a personalized diet.

The results obtained, show that the patients' diet so far is equivocally different from the genetically
determined one. Аll patients, except one, have hereditary predispositions to a particular unhealthy eating
habit. The inclusion of genetic test and personalization of the diet facilitates the healthy and long-term
maintenance of optimal body weight.

Key words: gene, diet, predisposition, eating disinhibition

Въведение: В световен мащаб за последните 20 години са натрупани можество генетични
данни демонстриращи предраположение към наднормено телесно тегло и затлъстяване, както и
генетични варианти профилактиращи развитието на тези състояния. Установени са гени, които
имат потенциала да оказват влияние на начина, по който се възприемат различните хранителни
вещества. На тези гени се дължи предразположението към определени хранителни навици като
повишено / намалено чувство за глад, усещане за засищане, невъздържано (емоционално) хране-
не, похапване (снакване) между основните приеми на храна, както и повишеното желание за кон-
сумация на точно определен тип храни: мастни, тестени, солени, горчиви, сладки и пр. Това са
гените ANKK1 (кодиращ протеин съдържащ анкиринови повтори и киназен домейн) и DRD2
(допаминов рецептор D2), които се свързват с честота на допаминови рецептори в мозъка и се
асоциират с предразположение към хранителни разстройства и развитие на зависимости (6, 7,
12); генът TAS2R38 (вкусов рецептор 2 член 38) се свързва с чувствителността към горчив вкус и
енергийния и глюкозния метаболизъм (2, 8); генът FTO (свързани с мастна тъкан и затлъстяване),
чиято роля в тялото е свърана с метаболизма, енергийни разходи, енергиен баланс и регулирането
на енергийния прием (4, 15); генът LEPR (рецептор за хормона лептин), който е от същестено
значение за определяне количеството поемана храна (5) и генът SLC2A2 (член 2 от семейство раз-
творими носители 2) необходим за регулацията на постпрандиалната глюкозна хомеостаза и
свързан с повишеното желание за консумация на сладки храни (11).

Целта на настоящото проучване е да се демонстрира възможността за прилагане на персона-
лизирания, базиран на генетичната информация подход за нормализиране на телесното тегло и
хранителните навици на пациентите.
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Материали и методи: В проучването участват осем пациента. Всички те са подписали инфор-
мирано съгласие преди провеждане на генетичното изследване. Пациентите са попълнили
въпросник с включена информация за пол, години, ръст, тегло, минали и настоящи заболявания,
ниво на физическа активност, хранителни алергии, придържане към определен диетичен режим
и фамилна анамнеза. Генотипирането за полиморфни варианти в разгледаните по-горе гени, е
проведено с достъпни комерсиални тестове – Pathway Genomics®. Определянето на типа диета е
извършено със специфичен алгоритъм от генетичната лаборатория. След получаването на резул-
татите, пациентите са консултирани от лекар-генетик и лекар-диетолог и са получили детайлина
информация за модифициране на диетата и хранителните навици. Предстои контролно просле-
дяване на 12 месец след получаване на препоръките.

Резултати и изводи: От изследваните осем пациенти - седем са жени и един мъж, а средната
възраст на изследваните е 38,5 г. (от 28 г до 51 г). Индексът на телесна маса (ИТМ) варира 17,58
до 38,95, като двама са с поднормено телесно тегло, двама- с нормално, двама – с наднормено и
двама са със свръхтегло (Таблица 1). 

По отношение на физическата активност – трима споделят за наличие на регулярно физическо
натоварване, а по отношение на хранителния режим – трима спазват вегетариански / вегански
хранителен режим, един респондент се придържа към нисковъглехидратен, един към балансиран
хранителен режим, а трима не спазват специфичен хранителен режим. Вегетарианският/веган-
ският хранителен режим се спазва с цел  редуциране /поддържане на телесното тегло, а не поради
морални и религиозни мотиви. 

Резултати от генетичната консултация – всички пациенти получиха интерпретация на устано-
вените резултати лично, на разбираем за тях език, с възможност да зададат интересуващите ги
подробности по изследването. В края на консултацията, пациентите получиха документ с интер-
претация на генетичния резултат и съответни насоки към него. 

В резултат от проведените генетични изследвания се установи, че тестваните пациенти спа-
зват неправилни и излишно натоварващи организма диети. Нещо повече при П2, проведените
терапевтични мерки с поставяне на вертикален „ръкав“ за редуциране на телесното тегло, както
и придържането към неподходящ хранителен режим не водят до резултати. При всички пациенти
без П7 се установяват наследствени предразположения към определено нарушение на хранител-
ното поведение, което преполага провеждането на анализ на ситуации, които могат да доведат до
подобно нарушение и мотивацията за придържане към здравословен начин на живот.

Заключение: С това проучване демонстрирахме съвременните възможности на медицината,
чрез включване на генетични изследвания за персонализиране на диетата на пациентите и пости-
гане и дълготрайно поддържане на здравословно телесно тегло. Включването на генетични
изследвания на пациентите, които показват предразположението на огранизма към конкретна
диета, необходимост от микро и макронутриенти, както и информацията за хранителни навици и
предпочитания, значително може да ускорят лечебния процес. 
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