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на сп. “Българска наука и 			
					медицина”

У

важаеми читатели на „Българска наука“ (nauka.bg),
Вече повече от десет години
„Българска наука“ ви предоставя
научна и научно - популярна информация в интернет. Проектът „БГ
Наука“ стана институция, която популяризира българската наука сред
огромен кръг българи.
Предлагаме ви ново, специализирано медицинско списание „Българска наука и медицина“, което е
продължение на нашата работа. То ще
ви запознае подробно с новостите в
медицината. Ще ви показва какво се
случва в български клиники, какви
видове нови лечения и медикаменти
се появиха в България и в света, всичко, което може да е полезно за здравето на вас и на близките ви, последните достижения на науката относно
пълноценния и здравословен начин
на живот. Държим на научната достоверност и на достъпният език. Всяка
статия е не само научно издържана,
но и приятно и разбираемо написана.
Независимо от познанията ви по медицина, химия или биология, от материалите ни ще разберете и узнаете
всичко.
Това прави списанието „Българска
наука и медицина“ ваш полезен съ-

Петър Теодосиев - nauka.bg
Главен редактор на сп. “Българска
наука и медицина”
ветник и добър източник на информация за най-новите промени и открития в медицината.
Списанието е подходящо не само за
специалистите, но и за всеки интересуващ се от съвременната медицина,
без оглед на възраст, професия и образование. Независимо дали просто
се интересувате за своето здраве, или
сте студент или практикуващ лекар
или медицински специалист, ще се почувствате удовлетворен след прочитането на материалите ни. Форматът
му използва уникалните предимства
на съвременната технология – изданията са в мрежата и ще могат да
бъдат четени винаги, където и да сте.
Достъпът до всеки брой на „Българска наука и медицина“ никога няма
да свърши. В новия ни свят, нека има
здраве за всички.
С най-добри пожелания,
Петър Теодосиев, главен редактор

С Т Р.
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Бременност
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10 чести
усложнения
при раждане
О

бикновено при родилния процес не се достига до усложнения. Но има случаи, които
изискват незабавна реакция. Усложненията може да възникнат във всеки
етап от раждането.

Най-честите усложнения при раждане
включват:
• Липса на прогрес
• Фетален дистрес
• Перинатална асфиксия
• Раменна дистокия
• Силно кървене
• Неправилна позиция
• Предлежаща плацента (плацента
„Pregnant” – Credit: milli_lu, pixabay
превиа)
продължително или с липса на про• Цефалопелвисна диспропорция
грес, когато продължи твърде дъл• Разкъсване на матката
го. За жените, които раждат за първи
• Прекалено бързо раждане.
път, липсата на прогрес се описва като
В тази статия ще разгледаме тези 10 раждане, което продължава повече
усложнения при раждане, включител- от 20 часа, докато при жени, които са
но причините за тях и как може да се раждали и преди, състоянието се категоризира като такова, когато ражлекуват или предотвратят.
дането продължи повече от 14 часа.

1. Липса на прогрес

Раждането може да бъде описано като Липсата на прогрес може да настъпи

С Т Р.
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“Hospital” – Credit: Parentingupstream, pixabay

във всеки етап от раждането, но е най- медикаменти, които ускоряват раждапритеснително по време на активната нето или бебето може да бъде извадефаза.
но чрез цезарово сечение.
Причини:
• Бавно разширяване на шийката на
матката
• Бавно скъсяване на шийката
• Много голямо бебе
• Малък родилен канал или таз
• Раждане на няколко бебета едновременно
• Емоционални фактори, като притеснение, стрес и страх.

С Т Р.
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В зависимост от етапа от раждането,
може да се препоръча на жената да
опита някои техники за отпускане –
ходене, сън, къпане или промяна на
позата, като лягане на страни, стоене
права или клякане.

2. Фетален дистрес

Феталният дистрес (non-reassuring
fetal status) е термин, който се използва, за да опише състояние, при което
Болкоуспокояващите също може да раждащото се бебе изглежда не е додопринасят за забавяне или отслабва- бре.
не на контракциите на матката.
Причини:
В случаите на липса на прогрес, на бъ- • Бебето не получава достатъчно
дещата майка може да бъдат дадени
кислород

www.nauka.bg
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• Анемия
• Недостатъчно количество амниотична течност (олигохидрамнион
или маловодие)
• Високо кръвно, предизвикано от
раждането (PIH)
• Преносена бременност – след 42рата гестационна седмица
• Забавен вътрематочен растеж
(IUGR)
• Амниотична течност, оцветена от
мекониума (фецеса) на бебето.

венозно.

За да се потвърди състоянието, може
да се проведе киселинно-основен тест
на кръвта на бебето; понякога е необходимо да се проведе цезарово сечение.

3. Перинатална асфиксия

Перинаталната (родилна) асфиксия
е състояние, което може да настъпи
преди, по време или непосредствено
след раждането и е причинено от неаПри това състояние може да бъде пре- декватна оксигенация.
поръчано на жената да промени позицията си, да повиши хидратацията Това състояние може да доведе до
си, да се поддържа достатъчно високо аномалии в кръвта на бебето, вклюкислородното ниво, да се проведе ам- чително хипоксемия (недостиг на
ниоинфузия (въвеждане на течност в кислород) и ацидоза (висока киселинамниотичната кухина) или временно ност на кръвта).
спиране на контракциите (токолиза)
и да получи хипертонична декстроза Бебетата, които още не са родени

“Birth” – Credit: Expert Infantry, flickr
С Т Р.
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може да показват симптоми на асфиксия, като понижен сърдечен пулс и понижени нива на pH; бебетата, които са
засегнати от състоянието по време на
раждането може да имат лош цвят на
кожата, нисък пулс, слаб мускулен тонус, задъхване, слабо дишане или амниотичната течност да е оцветена от
мекониума.

Лечението на перинаталната асфиксия може да включва оксигенация на
майката (дава ѝ се кислород), цезарово сечение, механично дишане или
медикаменти.

4. Раменна дистокия

рез), за да създадат повече място за
преминаване на раменете
• Да притиснат бедрата на майката
към корема ѝ.

Усложненията при раменна дистокия
обикновена са временни и лечими.
Въпреки това, има случаи на значителни наранявания. Рисковете за бебето включват нараняване на нерва
на рамото, ръцете и дланите, което
обикновено преминава за 6-12 месеца, а намаленият приток на кислород
към мозъка може да доведе до увреждането му, както и до смърт.

Усложненията при майката са свързаРаменната дистокия е непредсказу- ни с разкъсване на матката, вагиналемо състояние, при което главата на ния канал, шийката на матката или
бебето преминава, а раменете му се ректума, както и силно следродово
кървене.
заклещват.
В случай на раменна дистокия,
медицинският персонал може да
предприеме няколко действия, за
да освободи раменете:
• Да се приложи натиск върху корема на майката
• Да обърнат раменете на бебето с
ръце
• Епизиотомия (хирургически раз-

С Т Р.
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5. Силно кървене

Жените губят средно по 500 милилитра кръв при нормално раждане на
едно бебе и 1 литър при цезарово сечение.

Около 4% от жените страдат от кръвоизливи след раждането, които се
изразяват в силно кръвотечение.
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саж на матката, отстраняване на остатъците от плацентата, зашиване на
кървящите съдове и хирургическа намеса – лапаротомия (отваряне на коремната кухина) или хистеректомия
(отсраняване на матката).

Най-честата причина за това е маточната атония, при която контракциите са прекалено слаби, за да осигурят
адекватна компресия на кръвоносните съдове в мястото, в което вече изхвърлената плацента се е свързвала с
матката.
6. Неправилна позиция
Не всички бебета застават по найВ резултат може да настъпят измене- добрия начин за нормално раждане.
ния в кръвното налягане на майката, Въпреки че тилното предлежание
шок и смърт.
(occiput anterior) или с главата надолу
и лице към гърба на майката е найОпределени състояния могат да по- често срещаната позиция, която бебевишат риска от силно кървене след то заема при раждането, някои бебета
раждането за дадена жена:
се разполагат по друг начин. Поняко• Разкъсване на плацентата
га, това може да доведе до определени
• Предлежаща плацента
затруднения.
• Прекалено разширяване на матката
• Многоплодна бременност (близнаци)
• Високо кръвно налягане, причинено от бременността
• Няколко предишни раждания
• Удължен родов процес
• Инфекция
• Затлъстяване
• Медикаменти, които предизвикват
или спират раждането
• Използване на форцепс или вакуум
за израждане на бебето
• Прилагане на обща анестезия.
Други състояния, които повишават
риска, включват разкъсване на кръвоносните съдове на матката, шийката
или вагината, хематом на вулвата, вагината или таза, нарушения в кръвосъсирването, placenta accreta, increta
или percreta и разкъсване на матката.
Лечението включва медикаменти, ма-

“Anatomical ” – Credit: OpenCliartVectors, pixabay
С Т Р.
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Други позиции, които бебетата заемат:
• Задно тилно предлежание (occiput
posterior) или с лице към корема на
майката
• Седалищно предлежание: с дупето
напред или с краката напред
• Напречно предлежание: бебето
лежи хоризонтално.

В зависимост от позата на бебето и
ситуацията, медицинският персонал
преценява дали да се опита да намести бебето с ръце, да използва форцепс,
епизиотомия или цезарово сечение.

7. Предлежаща плацента (плацента превиа)

но се препоръчва на бъдещата майка
да си почива. Силното кървене може
да се лекува в болница под наблюдение. Ако не спира, на жената се влива
кръв или се налага цезарово сечение.
8. Цефалопелвисна диспропорция
Когато главата на бебето е твърде голяма в сравнение с таза на майката и
не може да премине през него, състоянието се нарича цефалопелвисна диспропорция.
То възниква при 1 от 250 бременности.
Причини:

Когато плацентата закрива отвора на
шийката на матката, това се нарича
предлежаща плацента. Обикновено в
тези случаи се извършва цезарово сечение.
Рискови фактори за развитие на
плацента превиа:
• Предишни операции на матката
• Предишни раждания или плацента
превиа
• Многоплодна бременност
• Възраст на майката над 35 години
• Пушене
• Употреба на кокаин.

С Т Р.
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Главният симптом за предлежаща плацента е кървене по време на втората
половина от бременността, вариращо
от слабо до много силно. Кървенето
по време на бременност може да доведе до тежка кръвозагуба по време на
раждането и до преждевременно раждане. Ако кървенето е леко, обикнове-

“Birth” - Credit: piepie, pixabay

• Много голямо бебе
• Неправилна поза на бебето
• Малък или таз с необичайна форма.
Обикновено, такива бебета се раждат
чрез цезарово сечение.
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9. Разкъсване на матката

При жените, които вече са раждали
чрез цезарово сечение, съществува
опасност белегът да се разкъса при
следващо раждане. Въпреки че не се
случва често, това може да се окаже
опасно за нероденото бебе, като го излага на риск от кислороден глад.

дане се повишава от:
• По-малко бебе от обичайното
• Матка, която се съкращава ефективно и силно
• Подходящ родов канал

Ако белегът започне да се разкъсва
по време на раждането, трябва да се
направи цезарово сечение, за да се
роди бебето.

Поради потенциалния риск, на жените, които преди са раждали чрез цезарово сечение, а сега искат да роят по
нормален път, се препоръчва да сторят това в здравно заведение с достъп
до операционна зала и възможност за
преливане на кръв.
Най-честият сигнал за разкъсване на
матката е измененият пулс на бебето.
Други индикатори включват вагинално кървене, неправилни контракции
и болка между контракциите. Може
да бъде използван ултразвуков скенер, за да се определи дебелината на
белега.

Разкъсване на матката се наблюдава
при 2 от всеки 1000 раждания по нормален път, след предходно цезарово
сечение.

10. Прекалено бързо раждане

Трите етапа на родовия процес обикновено траят общо 6-18 часа. Но в някои случаи раждането продължава
само 3-5 часа. Те се обозначават като
много бързо раждане или прибързано
раждане.
Вероятността от прибързано раж-

“Rapid” – Credit: Kala Bernier, flickr

• Предишни бързи раждания
Бързото раждане може да бъде предшествано от серия бързи, силни контракции, които оставят много малко
време за почивка между тях, до степен, която води до усещането, че са
една продължителна контракция.
Бързото раждане може да бъде проблематично за майката, тъй като може
да я накара да чувства, че е извън контрол и няма време да стигне до лечебното заведение, за да роди там. Състоянието може да повиши риска от
разкъсване на шийката и вагиналния
канал, кръвоизливи и следродов шок.
При бебето бързото раждане може да
доведе до вдишване на амниотична
течност и повишен риск от инфекция,
поради опасността да бъде родено на
нестерилно място.
В случай на бързо раждане, трябва да
се извика лекар или акушерка, а майката да прилага техники за дишане и
успокояване на мислите, за да почувства повече контрол над ситуацията.
Добре е тя да остане на чисто място и
да лежи по гръб или на една страна.
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Здравословно
хранене
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Megane Calleweart, flickr, (CC BY 2.0)
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Свежата храна е
свързана с понижен
риск от инфаркт и инсулт

Credit: Desertrose7, pixabay

Х

ората, които ядат свежи плодове почти всеки ден, са по-слабо
застрашени от инфаркт и инсулт, от хората, които рядко ядат свежи плодове, според ново проучване,
публикувано наскоро в New England
Journal of Medicine. Откритията идват
от 7-годишно изследване на половин
милион души от Китай, където консумацията на свежи плодове е много пониска, отколкото в държави като САЩ
и Англия.
Учените от Университета на Оксфорд
и Китайската академия на медицинските науки, провели огромно национално изследване, включващо 500 000
души от 10 градски и селски района в
Китай, проследявайки здравословното им състояние в продължение на 7
години, чрез записите на смъртните
случаи и електронните болнични записи. Настоящото изследване включва хора, които никога не са страдали
от сърдечно-съдови заболявания и не
са били подлагани на лечение за високо кръвно налягане, когато за първи
път са се включили в изследването.
Плодовете са богат източник на калий,
фибри, антиоксиданти и различни

други потенциално активни съставки, както и много малки количества
натрий, мазнини и калории. Според
проучването консумацията на плодове (главно ябълки и портокали) била
силно обвързана с други фактори,
като образование, по-ниско кръвно
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налягане, по-ниски нива на глюкоза в
кръвта и отсъствие на вредни навици,
като пушенето. Но след като се взима
предвид това, което се знае за тези и
други фактори, порция от 100 гр. плодове дневно била свързана с около 1/3
по-малък риск от смърт, причинена от
сърдечно-съдово заболяване и това
било в сила за различните области от
страната, които проучването покрило,
както и за двата пола.
Авторът на изседването д-р Huaidong
Du, от Университета на Оксфорд, казва: „Връзката между консумацията
на плодове и риска от сърдечно-съдови заболявания изглежда е по-силна
в Китай, където все още много хора
ядат малко плодове, отколкото е в
държавите с високи приходи, за които е характерна ежедневна консумация на плодове.” Също така, в Китай
плодовете се консумират почти само
сурови, докато повечето плодове в горепосочените държави са обработени.

Съавторът професор Liming Li, от Китайската академия на медицинските
науки, казва: „Един скорошен доклад
на Global Burden of Disease поставя
ниската консумация на плодове, като
една от водещите причини за преждевременна смърт в Китай. Въпреки
това, този доклад се базира на много
малко доказателства, идващи от самия Китай.”
Главният автор, професор Zhengming
Chen, от Университета на Оксфорд,
казва: „Трудно е да се каже дали помалкият риск при хора, които ядат
свежи плодове се дължи на истински
протективен ефект. Ако това е така, то
широкото потребление на свежи плодове в Китай би предотвратило смъртта на около половин милион души
всяка година, включително 200 000 на
възраст под 70 години, и дори още поголям брой инфаркти и инсулти, които не водят до фатален край.”
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П

рез изминалата седмица сте
яли растения, които вероятно нямаше да съществуват в
природата или са „развили” допълнителни гени, които ги карат да достигат невероятни размери. Вероятно
сте яли „клонирана” храна, а може би
дори растения, чиито предци нарочно
са били облъчвани с радиация. И може
би сте ги закупили, без да напускате
сектора с „органични” храни в местния супермаркет.
Анти-ГМО догмата замъглява истинския дебат за това какво ниво на генетична манипулация е допустимо.
Генетично модифицираната храна се
счита за нещо, за което или сте „за”,
или сте „против”, без средно положение.
Подвеждащо е да се смята, че за тази
технология може да има само две мнения. Всъщност, много малка част от
нашата храна е напълно „естествена”
и дори най-обикновените растения,
които използваме за храна, са резултат от някаква форма на човешка намеса.
Между органичните храни и тютюна, модифициран да свети в тъмното
лежи богата гама от „модификации”,

Credit: Wikilimages, pixabay

Всички хранителни продукти
са„генетично модифицирани”
по определен начин

които заслужават да бъдат отчетени.
Всички тези различни технологии
понякога биват събирани по общото
название „генно модифициране”, но
къде да теглим чертата?

1. (Не)естествена селекция

Представете си морковите, царевицата или динята – всички те са храни,
които бихте яли, без да се замислите. Но когато ги сравните с дивите им
предшественици, дори „органичните”
им разновидности са почти неразпознаваеми.
Култивирането (или опитомяването)
обикновено включва подбор на полезни черти, например висок добив.
С времето, множеството селекции могат значително да изменят генетика-
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Съвременните дини са много различни от предците им от 17-ти век
Credit: Giovanni Stanchi (Rome c. 1645-1672). Oil on canvas. 38 5/8 x 52½ in. (98 x 133.5 cm.) / Christie

та на растението. Селекцията, която
човекът провежда, може да генерира
форми, които не биха се появили сами
в природата.

2. Геномни дупликации
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Незнанието ни за селекцията, която нашите предци са провеждали,
включва и генетичен процес, който
беше открит относително скоро. Докато човекът получава само един набор хромозоми (структурите, които
съхраняват генетичната информация
на индивида, кодирана в ДНК) от всеки родител, някои организми могат да
получат два или повече пълни набора.
Тази „полиплоидност” е широко раз-

пространена при растенията и често
се проявява под формата на преувеличени характеристики, като размера
на плодовете, за който се смяташе, че
е резултат от множество копия на определени гени.
Без да осъзнаваме, много растения са
били култивирани с по-високо ниво
на плоидност (напълно естествено),
тъй като характеристики, като големи плодове или бърз растеж, често са
предпочитани. Например, джинджифилът и ябълките са триплоидни, докато картофите и зелето са тетраплоидни. Някои видове ягоди са дори
октоплоидни, което означава, че имат
8 хромозомни набора – за сравнение,
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човекът има само 2.

3. Клониране на растения

Тази дума предизвиква известно неудобство – никой не иска да яде „клонирана” храна. Въпреки това, безполовото размножаване е основна стратегия
за много растения в природата, а земеделците са използвали това в продължение на векове, за да добият подобра продукция.
Когато бъде открито растение с желаните характеристики – например,
особено вкусен и дълготраен банан
– клонирането ни позволява да отгледаме идентични двойници. Това
може да бъде постигнато по напълно
естествен начин, чрез резници или изкуствено – чрез растителни хормони.
Култивираните банани отдавна са изгубили семената, които са позволявали на предците им да се размножават
– ако ядете банани днес, то вие ядете
клонинг!

Див банан via Rebrn

4. Индуцирани мутации

Селекцията – дело на човека или природата – засяга генетични вариации в
рамките на вида. Ако дадена характеристика никога не се появи, тогава не
може да бъде проведена селекция за
нея. За да създадат повече вариации
за конвенционалното култивиране,
през 20-те години учените започнали
да излагат семената на химически вещества и радиация.

За разлика от модерните технологии
за генетично модифициране, този метод генерира случайни мутации. Повечето от тях ще бъдат безполезни,
но някои ще са желани. Над 1800 сорта ядливи и декоративни растения,
включително разновидности на пшеницата, ориза, памука и фъстъците, са
били разработени и разпространени в
над 50 държави. Смята се, че на този
метод се дължи „зелената революция”
през 20-ти век.
Много храни, като червения грейпфрут и разновидности на пшеницата
за спагети, са резултат от мутационния подход и за наша изненада, те все
още се продават като „органични”.

Golden Promise – мутантен вид ечемик,
създаден с помощта на радиационно облъчване,
се използва за направата на висококачествено
уиски. Credit: jamorluk, pixabay
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5. Друг вид употреба на генното Тази технология остава най-противоречива, тъй като съществуват опасемодифициране
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Не е необходимо технологията на генетично модифициране да включва
директна манипулация на растенията.
Вместо това, тя може да бъде приложена за проследяване на характеристики, като податливост на заболявания
или за идентификация на това кои
„естествени” кръстоски биха довели
до по-голям добив или най-добър рeзултат.
6. Цис- и трансгенни организми
Ето какво имат предвид повечето хора,
когато говорят за генетично модифицирани организми (ГМО) – изкуствено пренасяне на гени от едно в друго
растение, за да се подобри добивът,
устойчивостта на засушаване и горещина, да се подобри качеството на
произвежданите лекарствени вещества или дори да се добави витамин.
При конвенционалното култивиране,
постигането на това може да отнеме
десетилетия. Добавянето на гени осигурява пряк път.
Цисгенно означава, че добавеният
ген (или преместен, или дуплициран)
идва от същия или много близък вид.
Добавянето на гени от далечни видове организми (трансгенно) е много посложно – това е единственият начин
да се създаде организъм, който не би
могъл да възникне по естествен път.
От 90-те години насам няколко растителни вида са били модифицирани
с ген от почвената бактерия Bacillus
thuringiensis. Тази бактерия позволява
на царевица и други видове да бъдат
устойчиви на определени вредители
и е привлекателна алтернатива на
употребата на пестициди.

ния, че гените за резистентност може
да „избягат” и да се прехвърлят на
други видове или да се окажат неподходящи за консумация от човека. Въпреки че е малко вероятно, все пак е
възможно това да се случи.
Всички тези методи продължават да
бъдат прилагани. Дори трансгенни
растения се масово се култивират на
много места по света и това е така от
повече от десетилетие. Те са строго
наблюдавани и с право, но техниката
е обещаваща и определено си заслужава грамотността на обществото по
въпроса да бъде повишена, за да се
разгърне пълният ѝ потенциал.

Credit: skeeze, pixabay
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Вегетарианската диета
повишава риска от рак и
сърдечни заболявания?

У

чените са открили доказателство, че вегетарианска диета е
довела до генетична мутация,
която може да повиши риска от сърдечни заболявания и рак на дебелото
черво.
В проучване, публикувано в списанието Molecular Biology and Evolution,
изследователите сравнили предимно
вегетарианското население на Пуне,
Индия с традиционно месоядното
американско население (предимно от
Канзас). Учените установили по-голяма честота на мутация, обозначена

като „rs66698963” сред индийците.

Тази мутация помага на хората да
трансформират растителните мастни киселини във важни хранителни
вещества, включително омега-6 арахидоновата киселина. Тя е важна за
растежа на мускулите и здравето на
нервната система при човека и обикновено се съдържа в яйцата, месото и
млечните продукти.
Но арахидоновата киселина притежава свойства, които повишават възпа-
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лението и образуването на съсиреци.
Днес, тази мутация може да предизвика проблеми, защото омега-6 се открива във все по-голям брой храни и
масла. Следователно, хората, носещи
мутацията, задържат по-голямо количество арахидонова киселина в кръвта и тъканите си.

зана с животните. В клетъчна култура,
показахме, че rs66698963 изглежда е
важна за синтезата на арахидоновата
киселина, която е известна с възпалителното си действие и в големи количества води до образуване на съсиреци.

В настоящото проучване, ние показваПубликуваме интервюто на
ме, че rs66698963 контролира основResearchGate с водещия автор Tom
ните нива на омега-6 арахидоновата
Brenna от Cornell University за проуч- киселина при човека. Освен това, този
ването му и за последствията за тра- генотип е характерен за вегетариандиционно вегетарианските общества. ските общества, които произвеждат
по-голямо количество арахидонова
ResearchGate: Какви са резултатите киселина, в сравнение с обществата,
от проучването Ви?
които се хранят с месо и риба и произвеждат по-малко количество от нея.
Tom Brenna: През 2012 открихме генетичен вариант, наречен „rs66698963” RG: Можете ли да ни обясните какъв
в частта от човешкия геном, която е е дизайнът на изследването Ви? Ототговорна за способността на конкре- къде взехте данните?
тен човек да преобразува растителните полиненаситени мастни киселини Brenna: Първо погледнахме генотипо(PUFA) в много по-важните във функ- вете и мастно-киселинните профили
ционално отношение дълговерижни на около 200 човека и открихме връзPUFA (LCPUFA), като омега-6 арахидо- ката между генотипа и арахидоновата
новата киселина, която е тясно свър- киселина, използвайки данни от на-
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Карта на света, показваща честотата на адаптивния алел при вегетарианска
диета. Credit: J. Thomas Brenna, Cornell University.
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шия съавтор професор Susan Carlson
от Университета на Канзас. След това
използвахме публично достъпната
база данни 1000 Genomes, за да проверим честотата на генотипа в различни
части от света. Използвайки набор от
изчисления, открихме силно доказателство, че генотипът е еволюционно адаптивен при специфични популации, които имат много различни
традиционни диети. Арахидоновата
киселина се открива в следови количества в растителните храни, но я има
предимно в животинските, особено в
месото и рибата. Този добре известен
факт ни доведе до сега поддържаната
хипотеза, че този генетичен вариант
може да бъде ключов функционален
вариант.

генетичния вариант, повече или помалко приспособими - в зависимост
от това дали диетата им е била вегетарианска или е включвала месо и риба.
RG: Какво значение има Вашето
проучване за вегетарианците в развиващите се и развитите страни?

Brenna: Хората с един от генотиповете, който наричаме генотип I/I, имат
по-високи нива на омега-6 арахидонова киселина, вероятно заради повишената ѝ синтеза от растителни мастни киселини. Този генотип се среща
по-често при традиционно вегетарианските общества.

RG: Каква е връзката на мутацията
със сърдечните заболявания и рака
на дебелото черво?

Brenna: Както сърдечните заболявания, така и ракът са разпознаваеми по
хронично ниското ниво на възпаление. Омега-6 арахидоновата киселина
подпомага и повишава нивото на възпаление и така може да бъде допринасящ фактор за развитието на сърдечни заболявания, както и за ускоряване
на развитието на ракови клетки и тумори.

Wikipedia

RG: За колко поколения се е формиРастителната омега-6 линолова кирала тази мутация?
селина – от която се получава арахиBrenna: Мутацията е възниквала един доновата – обикновено е в малко кои два пъти, вероятно преди милиони личество при традиционната диета,
години, не знаем кога, а след това под- която всключва месо и риба, както и в
борът, основан на диетата, е надделял. плодовите масла, като зехтина и масТова направило индивидите, носещи лото от авокадо или в млечната маз-
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новата киселина, която е необходима
за развитието на мозъка по време на
бременност и през първите 20 години
от живота. Това са сериозни проблеми,
тъй като съдържанието на мазнини в
диетата на хората, които не страдат от
недохранване, варира от 15% до 45%
от калориите и голяма част от тях идват от олио за готвене и салати.

Credit: pexels.com

нина. Но се намира в десет или повече
пъти по-голямо количество в индустриално произведените масла, като
слънчогледово, шафран, царевично,
соево и фъстъчено. Увеличаващата
се достъпност на богати на омега-6
масла в развиващия се свят, ще бъде
най-опасна за традиционните вегетарианци, тъй като техният генотип ще
поддържа високи нива на омега-6 арахидонова кселина в кръвта и тъканите им.
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В САЩ ситуацията е различна. В момента индустриалното производство
се променя – преминава от слънчогледово, шафран, царевично, соево и от
фъстъчено масло, към богати на олеин
варианти, които имат сходно съдържание на омега-6 линолова киселина,
като зехтина, авокадото и млечната
мазнина. Така, ефектите се очаква да
бъдат по-слабо изявени. Според мен
е от изключително голямо значение
да въведем тези масла, богати на олеинова киселина, в традиционните вегетариански общества.
RG: Ще продължите ли да изучавате
ефектите от тази мутация?

Brenna: Много се надяваме да намерим подкрепа за провеждане на изследвания в Африка върху развитието
на мозъка и употребата на тези индустриално произведени масла, и съответните генотипове. Искаме откритията ни да се вложат в подобряване на
здравеопазването и храненето, сред
уязвимите деца в централна и източна Африка. Тези проучвания ще имат
голямо значение за развитието на децата и здравето на мозъка в развитиОмега-6 арахидоновата киселина те страни.
също потиска омега-3 докозахексае-
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Иновации в
медицината и
фармацията
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Derek Gavey, flickr, (CC BY 2.0)
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Учени изтупват от прахта
изоставено лекарство
– оказва се ефективно
срещу човешки вируси
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„Повечето наистина опасни вируси са
РНК-ови” - казва Khosla, включително
денга, Ебола, Зика и вируса на венецуелския конски енцефалит (VEEV),
който се предава чрез комарите и инфектира както конете, така и хората,
причинявайки смъртта им.

ДЕНГА

Денга – вирусът
денга принадлежи към семейство Flaviviridae
и се предава
чрез ухапване от
заразен комар. Може да премине в две животозастрашаващи форми и не съществува
ваксина срещу заболяването.

Khosla отбелязва, че на този етап
екипът е доказал ефективността на
лекарството само на петри и върху

Credit image: jrvalverde, pixabay

В

ирусите са се доказали като
хитри врагове. Опитите да бъдат спрени дори само вирусите,
които причиняват настинка или грип,
се провалят, а новите вирусни епидемии, предизвикани от вирусите на
денга, Ебола и Зика, продължават да
се изплъзват на лекарствата.
Поради тези предизвикателства, група учени от Станфорд разглежда проблема от различен ъгъл: подобряване
способността на човешкото тяло да
устоява на вирусите, вместо директно
нападение срещу тях. Този подход се е
отплатил с откритието на лекарство,
което (поне при клетки в лабораторни
условия) подпомага борбата с два болестотворни вируса и вероятно много
други. Статията е публикувана на 28
март, 2016 в Nature Chemical Biology.
Chaitan Khosla, професор по химия и
химично инженерство, който е един
от водещите автори на статията, казва, че начинът, по който работи лекарството предполага, че то може да има
широка ефективност срещу вируси,
чийто генетичен материал е РНК.
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Ebola-Frederick A. Murphy, CDC Global, Flickr

определени вируси. Те планират да
изпробват стратегията си върху животни, за да разберат дали е безопасна
и да разберат срещу кои инфекции е
най-ефективна.

Нова стратегия

Този проект започнал, когато Jeffrey
Glenn, доцент по медицина, микробиология и имунология, основал ViRX@
Stanford center, чрез грант от National
Institute of Allergy and Infectious
Diseases в сътрудничество със Stanford
ChEM-H, ръководен от Khosla. Целта
на центъра и да развие антивирусни
стратегии, засягащи човешките клет-

ки, а не директно вируса.
Обикновено подходът на учените е
„едно лекарство, един патоген”. Но
центърът на Glenn иска да постигне
целта: „едно лекарство, много патогени”.
Екипът знаел за лекарство, разработвано от GlaxoSmithKline, което изглежда работело по този механизъм,
подпомагайки човешките клетки да
се борят с вирусите. Но след няколко
първоначални публикации, лекарството било отхвърлено. Khosla мислел, че с помощта на колаборации и
новия център на Glenn, може да се окаже възможно да разберат механизма
на действие на лекарството и да се оп-
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итат да го подобрят, като го възобновят и доставят на пациентите.
Химикът Richard Deans започнал да
изпитва това лекарство върху човешки клетки в петри и открил, че то позволява на клетките да се преборят
с вирусите, които причиняват денга
или VEEV – а обикновено и двата вируса убиват клетките. Тези вируси били
избрани, защото представляват сериозна заплаха за човешкото здраве,
представят два различни класа РНКови вируси и биха послужили за оценка на обхвата на лекарството, според
Jan Carette, доцент по микробиология
и имунология и един от авторите на
статията.
Въпреки че лекарството е ефективно
в борбата с вирусите, Deans е открил,
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че с времето лекарството карало и човешките клетки да спрат да се делят.

Неочаквани прозрения
Като първа крачка към подобряване на лекарството, Deans трябвало да
разбере как работи то. За целта, той се
обърнал към Michael Bassik, доцент по
генетика и главен автор на статията.
Bassik, който е и част от Stanford Bio-X
и ChEM-H, е развил мощен нов метод
за скрининг на всеки ген в клетката,
за да идентифицира кои протеини са
произведени от тези гени, за да предизвикат определено поведение, като
отговор към лекарството.
От този скрининг екипът разбрал, че
лекарството влияе на белтък, който е
от ключово значение за произвежда-

virus-infected-cells-PublicDomainPictures
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нето на отделните градивни елементи
(мономери) на РНК – генетичният код
на вируса. Без РНК вирусът не може
да се възпроизвежда, което обяснява
защо лекарството е толкова ефективно.
Дизайнът на скрининга позволил да
се разкрият два допълнителни детайла: защо лекарството не работи идеално и защо спира делението на клетките. Тази информация дала на екипа
възможност да намалят страничните
ефекти от него и да повишат ефективността му.
„Геномният скрининг, проведен в лабораторията на Bassik беше много мощен, тъй като ни даде идеи за бъдещи
научни стратегии” - казва Deans, който е главен автор на статията.
Клетките също се нуждаят от РНК и
могат да си доставят градивни единици за нея по два начина – като ги произвеждат сами или като ги внасят от
кръвта. Лекарството блокирало способността на клетките да ги произвеждат, но не и да внасят мономерите
отвън. Без да нарушават нито един от
двата пътя, някои прекурсори за РНК
навлизали в клетките и били достъпни за вируса.
Ayşe Ökesli, млад учен от лабораториите на Bassik и Khosla, казва, че екипът
сега изпитва своето лекарство заедно
с още едно, което блокира внасянето
на мономерите, за да видят дали комбинацията от двете е по-ефективна,
отколкото само лекарството. А и за да
бъдат сигурни, че човешките клетки
не се увреждат от отсъствието на градивни единици за РНК.
По-слаба токсичност
Механизмът на действие на лекар-

ството обяснил и защо то причинява
спирането на клетъчното делене. Същите мономери, които служат за изграждането на РНК, са необходими и
за синтеза на ДНК – генетичният код,
който се реплицира (удвоява) при всяко делене на клетката. Когато в клетката няма достатъчно мономери за
изграждането на ДНК, тя не може да
се дели повече.
Затова, изследователите „захранили”
клетките с малко по-различен мономер, който служи само за синтеза на
ДНК, но не и на РНК. При това, клетките успешно се преборили както с
вируса на денга, така и с VEEV, като
запазили способността си да се делят
нормално. Това познание може да спомогне за намаляване токсичността на
лекарството при животните, а в крайна сметка и при човека.
Khosla казва, че планират да приложат
комбинацията от лекарства срещу
различни РНК-ови вируси, за да разберат срещу кои от тях е най-ефективно.
Ако комбинацията е успешна при животните, екипът се надява тя да бъде
сред първите антивирусни стратегии
с широк спектър на действие и при човека.
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Урина и
плурипотентност
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iPSCs можели да дадат на Si-Tayeb пореалистичен поглед върху това, което се случва при пациента. По-рано,
докато още бил в Medical College of
Wisconsin, Si-Tayeb успял да генерира iPSCs от фибробласти и кръв, но и
те имали недостатъци. Трябвало да
чака месеци наред, преди да получи
одобрение от болниците, за да вземе
кожни биопсии, а и много пациенти не
искали да бъдат доброволци.
Когато се преместил във Франция,
за да се присъедини към екипа на
INSERM към Университета на Нант,
през 2012, работата на Si-Tayeb била да
създаде протоколи за iPSC. Докато се
ровел из литературата, той попаднал
на статия от екипа на Miguel Esteban

ПЛУРИПОТЕНТНИ

Credit: Chempetitive

K

arim Si-Tayeb търсел начин да
направи индуцирани плурипотентни стволови клетки
(iPSCs) от пациенти с висок холестерол в кръвната плазма (хиперхолестеролемия). Изследователят от INSERM
имал опит с клетъчни линии и модел
на заболяването при мишки, „но при
всички тези модели липсва нещо, което да ни позволи по-добре да разберем PCSK9” – белтък, който участва в
регулацията на нивата на холестерола
и чийто ген е мутирал при болните от
хиперхолестеролемия.

Плурипотентни стволови
клетки – клетки, които могат да се превърнат във всеки тип клетка и могат да се
делят безкраен брой пъти.
Те дават началото на всички
прогениторни и след това
– диференцирани клетки.
сина срещу заболяването.

от Институтите по биомедицина и
здраве Guangzhou в Китай, в която бил
описан метод за успешно събиране на
клетки от урина и репрограмирането им до iPSCs, чрез репрограмиращи
фактори, доставени в клетката от вирусен вектор (Nature Protoc, 7:208089, 2012). Друг екип от Guangzhou
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ДИФЕРЕНЦИРАНИ КЛЕТКИ

Credit: Nephron

също разработвал протоколи за добиване на iPSC от урината, използвайки епизоми – нишки ДНК, които не се
интегрират в генома на гостоприемника, вместо вирусните вектори, за
да доставят репрограмиращите фактори (PLOS ONE, 8:70573, doi:10.1371/
journal.pone.0070573, 2013), и дори
произвели нервни стволови клетки
от получените от урина iPSCs (Nature
Methods, 10:84-89, 2013).
Si-Tayeb избрал подхода с епизомите и
изолирал соматични клетки – чиято
идентичност не е напълно известна
– от урината на 38 доброволци, като
някои имали мутации в гена PCSK9.
Въпреки че 30-милилитрова проба
урина съдържала само няколко живи
клетки, след огромния брой мъртви,
те се развивали и размножавали много добре в съдовете за отглеждане на
клетъчни култури. „Толкова е лесно”
– казва той. След това ги репрограмирал в iPSCs и ги диференцирал в
клетки, представляващи хепатоцити,
които служели за добър модел за хиперхолестеролемия (Dis Model Mech,
9:81-90, 2016). „Изглежда доста сходно с iPSCs от кожа, кръв и дори зародишните стволови клетки.”
Esteban казва, че идеята да използва клетки от урината за iPSCs му дошла, когато се преместил в Китай
през 2008. Въпреки че фибробластите
били лесен за използване източник
за репрограмиране, те били трудни за
изолиране. „Когато отидеш при някого и го питаш: ‘Можете ли да ми дадете малко клетки?’, освен, че малко се
притеснява, той пита: ‘Ще боли ли?’А
ти трябва да кажеш: ‘Може би малко.’
И това отблъсква човека.” Забелязахме, че в Китай хората са дори по-ре-

Диференцирани клетки –
клетки, които са специализирани в определна функция и повече не се делят.
Например, мускулните клетки и клетките, изграждащи
черния дроб (хепатоцити).

зервирани към това да даряват кожни
клетки, отколкото европейците.
Затова, той потърсил други тъкани.
Един приятел на Esteban, ортопед хирург, му осигурил кости, като добивът
на iPSCs от тях бил много висок, но инвазивността на техниката го накарала
да продължи да търси други възможности. Той опитал и със слюнка и обтриване на устната кухина с тампон,
но нищо не се получило. Един ден, разговор със сътрудник от Виена, който
използвал урина за други цели на клетъчната биология, му дал идеята да
опита с такива проби. Двама студенти
от австрийската група скоро дошли в
лабораторията на Esteban в Китай „и
за няколко месеца съставихме протокола за събиране на клетките и започнахме да ги репрограмираме.”
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Някои от жените доброволци по-рано получили бъбрек от донори мъже
и прогениторните клетки съдържали
Y хромозома (Stem Cells, 31:1840-56,
2013).

ПРОГЕНИТОРНИ КЛЕТКИ

Credit: Q thera

От 70-те години учените знаят, че в
урината има живи клетки. Преди малко повече от десетилетие, у Yuanyuan
Zhang, уролог от Wake Forest School of
Medicine в Winston-Salem, Северна Каролина, се породил интерес към тези
клетки, заради потенциалната им употреба при реконструкция на уретрата.
„Ако мога да получа стволови клетки
от урината, няма нужда да правя биопсия [на пациентите]” – казва той.
Един петък, преди няколко години,
той забравил да смени хранителната
среда на добитите от урина клетки и
си тръгнал. Когато се върнал на работа в понеделник, той установил, че
една от клетъчните колонии значително е пораснала. „Просто я оставих
да расте и тя ставаше все по-голяма”
– спомня си той.
Предишни опити да се култивират
клетки от урина, не са се радвали на
голям успех; 99% от клетките, вероятно крайно диференцирани, не се закрепвали към стените на съдовете за
култивиране и се отмивали. Тези, които все пак започвали да растат, след
няколко дни загивали. За да разбере
повече за стабилно развиващите се
клетки, Zhang събрал урина от около
20 доброволци и отново открил, че
много малка част от тях – около 2 клетки на всеки 100 мл урина, или 0,2% от
всички налични клетки – формират
колонии, които издържат в продължение на седмици и могат да се диференцират в различни клетъчни линии
(J Urol, 180:2226-33, 2008).
Първоначално Zhang мислел, че прогениторните клетки произлизат от
пикочния мехур. Но последното проучване на клетките от урината, предполагало, че те идват от бъбреците.

Прогениторните
клетки
– клетки, които са подиференцирани от стволовите, но имат нужда от
допълнително
диференциране, за да се превърнат
в напълно функционални
клетки на дадена тъкан. Делят се само няколко пъти.

Изследователските групи използват
клетките от урината не само като модел на хиперхолестеролемия. Например, миналата година австрийските
колеги на Esteban получили мезенхимни стволови клетки от урина, за
да изучават кожно заболяване, наречено епидермолизна булоза. Si-Tayeb и
колегите му успели да диференцират
iPSCs от урина до кардиомиоцити, за
да изучават наследствено сърдечно
заболяване.
Интересът към урината като източник
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на стволови клетки е само последният
епизод от дългата история на употребата на течността в биомедицината.
Например, Хипократ знаел, че урината
става по-сладка, когато някой е болен
от диабет – поради прекалено голямо количество глюкоза в кръвта – използвайки вкуса ѝ като диагностично

средство. „Хората са забравили потенциала на урината, защото тя е течност,
която човек изхвърля от себе си и следователно я смята за нещо, което ако
не мръсно, то поне е безполезно” – казва Esteban. „Но мисля, че през последните години… нещата се променят.”
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Credit: Hui Won Yun, Seoul National University

Графенова
лепенка следи и
вероятно лекува
диабет

Д
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иабетът се превръща в сериозна заплаха за общественото
здраве в световен мащаб. Някога заболяването се е смятало за характерно само за богатите възрастни, а
днес диабет тип 2 засяга хора от всички възрасти и социално-икономически статус.
Лечението на диабет тип 2 изисква
пациентите да контролират нивата
на кръвната си захар чрез редица хранителни ограничения и лекарства. За

съжаление, постигането на това не е
толкова лесно, колкото звучи. Устройствата за проследяване на нивото на
глюкозата в кръвта, които са достъпни в търговската мрежа, обикновено
изискват потребителят да си вземе
малко кръв, която да бъде изследвана
от устройството, за да се определи количеството на захарта в нея. Неинвазивна алтернатива вероятно би подпомогнала значително здравето на
пациентите.
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ДИАБЕТ ТИП 2

Credit: IntDiabetesFed

Диабет тип 2 – за разлика от диабет тип 1, той възниква в по-късна възраст и
се характеризира с относителен дефицит на инсулин.

Наскоро, екип от учени са изобретили
гъвкаво устройство, което да следи за
този показател. То се прикрепва към
кожата и е едва видимо. Устройството съдържа сензори, поставени върху
легиран със злато графен. Тази установка едновременно подобрява електрохимичната активност на графена и
подобрява биохимичната чувствителност на системата.

Как работи

Устройството се активира, когато отчете достатъчно количество пот. Въпреки че диабетът е свързан с високи
нива на глюкоза в кръвта, някои проучвания показват, че тези нива могат
да бъдат определени и при прецизно

отчитане на глюкозата в потта. Съществува известно забавяне в изменението на нивата в потта, след като в
кръвта са се повишили.
Устройството съдържа ензима глюкозо-оксидаза, който е способен да
окислява глюкозата с образуване на
водороден пероксид. След това, пероксидът се включва в друга реакция,
която води до забележими електрохимични изменения, които се измерват
от глюкозния и рН-сензора.
Лепенката може да бъде свързана с
преносим електромагнитен анализатор, който има двойна функция: да
захранва устройството и да пренася
безжични данни. Устройството е доста лесно за употреба, а данните могат
да бъдат изпратени до смартфон или
таблет.
Системата не само следи глюкозните
нива, но и отговаря на тях. Когато установи покачване на захарта (хипергликемия), то доставя в организма
метформин – често използвано лекарство за лечение на диабет тип 2.
Лекарството се доставя чрез микроигли, покрити със слой тридеканова киселина – хидрофобна молекула,
която предпазва иглите от влага. След
като се вкара в кожата, този хидрофобен слой е критичен за предотвратяване на преждевременно освобождаване на метформин. В лепенката
има вградено нагряващо тяло, което
се включва при повишаване на глюкозните нива. Когато затопли иглите, слоят тридеканова киселина се
измества, като разкрива подлежащия
полимер към телесните течности. Тогава метформинът се освобождава от
съвкупност от полимерни микроигли
по контролиран начин, постепененно.
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Дизайн и характеристика на устройството

Екипът обърнал особено внимание на
механичните свойства на използваните материали, за да подсигури устойчивостта му на факторите от ежедневието. От голямо значение били
гъвкавостта и механичната здравина
на системата, за да се минимизира
стресът, който възниква при механични деформации, а графенът е мек по
природа. Електрохимичните свойства
на системата също били от критично
значение.
Екипът оценил функционалността
на различните сензори. Те открили,
че глюкозният сензор е стабилен при
обичайна механична деформация,
свързана с няколко типа движение.
Освен това, те установили, че той остава активен в продължение най-малко на 24 часа, а в зависимост от условията на съхранение, може да бъде
активен в продължение на няколко
дни. Но сензорите за рН и тремор изисквали калибриране, за да функционират правилно.

Изпитване на устройството
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Преди да проверят как работи върху
човек, те го изпробвали, използвайки
изкуствена пот. Глюкозният и рН-сензорът ефективно измервали стойностите на двата параметъра в реално
време. Изследователите симулирали
и хиперглиекмия, като устройството
отчело покачените нива на захарта.
Те забелязали, че чувствителността
към глюкоза зависи от температурата,
като се понижавала при температури
по-ниски от стайната. Затова устройството може да не функционира дос-

ГРАФЕН

Credit: AlexanderAlUS

Графен – форма на въглерода, двумерен вариант на
тримерния графит. Представлява равнинен лист от
свързани по определен начин въглеродни атоми. Той
е еластичен, но е 100 пъти
по-издръжлив от най-издръжливата стомана, което го прави най-силния материал, който е известен.

татъчно добре, когато човекът се намира навън през много студените дни.
В допълнение, те проучили как се повлиява глюкозният сензор от най-често използваните лекарства и открили,
че Tylenol, аспирин и метформин имат
минимален ефект върху него.
След това, екипът провел in vivo експерименти, използвайки мишки, които били генетично модифицирани да
развият диабет. Чрез тези изследвания, те демонстрирали термичното
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освобождаване на лекарственото вещество и понижаването на кръвната
захар при мишките за период от няколко часа.
Накрая, учените провели изпитване и
върху двама мъже, които не страдали
от диабет. При този експеримент, участниците били помолени да се нахранят, а устройството измервало нивата
на кръвната им захар. Изследователите демонстрирали, че устройството

може да отчете повишените нива на
захарта след ядене, а след това и спадането им с активирането на инсулина в организма на здравите хора.
Необходими са още проучвания, за
да разберем дали този продукт има
потенциал да навлезе в търговската
мрежа. Нужна е и оценка на чувствителността, възпроизводимостта и надеждността на глюкозния сензор за
по-дълги периоди от време.

БГ НАУКА МАГАЗИН
http://nauka.bg/products

Поръчай и помогни на науката в България.

Всяка седмица нови продукти
100% медицинска стомана и
професионална изработка
Уникален дизайн и без аналог в България
След поръчка е при вас за по-малко от 72
часа.
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Иновативно
проучване
показва как Зика
атакува мозъците
на бебетата
И
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зследователите
от
Johns
Hopkins University School of
Medicine в Мериленд наскоро
са използвали най-съвременните техники в биологията, за да разкрият механизмите на атака, които използва
вирусът на Зика в мозъка на плода.
Изследователска група, водена от
Guo-li Ming и Hongjun Song, приложила находчива стратегия за разкриване
на нова информация за това как Зика
води до тежките изменения, които се
наблюдават в развиващия се мозък.
Предишни изследвания, проведени от
същия екип, са помогнали да се разбере, че инфекцията със Зика е свързана
със смъртта на нервни стволови клетки.
Но авторите веднага отбелязват, че
първоначалните изследвания са проведени в двумерна клетъчна култура
и затова може да са пропуснали определени аспекти от нормалното развитие на мозъка.

ОРГАНОИД

Credit: Meritxell Huch

Органоид – малка тризимерна структура, която е
отгледана в лаборатория,
има реалистична микроанатомия и силно наподобява
„истинския” орган (бъбрек,
стомах, панкреас и други).
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Credit: Wilkimages

Органоиди и Зика

За последното изследване Ming и Song
използвали органоиди, т.е. нещо като
мини-мозъци. Те могат да се отглеждат в лаборатория и оцеляват до 100
дена. Използвани са от години, но
имат своите проблеми.
Органоидите могат да бъдат изключително полезни за изследователите,
но са много скъпи, което ги прави недостъпни за повечето лаборатории.
Към тях има сложни протоколи, което
прави трудно провеждането на контролирани експерименти.
Изследователите успели да заобиколят тези трудности, като 3D-принтирали миниатюрни биореактори, които след това да бъдат изпозлвани за
произвеждане на голям брой органоиди от човешки стволови клетки. Тези
биореактори позволили на учените да
изследват начина, по който се държи

Зика в развиваща се нервна тъкан при
най-реалистични условия.
Song, който ръководи Stem Cell Program
в John Hopkins Medicine Institute for Cell
Engineering, казва:
„Когато възникна кризата със Зика,
видяхме, че имаме идеалната система
за изучаване на ефектите на вируса.”

Регион-специфични органоиди

Тези мини-биореактори можели да
произвеждат три типа нервна тъкан,
която да оцелява до 100 дена. Това
дало на екипа достатъчно време, за
да проследи активността на мозъка,
докато се развивал за същия период,
отговарящ на ранна и средно напреднала бременност.
Откритията потвърдили предишните
им проучвания – Зика предпочита да
инфектира нервни стволови клетки и
първият триместър от бременността
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е най-рисков. Ming, професор по не- подчертават полезността на иноваврология, отбелязва, че:
тивната техника за бъдещи проучва„Органоидите са много по-малки и не ния. Както казва Song:
генерират ефективно неврони, когато „С биореактора, моделът сега е много
са инфектирани от вируса на Зика.”
добра база за предклинично изпитваВирусът заразява и зрели неврони, но не на потенциални лечения.”
предпочита да напада млади, развиващи се неврони, дори в късен етап от Изследването е публикувано в Cell; аврастежа. Това съответства на резулта- торите правят технологията достъптите от предходните им изследвания, на за научната общност. В момента
върху двумерна тъкан.
екипът изпитва вещества, одобрени
Резултатите са важни като допълне- от FDA върху органоидите, с надеждание в разбирата, че някое може да
нето за механиповлияе на вируса.
„С
биореактора,
модезмите на Зика. Те

лът сега е много добра
база за предклинично
изпитване на потенциални лечения.”
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Медицинската
марихуана
понижава
употребата на
опиоиди
П

ациентите, използващи медицинска марихуана за контрол
на хронична болка, съобщават
за 64%-но намаление на употребата
на по-традиционни болкоуспокояващи опиоиди, според проучване на
Университета на Мичиган.
Изследваните 185 пациента съобщили и за по-малко странични ефекти от
медикаментите и подобрение на качеството им на живот с 45%, откакто
са започнали да приемат канабис за
контрол на болката.
Според изследователите от U-M School
of Public Health and Medical School, техните резултати предполагат, че за
някои хора медицинската марихуана
може да бъде алтернатива в момент,
в който медицинското общество е помолено да намали предписваните лекарства, като Vicodin и OxyContin.
„Намираме се в разгара на опиоидна епидемия и трябва да разберем

как да се справим с нея“ – казва Kevin
Boehnke, водещ автор на проучването и докторант към School of Public
Health‘s Department of Environmental
Health Sciences. „Надявам се нашето
изследване да продължи разговора за
употребата на канабис като потенциална алтернатива на опиоидите.“

ОПИОИДИ

Опиоиди – вещества, които имат болкоуспокояващ
ефект, подобен на този на
морфина. Терминът „опиат“
е остарял и се използва за
вещества, добити от опиума,
какъвто е и самият морфин.
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Наскоро Центровете за контрол и превенция на заболяванията издадоха 12
препоръчителни насоки за предписване на опиоиди, в които се казва, че
от 1999 насам предписваните опиоиди са станали четири пъти повече, а
40 души умират всеки ден от предозиране с тези лекарства.
В началото изследователите искали
да разберат дали употребата на канабис е по-ефективна за страдащите от
силна централизирана хронична болка, на които опиоидите не винаги помагат.
„Предположихме, че канабисът може
да бъде частично ефективен за типа
болка, който се наблюдава при състояния като фибромиалгия, тъй като
има много проучвания, които предполагат, че синтетичните канабиноиди работят при тези условия“ – казва
главният автор на изследването доктор Daniel Clauw, който е професор по
контрол на болката и анестезиология
към U-M Medical School. „Ние не установихме това, защото пациентите в това
проучване оцениха канабиса като еднакво ефективен за страдащите от
различна сила на болката.“
Пациентите, които страдали от послаба хронична болка били тези, които съобщили за подобрение на качеството на живот и по-малка употреба на
опиоиди.
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Abd allah Foteih, flickr (CC BY-SA 2.0)

„Бихме били внимателни с това прибързано да изменяме клиничната
практика, свързана с канабиса, но
трябва да отбележим, че това проучване предполага, че канабисът е ефективно болкоуспокояващо средство
и агент, който може да предотврати
предозирането с опиоиди“ – казва
Boehnke.
В момента 23 щата и Окръг Колумбия
са легализирали канабиса за медицински цели, а 4 щата разрешават употребата му за развлечение.
Според изследователите, проучване
на обществено ниво показва намаляване на употребата на опиоиди в щатите, в които медицинският канабис е
легален, но това изследване е едно от
първите, които разглеждат индивидуалните модели на употреба.

Аптека за медицинска марихуана.
Credit: Dominic Simpson, flickr, (CC BY 2.0)

Учените казват, че едно от ограниченията на изследването им е, че е проведено с хора, срещнати в аптеката,
за които се смята, че вярват в медицинските ползи от марихуаната, което може да намали достоверността на
думите им. Екипът смята да продължи
проучванията си върху тези пациенти,
но и върху такива, които все още не са
използвали марихуана за контрол на
болката.
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Мкроорганизмите
и човека

Микроорганизмите и
човекът
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олкото и лъскави да изглеждат
тези сешоари за
ръце, те може и да не
са толкова хигиенични, колкото си мислите,
според изследване, посветено на разпространението на вирусите.
Проучването беше публикувано по-рано тази
година в списанието Journal of Applied
Microbiology и подкладе
огъня между производителя на сешоари Dyson и тези на хартиени кърпи за
еднократна употреба. Изследването
било фокусирано върху разпространението на вируси при използването
на три различни метода за изсушаване на ръцете: хартиени кърпи, традиционни сешоари с топъл въздух и
сешоари, като тези на Dyson Airblade
– със силна въздушна струя.
Откритието им показва, че моделите от типа Airblade разпръскват 1300
пъти повече вируси, отолкото хар-

Credit: Marcin Wichary/Flickr

Защо трябва
да спрете да
използвате тези
сешоари за ръце

тиените кърпи. В сравнение с традиционните сешоари за ръце, Airblade
разпръскват 60 пъти повече вирусни
частици. Едно от най-отблъскващите
открития е, че тези сешоари изхвърлят вирусите на 3 метра височина, докато стандартните – само на 75 сантметра, а хартиените кърпи – на 25 см.
Учените избрали да изследват Dyson
Airblade, заради твърдението в рекламата им, че това е „най-бързият и хигиеничен сешоар за ръце”. Но британската компания поставя под въпрос
някои от методите, използвани в про-
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учването.
Участниците в проучването били помолени да носят ръкавици и да потопят ръцете си в разтвор с вируси. След
това били помолени да изсушат ръцете си по един от трите метода. Dyson
отбелязва, че това е нереалистично
висока концентрация на вируси, а човекът би трябвало да си е измил ръцете с вода и сапун, преди да използва
сешоара.
Освен това, от Dyson подозират, че
може да има нечестна игра, спрямо
тях. Говорител на фирмата казва пред
The Independent: „Производителите

на хартиени кърпи всяват паника с подобен тип проучвания от години”.
Докато драмата със сешоарите може
да замъгли ситуацията, все пак си
струва да обърнем внимание на резултатите. Ако сте измили добре ръцете
си, тогава няма вероятност да се разболеете от вируси, които се носят на
талази в обществената тоалетна. Но
се оказва, че никой от нас не си мие
ръцете, както трябва (вижте статията „Цял живот сте си мили ръцете
неправилно” в рубриката „Профилактика и превенция”).

Credit: Hans, pixabay
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Чревната
микрофлора – на
прицел в борбата
със сърдечните
заболявания

В

ещество, което се намира в
червеното вино – ресвератрол,
понижава риска от сърдечни
заболявания, като променя
чревната микрофлора, според ново
проучване на изследователи от
Китай. Проучването е публикувано в
mBio – списание със свободен достъп,
издавано от Американското общество
по микробиология.
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„Нашите резултати предлагат нов поглед върху механизмите, които стоят зад противоатеросклеротичните
ефекти на ресвератрола и показват, че
чревната микрофлора може да се превърне в интересна мишена за фармакологични и диетични интервенции, с
цел понижаване риска от развитие на
сърдечно-съдови заболявания“ – казва Man-tian Mi, PhD, от учен от Research
Center for Nutrition and Food Safety,
Institute of Military Preventive Medicine,
Third Military Medical University, Чунцин, Китай и главен изследовател в
проучването.

РЕСВЕРАТРОЛЪТ

Ресвератролът е полифенол,
който се открива в червеното
вино. Смята се, че притежава
антиоксидантни свойства,
които осигуряват защита от
състояния, като сърдечните
заболявания. Но как точно
този растителен компонент
прави това, остава неясно.

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

„В настоящото проучване открихме,
че ресвератролът може да моделира
чревната микрофлора, включително
да повишава съотношението между
бактериалните групи Bacteroidetes/
Firmicutes, като значително потиска
растежа на Prevotella и повишава относителното изобилие на Bacteroides,
Lactobacillus,
Bifidobacterium
и
Akkermansia при мишки“ – казва доктор Mi. „Ресвератролът понижава
нивата на TMAO, чрез потискане на
формирането на TMA от микроорганизмите, като ремоделира чревната
микрофлора.“

Сърдечно-съдовите заболявания остават главната причина за смърт в
индустриализираните общества. През
последните години учените установиха, че чревната микрофлора играе
роля в натрупването на плака в артериите или т. нар. атеросклероза.
В новото проучване, изследователите провели редица експерименти с
мишки, за да определят дали защитният ефект на ресвератрола срещу
атеросклероза е свързан с изменения
в чревната микрофлора. Те открили,
че ресвератролът понижава нивата
на триметиламин-N-оксид (TMAO) –
вещество, за което е известно, че допринася за развитието на заболяването. Те открили още, че ресвератролът
инхибира производството на TMA
от бактериите, а TMA е необходим за
производството на TMAO.

Според д-р Mi, резултатите предполагат, че природен полифенол, без каквито и да било странични ефекти, би
могъл да бъде използват за лечението на сърдечно-съдови заболявания.
Следващата цел на изследователите
е да проучат по-задълбочено ролята
на ресвератрола за тези заболявания
и да повторят резултатите си при човека.
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Нови открития
за човека
дават надежда
за клинични
изпитвания на
ваксина срещу
СПИН
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Н

якои хора, заразени с вируса
на ХИВ, произвеждат антитела,
които ефективно неутрализират много от щамовете на бързо мутиращия вирус и учените работят по
разработването на ваксина, която да
индуцира подобни антитела с „широк спектър на действие“ (broadly

neutralizing), които могат да предотвратят инфекцията.
Стратегията включва
имунизиране на хората с поредица от различни белтъци на ХИВ,
като имуногени, които да научат имунната
система да произвежда необходимите антитела срещу вируса. Тази
стратегия зависи от способността на
първия имуноген да се свърже и активира специални прекурсорни клетки broadly neutralizing antibody precursor
B cells, които имат потенциала да се
развият до В-клетки, произвеждащи
антителата с широк спектър на дейст-
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вие (broadly neutralizing antibodyproducing B cells).
Изследователски екип е открил, че
подходящите прекурсорни клетки за
един тип от тези антитела срещу ХИВ
се откриват при по-голямата част от
хората. Те са описали дизайна на един
имуноген, който може да се свързва с
тези прекурсорни В-клетки. Откритията са направени от учени от The Scripps
Research Institute (TSRI), International
AIDS Vaccine Initiative (IAVI) и La Jolla
Institute for Allergy and Immunology и са
публикувани в Science.
„Открихме, че почти всеки притежава
тези прекурсори и че прецизно проектиран белтък би могъл да се свърже с
тези клетки, които имат потенциала
да се развият в такива, произвеждащи антитела срещу ХИВ“ – обяснява

William Schief, професор и ръководител на TSRI, Vaccine Design of the IAVI
Neutralizing Antibody Center към TSRI,
в чиято лаборатория е проектиран
белтъкът за ваксината срещу ХИВ.
Имунната система на човека съдържа
огромен запас от различни прекурсорни В-клетки и така може да отговори
на голямо разнообразие от патогени.
Но това означава, че прекурсорните
В-клетки, способни да разпознават
специфично вируса, са изключително
малко в общия запас от В-клетки.
„Изпитанието пред разработчиците
на ваксината е да се определи дали
даден имуноген може да представя
конкретна вирусна повърхност (за
разпознаване – бел. прев.) по начин,
който да активира отделни В-клетки
да се размножат и да бъдат ефектив-
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ни“ – казва съавторът на проучването Shane Crotty, професор към La Jolla
Institute. „Използвайки нова техника,
успяхме да покажем – много преди
клиничните изпитвания – че повечето хора в действителност притежават
подходящите В-клетки, които ще се
свържат с нашия имуноген – кандидат
за ваксина. Забележително е, че дизайнът на протеини може да бъде толкова специфичен, че да „открие“ една
клетка сред милиони, демонстрирайки приложимостта на тази нова стратегия.“
Разработката е окуражаваща за започване на планирана Фаза 1 на клинично изпитване на версия на проектирания белтък за ваксината срещу
ХИВ – „eOD-GT8 60mer“. „Целта
на клиничното проучване ще
бъде да се провери безопасността и способността на протеина да предизвика желания
имунен отговор в човека“ –
казва Schief.
През юни, учените от TSRI,
IAVI и The Rockefeller University
съобщиха, че eOD-GT8 60mer
предизвиква отговор в мишки, който показва някои от характеристиките, необходими
за разпознаване и инхибиране
на ХИВ. Ако eOD-GT8 60mer се
държи по сходен начин при човека, вероятно ще бъдат необходими допълнителни имуногени за пълното индуциране
на антителата, които могат да
блокират ХИВ.
Новата разработка осигурява на учените и метод за оценка на това дали
други нови протеини могат да се
свързват с необходимите им прекур-

сорни В-клетки. Този метод е важен
инструмент за дизайна на по-ефективни ваксини срещу СПИН, като позволява проучването на имуногените,
преди да бъдат изпитвани в големи,
скъпи и продължителни клинични
изпитвания.
В кръв от здрави доброволци учените
са открили В-клетки, способни да произвеждат антитела от класа VRC01,
които разпознават много важна част
(епитоп) от повърхността на вируса.
Антителата от този клас са изолирани от различни индивиди и изглежда
били развити по сходен начин, затова
учените предположили, че първоначалните В-клетки от класа VRC01 си
приличат много при различните хора.

eOD-GT8 60mer е проектиран така, че
да взаимодейства с тези прекурсорни
В-клетки, за да инициира развитие на
антитела с широк спектър на действие.
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Възрастните не
се нуждаят от
ваксина против
тетанус на всеки
десет години
ТЕТАНУСЪТ И ДИФТЕРИЯТА

Ресвератролът са инфекции, причинени от бактерии, като причинителите на
тетанус навлизат през наранена повърхност на кожата (порязване, рани и драскотини), а дифтерията се
разпространява от човек на
човек, чрез кашляне или кихане. И двете заболявания
са редки в развитите страни, но могат да доведат до
много тежки усложнения.

Credit: Timothy Allen, flickr, (CC BY-SA 2.0)

В

место на всеки 10 години, за
възрастните е достатъчно да им
бъде поставяна ваксина против
тетанус на всеки 30 години, според
ново проучване.
„Винаги са ни казвали, че трябва да
се ваксинираме против тетанус веднъж на десетилетие, но всъщност има
много малко доказателства, които потвърждават или опровергават това“
– казва Mark Slifka. Той е професор в
Oregon National Primate Research Center
към Oregon Health & Science University.
Промяната на имунизационния календар би спестила стотици милиони
долара годишно.
За целта на проучването, изследователите оценили нивата на имунна защита на над 500 души. Те установили, че
след пет-кратната ваксинация на децата, като възрастни те остават защитени срещу тетанус и дифтерия в продължение на поне 30 години, без да
е необходима реимунизация. Slifka и
колегите му казват, че една опростена
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схема на ваксиниране, основаваща се
на възрастта, би включвала еднократна ваксинация на 30-годишна възраст
и втора – на 60.
„Ако поразпитате хората около вас,
ще установите, че те трудно могат да
си спомнят дали последната ваксина
им е поставена преди 8 или преди 11
години“ – казва Slifka. „Ако използвахме проста система, базирана на възрастта, хората трябваше да помнят, че
ваксината е необходимо да им бъде
поставена само, когато са на 30 и на 60
години.“
Учените изчислили, че преминаването от 10- към 30-годишна схема би
спестило около 280 милиона долара
годишно за здравни разходи и около 1
милиард долара за четири години.
Авторите отбелязват, че Световна-

та здравна организация препоръчва само еднократна реимунизация
за възрастните, по време на военна
служба или когато жената забременее
за първи път. Във Великобритания и
в някои други държави изобщо не се
препоръчват реимунизации при възрастните.
Проучването е публикувано в списание Clinical Infectious Diseases.
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Вирусът, който
може да излекува
Алцхаймер,
Паркинсон и други
заболявания
П

рез 2004 британският химик
Крис Добсън спекулира, че
може да съществува универсален еликсир, който да се пребори не
само с алфа-синуклеина при болестта
на Паркинсон, но и с амилоидите, които се образуват при множество забо-

лявания, свързани с погрешно нагъване на протеините. Забележителното
е, че същата година израелският учен
Бека Соломон откри един необичаен
кандидат за този еликсир – микроорганизъм, наречен фаг.
Соломон е професор в Университета

Болестта на Алцхаймер кара мозъчните тъкани да атрофират (сини области).
Credit: Guizard N, Fonov VS, García-Lorenzo D
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на Тел Авив. Тя направила откритието си, когато изпитвала нов нов клас
агенти срещу болестта на Алцхаймер.
При успех, това ще даде началото на
края на Алцхаймер, Паркинсон и много други невродегенеративни състояния. Историята е удивителна, но главният герой не е нито Соломон, нито
който и да било друг учен, а скромният вирус, наречен М13.
Сред многобройните вариации на вирусите, има една, която инфектира
бактерии. Известни като бактериофаги или просто фаги, тези микроорганизми се срещат навсякъде – от
дъното на океана до стомаха на човека. Целта на М13 е да инфектира само
един вид бактерия - Escherichia coli,
която може да бъде открита в огромни количества в червата на бозайниците. Като други микроорганизми,
М13 има само една цел - да предаде
гените си нататък. За да направи това,
той притежава оръжия, които да му
позволят да навлезе в клетката, да я
завладее и дори да я убие. Преди появата на антибиотиците, всъщност лекарите понякога използвали фаги, за
да се борят с иначе нелечими бактериални инфекции.
За да разберете интереса на Соломон
към М13, е необходима малко повече

информация за предишните и проучвания. Тя е водещ изследовател на Алцхаймер, известна с това, че е пионер
в т. нар. имунотерапевтично лечение
на болестта. Имунотерапията включва специално приготвени антитела,
вместо лекарствени вещества, които
се насочват към плаките и сплетенията, причинени от болестта. Антителата са молекули, с формата на Y, които
са част от естествената защита от инфекции. Те се свързват с нашествениците и подпомагат унищожаването
им от имунната система. Но от 70-те
години на 20-ти век, учените са в състояние да използват генното инженерство за създаване на изкуствени
антитела, които нападат нежелани
натрапници, като раковите клетки.
През 90-те години Соломон решава да
докаже, че такива антитела могат успешно да нападат бета-амилоидните
плаки при Алцхаймер.
През 2004 тя провеждала експеримент върху група мишки, които били
генетично модифицирани да развият
такива плаки в мозъка си. Тя искала
да провери дали изкуствените антитела, въведени през носа на животните, ще успеят да преминат през кръвно-мозъчната бариера и да разградят
бета-амилоидните плаки в мозъка.
В търсене на начин да вкара повече
антитела в мозъка на мишките, Соломон решила да ги прикрепи към фаги
М13, с надеждата, че двете заедно ще
успеят по-добре да преминат кръвномозъчната бариера, да разградят поголяма част от плаките и да подобрят
състоянието на мишките, което се измерва чрез способността им да преминават през лабиринти и да решават
други подобни задачи.
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Соломон разделила гризачите на три
групи. На една от тях тя дала само
антитялото. Втората група получила комбинацията от антитяло и фаг,
а като контрола използвала третата
група, на която дала само фага.
Тъй като М13 не може да инфектира
други организми, освен E. coli, тя очаквала, че контролната група животни няма да бъде повлияна по никакъв
начин от него. Но за голяма изненада,
самият той се оказал изключително
ефективен в способността си да разгражда бета-амилоидните плаки, като
подобрил познавателните способности на мишките, както и обонянието
им. Соломон повторила експеримента отново и се случило същото нещо.
Когато тя и екипът ѝ изследвали мозъците на мишките, те установили,
че плаките са разградени в голяма

степен. Соломон провеждала експеримента в продължение на година и открила, че третираните с фага мишки
имали с 80% по-малко плаки от останалите. Тя нямала ясна представа как
може фагът да разгражда тези плаки,
но решила да патентова терапевтичните му свойства.
На следващата година, синът на Соломон – Джонатан Соломон, който работил повече от десетилетие за специалните части на Израел и през това
време получил бакалавърска степен
по физика и магистърска по електроинженерство – отпътувал за Бостън,
за да се запише в Бизнес училището
на Харвард. През цялото време той не
могъл да спре да мисли за фага, който майка му проучвала и за потенциала му да лекува ужасни болести като
Алцхаймер. В Харвард срещнал мно-
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го блестящи кандидат-предприемачи, включително Хампус Хилерщром,
който, след като учил в Университета
Св. Гален до Цюрих, работил за компанията HealthCap.
След първата година в бизнес училището, и двамата се включили в летни
стажове – Соломон в производителя
на медицински устройства Medtronic,
а Хилерщром във фармацевтичния гигант AstraZeneca. Но, както Хилерщром
си спомня, те се завърнали в Харвард
с желание за нещо повече: „И двамата бяхме прекарали... бих го нарекъл
„странно лято“ в големи компании и
си казахме, че искаме да се заемем с
нещо по-динамично и интересно“.
По време на втората година, Соломон
и Хилерщром посетили учебен курс,
в който на студентите била дадена
задача да създадат нова компания на
хартия. Курсът бил наречен „полево
проучване“ и студентите трябвало да
изследват нова технология или бизнес идея сами, но под ръководството

на професор от бизнес училището.
„Затова, предложих на Хампус да започнем нова компания, свързана с фага
М13. В края на този семестър, ние развихме мини бизнес план. И се разбирахме толкова добре, че решихме да
опитаме да го реализираме“ – разказва Соломон.
През 2007, със 150 000 долара начален капитал, събран с помощта на семействата им, се родила компанията
NeuroPhage Pharmaceuticals. След договаряне на лиценза с Университета
на Тел Авив за проучване на терапевтичните свойства на М13, Соломон и
Хилерщром потърсили инвеститори,
които биха заложили на потенциала
на фага. До януари 2008 те успели да
съберат над 7 милиона долара и започнали да назначават персонал.
Първият им служител – генералният
научен директор на NeuroPhage – бил
Ричард Фишър, ветеран от пет нововъзникнали биотехнологични компании. Фишър признава, че не се чувствал убеден, когато за първи път чул за
чудодейния фаг. Но той много харесал
Соломон и Хилерщром и решил, че за
година ще успеят да разберат дали
свойствата на М13 са реални или не.
Фишър решил да повтори експериментите на Бека Соломон и установил, че фагът наистина разгражда
бета-амилоидните плаки, когато е
въведен през носа на мишките. През
следващите две години, Фишър и колегите му открили нещо напълно неочаквано: скромният фаг бил способен
да унищожава и други амилоидни агрегати - неврофибриларни възли от
тау-белтък, които се образуват при
Алцхаймер, както и други амилоидни
плаки, свързани с различни заболя-
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вания, включително алфа-синуклеин (Паркинсон), хънтингтин (болест
на Хънтингтън) и супероксид дисмутаза (амиотрофна латерална склероза). Фагът бил ефективен и при
разрушаването на амилоидите при
болести, причинени от приони (клас,
който включва болестта на Кройцфелд-Якоб). Фишър и колегите му демонстрирали това първо в епруветка,
а след това в редица експерименти с
животни. Изумително, простият вирус
М13 изглежда притежавал свойствата
на универсалния еликсир от представите на химика Крис Добсън.
Уникалната способност на фага да
атакува множество мишени привлякла нови инвеститори през 2010. Соломон чувствал радост, но и съмнение:
„Имахме нещо интересно, което напада множество мишени, но нямахме никаква представа как работи.“

ТАУ-ХИПОТЕЗАТА

Според тау-хипотезата за
развитие на Алцхаймер, изменение в тау-белтъка го
кара да се свързва с други
нишки от същия белтък и да
образува сплитания вътре в
клетките на невроните, което разрушава транспортната
система на клетката и в крайна сметка води до смъртта ѝ.
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Това не бил единственият им проблем. Терапевтичният им продукт –
жив вирус – се оказал много труден за
производство. Не било ясно и как да
се доставят достатъчни количества
от вирусни частици при лечението на
човека. Методите, използвани при животинските модели – вдишване през
носа или инжектиране директно в мозъка – били неприемливи, затова найдобрата опция изглежда било интратекално инжектиране в гръбначния
канал.
Докато Соломон и Хилерщром се притеснявали как ще намерят приемлив
път за въвеждане на фага в пациента,
Фишър прекарвал дълги часове в опити да разбере какви са механизмите му на действие. „Защо един фаг би
правил това с амилоидите? Наистина
нямахме представа, но под микроскоп
фагът много приличаше на амилоидна нишка, имаше същите размери.“
Бостън е град с огромни научни ресурси. На по-малко от миля от офиса на
NeuroPhage се намира MIT – световен
център на науката и технологиите.
През 2010 Фишър наел Раджараман
Кришнан – индийски млад учен, който
работел в лаборатория към MIT, занимаваща се с изучаване на погрешното
нагъване на белтъците. Кришнан споделя, че е бил много заинтригуван от
работата с М13. Той започнал опити да
разработи нови биохимични методи
за изучаване на вируса и прочел огромно количество научна литература за
фагите. Оказало се, че учените знаят
доста за М13. Вирусолозите дори били
създали библиотеки на мутантните
форми на фага. Провеждайки редица

експерименти, за да провери кои мутанти се свързват с амилоидите и кои
не, Кришнан открил, че специалните способности на фага се дължат на
няколко протеина, разположени върху повърхността му и наречени GP3.
“Изпробвахме различни варианти на
фаги със или без такива протеини и
установихме, че когато липсват или ги
изменяме, способността на фага да се
свързва към амилоидите спада” – казва Кришнан.
Оказало се, че вирусолозите са установили структурата на вируса, използвайки рентгенова кристалография и
ядрен магнитен резонанс. Анализирайки тези структури, микробиолозите предположили, че в природата
фагът използва тези протеини като
молекулярни ключове – те позволявали на вируса да „отключва” клетките
на E. coli и да инжектират своята ДНК
в тях. През 2011 Кришнан се убедил,
че фагът прави нещо подобно, когато
се свързва с амилоидните агрегати.
Той предположил, че тайната на М13
се крие изцяло в GP3.
Както Фишър отбелязва, „въпрос на
чист късмет е, че ключовете на М13
отключват не само E. Coli, но действат и при струпвания от неправилно
нагънати белтъци.” Вероятността подобно нещо са се случи, казва Фишър,
е много малка. „Вирусите притежават
невероятна специфичност на молекулярните си механизми, защото се
конкурират… необходимо е ключът и
ключалката да си пасват идеално. А
този единствен начин за навлизане
в бактериалната клетка върши работа и при свързването с амилоидните плаки, които причиняват толкова
много заболявания днес.”
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Като доказали, че тайната на вируса
се крие в няколко белтъка на повърхността му, Фишър, Кришнан и колегите им започнали да се питат дали не
могат да намерят начин да въведат
„лекарството” в пациента по безболезнен начин, а не епидурално. Затова,
през следващите две години, учените
от NeuroPhage създали ново антитяло
(наречено фюжън протеин, защото е
направено от генетичен материал от
различни източници), което носело
GP3 на повърхността си, за да може,
както фага, да разгражда амилоидните плаки.
До 2013 учените от NeuroPhage изпробвали новото антитяло, наречено
NPT088, в епруветки и върху животни, включително примати. Действието му било забележително – едновременно унищожавайки множество
погрешно нагънати белтъци, като
бета-амилоиди, тау-белтъци и алфасинуклеин, намиращи се в различен
етап от формирането на амилоидни
плаки. Според Фишър, NPT088 не се
свързва с нормално нагънати единични белтъци, включително нормалния
алфа-синуклеин. Той се свързва само с
погрешно нагънати протеини, като не
просто ги разгражда, а дори блокира
предаването им от клетка на клетка.
Освен всичко това, антитялото може
да се инжектира венозно.

Клинични изпитвания

През лятото на 2014, десет години след
откритието на майка си, Соломон финализира плана си да въведе продукта
в клиничната практика. Той споделя:
„Сега имаме потенциално лекарство,
което може да прави това, което и фа-

гът, лесно е за производство и може да
бъде въведено в организма венозно.”
Ще бъде ли ефективно при човека? Въпреки че NPT088 относително
трудно преминава кръвно-мозъчната
бариера, тъй като е изградено от големи молекули, лекарството остава в тялото непроменено в продължение на
няколко седмици. Затова Фишър смята, че във времето достатъчно от него
достига до мозъка и оказва действието си. Антитялото може да бъде
въвеждано в организма на пациента
един или два пъти месечно интравенозно и колкото дълго е необходимо.
Сега NeuroPhage трябва да докаже, че
продуктът им е безопасен и ефективен. До момента, NPT088 е доказано
безопасен при примати. Но най-голямото изпитание ще бъде първата фаза
(1А) от клиничното изпитване, което
се очаква да започне тази година. Тази
първа фаза ще включва еднократна
доза при здрави доброволци, за да се
провери дали ще настъпят някакви
неблагоприятни странични ефекти.
Ако всичко мине добре, NeuroPhage
ще стартира фаза 1B, включваща около 50 пациента, болни от Алцхаймер,
за да се демонстрира ефективността
на лекарството. Мозъците им ще бъдат прегледани в началото, за да се
определи количеството на бета-амилоиди и тау. След като са приемали
лекарството в продължение на шест
седмици, пациентите отново ще бъдат прегледани, за да стане ясно дали
лекарството е повлияло агрегатите.
“Ако лекарството ни работи, това ще
стане ясно по време на тези етапи от
клиничното проучване” – казва Хилерщром. „След това можем директно
да преминем към фаза 2 за Алцхаймер
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и Паркиносн.” Все още няма образна
диагностика на алфа-синуклеин, но
тъй като лекарството понижава нивата едновременно на бета-амилоиди,
тау и алфа-синуклеин при животните,
ако фаза 1В за Алцхаймер е успешна,
това може да бъде достатъчно за Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA).
Компанията трябва да докаже, че нейният продукт е по-добър от конкурентните. В момента има няколко лекарствени и биотехнологични компании,
които са на етап клинични проучвания на продукти срещу Алцхаймер –
както срещу бета-амилиодите (Lilly,
Pfizer, Novartis, and Genentech) и тау
(TauRx), така и срещу алфа-синуклеин
при Паркинсон (AFFiRiS и Prothena/
Roche). Но Соломон и Хилерщром смятат, че имат две предимства – активност срещу множество мишени (техният продукт е единственият, който
е способен на това) и потентност (те
смятат, че NPT088 унищожава повече
токсични агрегати от конкурентните
продукти). Потентността е проблем
с голямо значение. Чрез позитронноемисионна томография е установено,
че съществуващите лекарства срещу Алцхаймер, като crenezumab, намаляват амилоидните товари много
скромно - с едва около 10%. „Една от
слабостите на съществуващите продукти” – казва Соломон –„е, че те само
предотвратяват образуването на нови
агрегати. Необходимо е и лекарство,
което да е достатъчно активно, за да
разрушава вече съществуващите.”
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Бъдещи цели

Биотехнологичният бизнес е изключително рисков. В крайна сметка,
може да се окаже, че NPT088 не е безопасен. И може да не е достатъчно активен. Дори той да понижава нивата
на алфа-синуклеин, бета-амилоидите
и тау, е възможно това да не доведе до
измерими ефекти при хората, за разлика от животинските модели.
Но ако работи, както Соломон казва, това лекарство ще промени света:
„Едно вещество, което ефективно лекува Алцхаймер и Паркинсон, може да
носи по 20 милиарда долара годишно.”
А в бъдеще, модифицирана версия би
могла да лекува болестта на Хънтингтън, амиотрофичната латерална склероза, болестта на Кройцфелд-Якоб и
други.
Попитах Джонатан за майка му, която даде старт на тази забележителна
история през 2004. Според него, тя
сега се занимава с други неща. „Майка
ми, Бека Соломон, си остава истински
учен. Правейки това вълнуващо научно откритие, тя с удоволствие остави
по-малко интересната част – довеждането на продукта до клиниката – на
нас. Сега тя е в търсене на следващото
голямо откритие.”
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Неврофизиология

Неврофизиология
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Neil Conway, flickr, (CC BY 2.0)
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Ново проучване
върху LSD ни
осигурява
изображения на
мозъка под негово
влияние
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В

секи от нас познава историите
за зловещи или преливащи от
цветове и форми халюцинации,
неописуемите страх и тревожност,
предизвикани от употребата на LSD.

Други свидетелстват за „отваряне на
ума”, отхвърляне на стария начин на
мислене и освобождаване на скритата креативна енергия. Достоверни ли
са всички тези истории? Сега учените
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Различни области от мозъка – при използване на плацебо и при LSD.
Credit: Imperial/Beckley Foundation

отново са се заели да изследват наркотика, който е синтезиран за първи
път през 1938 и е използван в експерименти през 50-те и 60-те години,
преди да бъде забранен почти навсякъде. Те откриват конкретни отговори, като използват най-съвременната
технология за образна диагностика на
мозъка.
Изглежда, че LSD – поне в контролирана лабораторна среда – „може да
преобръща по-ограниченото ни мислене, което сме развили от детството си досега.” Това пише The Guardian
във връзка с наскоро проведените
експерименти от неврофармаколога
David Nutt, който е бивш „съветник по
лекарствата” към Британското правителство. Nutt инжектирал доброволците с LSD и след това направил първите изображения на мозък, който се
намира под влиянието на този наркотик. Можете да видите впечатляващи

анимации на феномена във видеото в
началото на статията, сравняващи мозъците на доброволците, които получили наркотика с мозъците на тези от
контролната група. Nutt казва, че проучването “за невробиологията е това,
което е Хигс бозона за физиците.” В
интервю за Nature, той описва изследването на LSD като “начин да изучаваме биологическия феномен съзнание”.

https://www.youtube.com/watch?v=iiQNdYqboYM
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Това, което изпитали участниците,
няма да изненада никого, стига да е
бил на едно от тези наркотични пътешествия: изследователите открили,
че „под въздействието на наркотика,
райони от мозъка, които преди са били
разграничени, сега разговарят помежду си”, произвеждайки халюцинации,
„чувство за единство със света” и „загуба на собствената идентичност”.
Преди това проучване, казва Nutt, „не
знаехме как възникват тези дълбоки
ефекти”. Досега данните са били твърде малко, тъй като „учените или са се
страхували, или не са имали волята да
преодоляват огромните препятствия,
които стоят на пътя им към осъществяването на такива експерименти”.
Nutt и колегата му Robert CarhartHarris работили в сътрудничество с
Beckley Foundation, която се занимава с изучаване на психоактивни вещества и призовава към политическа
реформа. В крайна сметка, те открили,
че “под въздействието на наркотика,
мрежите в мозъка, които са отговорни
за зрението, вниманието, движението
и слуха, се свързали в много по-голяма степен, като това довело до ‘много
по-обединен мозък’. ”
Но в същото време, други мрежи били
прекъснати – нарушила се връзката
между част от мозъка, наречена парахипокампус и друг регион, познат
като ретроспленален кортекс.
Nutt разказва пред Nature, че заедно с
колегите си е планирал по-специфични експерименти – „да проверят как
LSD влияе на креативността и как състоянието имитира съня”. Както в миналото това вещество е било използвано за лечение на пристрастяване и
психиатрични отклонения, сега Nutt

се надява, че може да проведе сходни
опити. Но проучването му има дори
по-голям обсег - както Amanda Feilding,
директорът на Beckley Foundation,
казва: “Най-после разкриваме механизмите в мозъка, които са в основата
на потенциала на LSD не само да лекува, но и да задълбочи разбирането
ни за самото съзнание.” Може би един
ден LSD ще бъде достъпен с рецепта,
но дотогава – по-добре не опитвайте
това вкъщи.

LSD

Credit: Benjah-bmm27

LSD - Диетиламид на лизергиновата киселина, изолирана за първи път от гъбата
Мораво рогче, през 1938, от
химика Алберт Хофман. След
като от психиатричните клиники веществото излиза на
улицата, то започва активно
да се употребява от артистичните натури и хипитата…
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Учените са
идентифицирали
непознато досега
неврогенетично
рецесивно
заболяване
Ч

овешкият геном се състои от
20 000 гена и са известни 3200,
които са отговорни за различни
заболявания. От тях 1700 са свързани с рецесивни такива. Рецесивните
заболявания се проявяват само, когато и двамата здрави родители носят
по едно дефектно копие на дадения
ген – когато двете копия се унаследят едновременно от детето на тези
родители, то заболяването ще се прояви при него. Сега, изследователи от
Университета на Женева (UNIGE) и
Университета на Осака са идентифицирали непознато досега рецесивно
заболяване, причинено от дефект е
един единствен ген, като заболяването се изразява в интелектуални затруднения, епилепсия и хипотония.
Екипът твърди, че идентифицирайки
гена, отговорен за заболяването, те са

отворили вратата към специализирана диагностика и превенция. Проучването е публикувано в The American
Journal of Human Genetics.

Предишни изследвания показват, че
умствените затруднения са едно от
най-често срещаните нарушения в
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човешката популация. Съществуват
различни дефиниции, но е общоприето, че хората с интелектуални затруднения имат IQ под 70 и симптомите
възникват още по време на периода
на развитие. Умствените затруднения
имат няколко етиологии, а генетичните причини, които стоят зад тях,
включващи хромозомни анеуплоидии, варианти в броя на копията на
гена и моногенетични нарушения,
са отговорни за 25%–50% от всички
случаи. За да открият причината за
специфично интелектуално нарушение, съчетано с хипотония и епилепсия, екипът разгледал случаите на
родствени семейства, чиито членове е възможно да носят рецесивния
ген, а някои от тях страдат от същото
заболяване. Така е по-лесно да се открие кой точно е генът, отговорен за
синдрома. Настоящото изследване го
идентифицира, чрез секвениране на
геномите на семействата, в които се
наблюдават симптомите на заболяването, а именно - генът PIGG.
Изследвани са семейства, в които няколко от членовете страдат от умствени затруднения, съпроводени с хипотония и епилепсия. Екипът обяснява,
че идентифицираният като причинител ген е важен елемент от веригата
за продукция на белтъци – той кодира
ензим, който е отговорен за модификацията на други белтъци. Когато той
не функционира, това пречи на нормалното формиране на тези белтъци
и води до възникване на симптомите,
характерни за синдрома.
След като генът бил идентифициран,
екипът все пак трябвало да потвърди, че именно той е виновникът. Те го
въвели в базата данни Matchmaker, за

да проверят дали и други учени са забелязали значението му за развитие
на подобни симптоми. Получили положителен отговор и провели in vitro
експерименти, за изследване на биохимията на гена, което им позволило
да потвърдят ролята му за възникване на синдрома.
Екипът предполага, че откритието е
от голямо значение за превенцията на
рецесивни генетични заболявания. Те
добавят, че потенциалните дефекти в
гена може да бъдат детектирани, чрез
секвениране на пациенти от семейства в риск.

IQ ТЕСТОВЕТЕ

IQ тестовете са най-широко използваните тестове за
оценка на интелигентността,
но въпреки това, те се фокусират само върху определени
области от понятието „интелигентност”, като пропускат
много други, например креативност, социална и емоционална интелигентност.
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Патофизиология
на оздравителния
процес, следващ
демиелинизацията
при множествена
склероза

Автор: Д-р Христо Ватев, д.м.н

В

Credit: geralt, pixabay

сичко, което знам за множест- един много цивилизован град, където
вената склероза е от моя личен медицинското обслужване наистина
опит и затова ще започна от функционира. Веднага е бил приет в
това:
болница, лекуван и след няколко дни
Миналата година един мой роднина лекарите са направили прогноза за
претърпя мозъчен инсулт. Той е въз- изхода на заболяването. Казали са, че
растен човек, живее далеч от мен и пациентът е вън от опасност, обаче
проследих малко историята на него- остава с хемипареза /пареза на половото заболяване. За щастие живее в вината тяло/. Моят роднина не е мо-
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жел да движи горния ляв крайник и да
върви. Бил е преместен от спешното в
неврологичното отделение. В това отделение невролозите са продължили
лечението и са били направени всички необходими изследвания.
Оттогава са минали няколко месеца
на ефикастна терапия и наблюдение.
В настоящия момент този господин
използва перфектно своята лява ръка
и макар доста трудно, но започва отново да ходи.
Всичко това се е случило в Канада, но
се случва ежедневно и тук в Италия.
Медиците го разглеждат като „обичаен положителен изход от лечението”,
на което пациентът е бил подложен.
Поисках повече информация от канадските лекари, за да разбера подробности и тъй като при тях е практика,
ми дадоха цялата информация, засягаща случая. Пациентът се подобрява,
тъй като мозъчната дейност, съответваща на движението, се променя благодарение на
терапията, следователно положителният
изход от лечението на пациента е успех на
неговата мозъчна тъкан,
която е успяла
да се организира отново и
успешно.
Питате се с
право „ Как лекарите научават за всичко
това?”

Чрез така наречения ФУНКЦИОНАЛЕН ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС!
Преди 100 години, физиологът от Оксфорд Чарлз Шерингтън открива, че
кръвния поток се увеличава, когато
мозъкът извършва определена дейност. Промени в сигнала показват, че
дори и малкo изменение на притока
на кислород позволява да се визуализира активирането на мозъка.
Промените, които се проявяват, са
в съответствие с възстановяването
на болните. При пациент, който се е
възстановил добре, мозъчната дейност, отговаряща на болната ръка, се
увеличава след проведено лечение.
Функционалният ядрено-магнитен
резонанс (fNMR) е в състояние да локализира появата на нови зони на
мозъчна дейност, работещи за да компенсират загубата, появила се в следствие на поражението. В англосаксонските страни наричат това явление
Adaptive Reorganisation of the Brain.

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

тикнат или да стимулират
реорганизирането на мозъчната тъкан, защото това
е нещото, което води до оздравяването на пациента.

За съжаление има и пациенти, при
които не се наблюдава подобрение.
При направения им fNMR не се забелязва увеличение на мозъчната дейност след терапията. Какво правят
лекарите в последствие? Променят
терапията, като се опитват да намерят правилната такава, с цел да под-

Функционалният ядреномагнитен резонанс е в състояние дори с точност да
покаже как се извършва
функционалното възстановяване.
Научих и един друг термин,
който използват в Канада
„Preclinical characterisation
of disease”. Учените смятат,
че функционалните промени в мозъка на пациенти, поразени от множествена склероза, предхождат появата
на дефицит, така че адаптиращата се
пластичност /гъвкавост/ на мозъка води до забавяне на клиничното
проявление на болестта. И аз съм в
състояние да ви го демонстрирам.
Тук не става дума за едно
предположение, а за доказателства, които учените
са могли да съберат благодарение на технологиите и
после да запознаят цялата
научна общност с тях.

Реорганизирането на мозъчната кора при пациенти болни от множествена
склероза е доказана реалност!
”От много години учените са си дали сметка, че
понякога невроните вза-
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имодействат помежду си, в действителност различни части на мозъка
периодично координират своята дейност.” (цитат от изследване, публикувано в списанието „Proceedings of the
Nation Academy of Sciences”, Vanderbilt
University Nashville, Tennessee)
Мозъчната функция изисква координирана комуникация между мозъчните клетки. Мозъкът и нервните
клетки (невроните) комуникират посредством съвсем малки пространства
между клетките, наречени синапси.

Предаването на електрически импулс
от един неврон на друг изисква „невротрансмитер”. Когато електрическият
сигнал пристигне при синаптичната
връзка, невронът освобождава невротрансмитера в синапса. Невронът от
другата страна на синапса притежава
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рецептори за невротрансмитера; тези
рецептори се свързват с невротрансмитера, предизвиквайки серия от химични реакции, които изпращат нов
електрически сигнал по мембраната
на получаващия неврон. Невротрансмитерите работят заедно като оркестър, за да предават информацията
през целия мозък и нервна система.
Трансмитерите могат да възбудят или
да потиснат клетката, като насърчават или възпрепятстват предаването
на сигнал на следващата клетка.
Някои невротрансмитери действат по
по-сложни начини за оказване на въздействие върху активността, например като правят клетките по-чувствителни на други сигнали, директно
възбуждайки или потискайки клетката.
„Извършват се процеси на интеграция

Credit: geralt, pixabay
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между различните области на мозъка
и се създават нови вериги на интеграция между сетивата, усещанията и познанието. Все пак днес изследването
на начините за стимулиране на процеса на неврогенезата, тоест раждането
на нови неврони от стволови клетки
до възстановяването на изгубените
мозъчни функции, е област, отворена
за изследване и изучаване, чиято цел
е да разбере как може да бъде ускорено подновяването на невроните и следователно да бъдат развити заместващите терапии, както за дегеративните
болести, така и при увреждане на централната нервна система. Тази област
е останала изцяло неизследвана, поради една произволна и ограничаваща
догма.” (Paolo Manzelli Director of LRE/
EGO-Crea Net- University of Florence,
manzelli@invisibilmente.it)

при множествената склероза предхождат появата на дефицит - пластичната адаптивност на мозъка има за
краен резултат забавяне на клиниката на болестта.
3. Аксоните на увредените неврони,
подходящо стимулирани с цел нарастване, за да реабилитират увредената функция, могат да се възстановят
в задоволителна степен (разбира се,
широко варираща).
4. Основателно и логично е, че целта
на лечението би трябвало (и в действителност при пациенти страдащи от
мозъчни инсулти е) да стимулира (или
да подтиква) способността на нервната система да се променя и по този начин да помага на мозъка в това.
5. Изучаването на стимулацията на
реорганизационните способности, насочени към възстановяване на загубените мозъчни функции, днес е област
За мен е очевидно, ясно и несъмнено, на изследване, чиято цел е стимулираче:
нето на терапии в случаите на увреждане на централната нервна система...
1. Засегнатите пациенти от мозъчен
инсулт се подобряват (показват функ- За контакти:
ционално възстановяване), защото chrisvatev@gmаil.com
техният мозък е в състояние да реорганизира отделни зони от мозъчната
тъкан (често, намиращи се около увредената тъкан), които възстановяват дейността на увредената тъкан.
2. По-голямата част от пациентите,
поразени от множествена склероза,
показват слабо подобрение, на което не отговаря положителната трансформация на увреждането, която се
наблюдава при Функционалния ядрено-магнитен резонанс. И в този случай обяснението е в невромозъчната
пластичност /гъвкавост/. Освен това,
функционалните промени на мозъка
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Патофизиология
на оздравителния
процес, следващ
демиелинизацията
при множествена
склероза
Н

езависимо къде в тялото дебне
туморът, тайните му циркулират в кръвта. Бездомните туморни клетки започват метастатични
миграции, чрез промъкване в кръвоносната система. В кръвотока се освобождават и везикули (мехурчета), секретирани от тумора, както и свободно
плаваща ДНК. Тъй като тези клетъчни
частици са биомаркери, които могат
да сигнализират за наличието на рак
или да предскажат развитието му и
отговора към лечение, употребата на
кръвни тестове (или течна биопсия)
за установяване и оценка на тези биомаркери сега привлича значителен
търговски интерес.
През януари, гигантът Illumina обяви,
че стартира GRAIL - нова компания,
която има за цел да развие един диагностичен кръвен тест за няколко
вида рак. Illumina се присъединява

към няколко други големи компании,
като Johnson & Johnson, Qiagen и Roche,
както и поне 30 други нови компании
– големи и малки, за да разработят
такива тестове. През февруари, бизнес-консултантската фирма RNCOS е
изчислила, че индустрията, която се
занимава с течна биопсия, може да
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премине границата от 1 милиард долара през 2020.
Една от целите на течната биопсия е
да се провери наличието на рак, преди да са се появили симптомите, тъй
като повечето тумори са много полесно лечими в ранните етапи на заболяванията. До сега, само един тест
за скрининг на рак е одобрен от FDA.
Той е основан на свободната туморна
ДНК и разчита на фекални проби, а не
на кръв. През 2014, Exact Sciences от
Медисън, Уисконсин, станаха първата
компания, която получи одобрение за
теста си за скрининг на рак, наречен
ColoGuard, който установява мутации
в свободната ДНК, свързани с рак на
дебелото черво и използва фекални
проби. Тестът е одобрен за наблюдение на хора, които имат среден риск
от рак на дебелото черво. Ако се окаже
позитивен, резултатите трябва да бъдат потвърдени чрез колоноскопия и
други методи.
И други компании се опитват да се доберат до този пазар, като повечето от

С Т Р.

74

тях са се насочили към кръвта, която
може да носи ДНК от тумори, разположени извън гастроинтестиналния
тракт, което позволява на изследователите да анализират по-голямо разнообразие от типове рак. Поне един от
опитите да се пуснат на пазара тестове за течна биопсия, се оказа преждевременен. Миналата година, разположената в Сан Диего компания Pathway
Genomics започна да рекламира тест
„за ранна диагностика на до 10 различни типа рак при популации с висок
риск”. Но тестът е бил изпробван само
при вече диагностицирани пациенти,
не при индивиди с висок риск. Няколко седмици след като продуктът бил
пуснат на пазара, компанията получила съобщение от FDA да предоставят
повече информация за твърденията
си в рекламата, преди да продължат
с търговията. „Ние не открихме никакви публикувани доказателства, че
този тест или друг подобен е бил клинично валидиран като инструмент за
ранно установяване на рак при индивиди с повишен риск” –
пише агенцията.
През ноември 2015
Pathway Genomics стартираха клинично изпитване, за да оценят
ефективността на тестовете си при асимптоматични пациенти с
висок риск от рак. Но
засега, повечето фирми са фокусирани върху
по-непосредствените приложения на
течната биопсия, като
оценка на рака при пациенти, които вече са
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диагностицирани с него. От няколко стотици течни биопсии, които в
момента са подложени на клинични
изпитвания в САЩ, повечето целят
идентификацията на мутации, към
които могат да бъдат насочени лекарства; да предскажат кои тумори е вероятно да метастазират; да проследят
как отговаря пациентът на лечението.

ТУМОРНИ
МАРКЕРИ
Шепа
вече съществуващи
клинични

Туморни маркери - вещетестове
се използват
за наблюдение
ства, които
се отделят
от рана циркулиращите белтъчни биомарковите клетки или от норкери. Например, специфичният антималните
клетки,
отговор
наза
ген
за простатата
PSAвсе
използва
рак или на
друго злокачестдетектиране
и проследяване
на рак на
този
орган,
докато CA-125
използвено
заболяване.
Присеболнивате
за от
наблюдение
на рак на яйчницирак, количеството
на
те. Въпреки че големи количества от
тези вещества е много по-витези молекули се секретират от тези
соко, тумори,
отколкото
припротеини
здрави-се
типове
същите
те хора. Обикновено,
произвеждат
и от здравитетумортъкани,
което
нитеусложнява
маркериинтерпретацията
са белтъци, нона
резултатите
и води
до ненужни
все по-често
като
такива просе
цедури при много хора. През 2012 US
използват и определени изPreventive Services Task Force (USPSTF)
менения
в ДНК. Не същестоткриха,
че приблизително
1/3 от павува универсален
маркер,
циентите,
които са били подложени
накойто
биопсия,
страдали
от усложнеда саотчете
присъствиния. Приблизително 90% от тези, чието на всички видове рак.
ито биопсии са показали наличие на

рак на простатата, са претърпели операция, облъчване или други лечения,
които, в допълнение към непосредствения риск по време на операция,
носят риск от 20 до 30% от дълготрайни последствия, като незадържане
на урина и еректилна дисфункция. А
много от лекуваните тумори може би
никога нямаше да се превърнат в животозастрашаващи; според доклада на
USPSTF има “достоверни доказателства, че благодарение на скрининга
на PSA и ранното лечение, е избегната
смъртта, причинена от рак на простатата на между 0 и 1 пациента, на всеки 1000 изследвани мъже.” В резултат,
групата препоръчва на лекарите да
спрат да прилагат тези тестове.
Последната генерация на тестовете за
рак, базирани на кръвни проби, отчита биомаркери, които се произвеждат
само от раковите клетки. Първият такъв тест на пазара беше CellSearch на
Janssen Diagnostics, който брои циркулиращите ракови клетки (CTC) в даден обем кръв. Той е одобрен от FDA
през 2004 и е единственият тест, основан на CTC, който има одобрение от
регулаторните власти. Наред с други
методи, този тест се използва за проследяване на отговора на пациента
към лечението на метастатичен рак
на гърдата, простата или дебелото
черво и ректума: понижението на CTC
след терапия показва положителен
отговор, докато повишението означава по-кратък период без прогресия и
обща преживяемост.
Повече от десетилетие, след одобрението на CellSearch, поредица от
нови тестове се насочват към пазара
– тяхната цел е да получат по-богата
информация за тумора на пациента,
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щаващите данни от четири пациента
в ранен стадий от недребноклетъчен
белодробен рак в пилотно изследване
на тест за течна биопсия, основан на
свободната ДНК, първоначално разработен за приложение в NIPT.
“Всички тези компании са осъзнали,

АНЕУПЛОИДИЯ

С Т Р.

76

близка до тази, която може да бъде
получена от тъканната биопсия, която си остава „златният стандарт за диагностика и геномно профилиране на
пациентите, страдащи от рак” – казва
Phil Stephens, който е главен научен
директор на базираната в Масачузец
Foundation Medicine – компания, която
развива диагностични инструменти,
основаващи се на геномиката. Голяма
част от интереса към нови кръвни тестове за рак в последно време, е предизвикана от успеха на друга модерна
диагностика: неинвазивните пренатални тестове (NIPT). Това е относително нов клиничен инструмент за
изследване на феталната ДНК (ДНК на
зародиша), като се изследва кръвта на
майката, за да се установят мутации,
анеуплоидия или други генетични
състояния, които влияят на здравето
на плода. Течната биопсия, чиято мишена е свободната ДНК, използва същата технология и компаниите, които
вече произвеждат пренатални генетични тестове, сега навлизат на пазара на геномните тестове за рак. Едва
миналият месец, например, Natera в
Сан Карлос, Калифорния, обявиха обе-

Анеуплоидия - наличие на
аномален брой копия от дадена хромозома в кариотипа.
Тя се дължи на неправилно
разделяне на хромозомите по
време на клетъчното делене
на половите клетки (мейоза).

че раковият пазар е много по-голям от
този на NIPT” – казва Bert Vogelstein, от
Johns Hopkins School of Medicine в Балтимор, Мериленд, който е основател
на Personal Genome Diagnostics и е консултативен член на борда на Sysmex
Inostics – двете компании, които работят в сферата на течната биопсия.
Третата мишена на течните биопсии
(в развитие) основава детекцията на
рака на мехурчета, наречени екзозоми. Преди те се възприемаха като отпадъчен продукт на клетките. Те се
намират в много по-голямо количество в плазмата, отколкото CTC или
свободната ДНК и пренасят няколко
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вида молекули, които могат да бъдат
засечени от диагностичните тестове.
“Те съдържат ДНК, белтъци, липиди,
много видове РНК… От диагностична
гледна точка, екзозомите са истинска
съкровищница” - казва Vincent O’Neill
от Exosome Diagnostics.
Твърде рано е, за да знаем със сигурност кои тестове за кои цели ще се
окажат най-подходящи. Според Phil
Febbo, от Genomic Health, свободните нуклеинови киселини са по-лесни
за детектиране в кръвта, отколкото
CTC, които често се идентифицират по
маркерите, разположени на клетъчната повърхност, но не са специфични за
рака. „Можете да изолирате [ДНК] без
това да изисква специфична селекция
– без да правите предположения, но
все пак интелигентно, за това какви
антигени да изолирате от туморните
клетки, за да ги разграничите или как
правилно да идентифицирате циркулираща ракова клетка, преди да я
анализирате” - казва Febbo. Най-вероятно различните циркулиращи био-

маркери ще се окажат по-приложими
за различни цели, като ранен скрининг, оценка на генетичната хетерогенност на тумора и предсказване на
прогнозата на пациента или отговора
му към лечението.
Тестовете за течна биопсия, които са в
по-напреднал етап от разработването
си, са насочени към метастатични, рецидивиращи или напреднали стадии
на рак. „В крайна сметка ще можем да
провеждаме тези тестове на много ранен етап от терапията, за да разберем
дали даден пациент отговаря на ново
лечение или не” – казва Maximilian
Diehn от Stanford University School of
Medicine. “Но продуктите, които вероятно ще виждаме на пазара през
следващите една или две години, ще
бъдат насочени към пациентите в понапреднал стадий на болестта.”
Например, тестът на Genomic Health,
който се планира да бъде пуснат в средата на 2016, използва следващо поколение секвениране за скрининг на
циркулиращата ракова ДНК за извест-
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ни мутации и е предвиден за употреба
на късни стадии на рак на белия дроб,
гърдата, дебелото черво, яйчниците
или стомашно-чревния тракт, както
и метастатичен меланом, за идентификация на мутации, към които могат да бъдат насочени лекарства или
могат да прогнозират отговора към
лечението. Foundation Medicine също
планира тази година да пусне на пазара своя тест, основан на ДНК, предназначен за употреба при пациенти в
напреднал стадий и с множество метастази.
Тестовете, които се основават на екзозомите, също напредват към пазара.
През януари 2016 Exosome Diagnostics
обяви, че първият тест за течна биопсия, който проследява присъствието
на EML4-ALK (сливането на два гена,
което причинява някои видове недребноклетъчен рак на белия дроб)
вече е достъпен. Лабораторно разработеният тест, който измерва екзозомалните РНК транскрипти от сливането на двата гена, все още се обсъжда
с регулаторните агенции. Вместо да
рекламират теста като заместител на
настоящите стандартни изследвания,
фирмата заявява, че изследователите
и лекарите трябва да използват теста само, ако тъканната биопсия не
е възможна или в комбинация с други методи за скрининг на сливането
на гените. “Може да кажете, че това е
доста консервативен подход” – казват
от компанията. „Но е разумен, защото сме на прага на тази нова ера – да
изследваме пациентите по неинвазивен начин.” Компанията разработва и
диагностика, основана на екзозомите,
която използва проби от урината на
пациента и наскоро обяви обещава-

щите резултати от клинично проучване на подобен тест за скрининг на рак
на простатата.
С подобряването на кръвните тестове
за диагностика на рак, те биха могли
да бъдат използвани и при по-ранни етапи от развитието на болестта.
Някои академични медицински центрове започнаха да включват в клиничните си проучвания и пациенти в
ранен стадий на рак на гърдата, както
и мъже с висок риск от рак на простатата.
В крайна сметка, течните биопсии
биха могли да бъдат използвани за откриване на рака при привидно здрави
индивиди. Например, Exact Sciences –
производителят на теста за колоректален рак ColoGuard, сега се опитва да
разработи кръвен тест за течна биопсия за рак на белия дроб. Междувременно GRAIL и някои други компании
инвестират много в идеята скринингът на рака да бъде жизненоважен диагностичен тест до няколко години.
Но реалистично погледнато, подобни
тестове за ранна диагностика вероятно ще видим в далечното бъдеще, казва Vogelstein, а те все още са изправени
пред значителни регулаторни и етични въпроси. Дори да бъде детектирана премалигнена лезия чрез кръвен
тест, може да се окаже много трудно
да се разбере къде точно в тялото се
намира или какво е най-подходящото
лечение. Много бавнорастящи лезии
не изискват никакви интервенции, а
скрининговите тестове ще трябва да
могат точно да ги разграничават от
злокачествените, които се разпространяват бързо и да демонстрират, че
ранната детекция наистина спасява
живот.
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Новооткрит
хормон може да се
бори с диабет тип 2
и затлъстяването
Д

осега ни убягваше, но естествен хормон, произвеждан от
мастните клетки, може да ни
помогне да се преборим с диабета и
затлъстяването.
Хормонът беше идентифициран чрез
ДНК анализ на двама души с рядко заболяване, наречено неонатален прогероиден синдром (NPS), което ги оставя с нездравословно ниски нива на
мазнини. Atul Chopra от Baylor College
of Medicine в Хюстън, Тексас, и екипът
му открили, че тези хора се чувстват
изключително летаргично, поради
липсата на хормон, който преди не е
бил известен и го кръстили аспросин.

Експерименти с мишки показали, че
хормонът играе важна роля за определяне на нивата на захар в кръвта, особено между храненията. „Аспросинът
се секретира от мастните клетки и
отива в черния дроб, като му казва незабавно да освободи глюкоза в кръвта” – казва Chopra. Когато нивата на
глюкоза в кръвта се повишат, продукцията на хормона се прекратява.

НЕОНАТАЛЕН ПРОГЕРОИДЕН СИНДРОМ

Credit: Ryan Towe

Неонатален прогероиден
синдром
- рядък генетичен синдром, който се характеризира със състарен външен вид още при раждането.
Обикновено, бебетата загиват до седмия месец от живота си, но са известни няколко случая на хора, доживели
до по-зряла възраст (например, Лизи Веласкез на снимката, която е на 27 години).
половите клетки (мейоза).
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Тъй като двамата души, страдащи от
NPS не притежават този механизъм за
повишаване на нивото на глюкозата в
кръвта им между храненията, това ги
кара да се чувстват летаргични. „Много често огладнявам” - казва Abigail
Solomon, която е един от хората, помогнали да се разгадае загадката. „Ям
много и често, първо предимно въглехидрати, а след това протеини.”
Диабетолозите са заинтригувани от
откритието. „Фактът, че аспросинът
достига до черния дроб и предизвиква
свръхпродукция на глюкоза, ключов
фактор за диабет тип 2, го прави още
по-интересно” – казва Alan Cherrington
от Vanderbilt University в Нешвил, Тенеси.
„Мечтата ми е пациентите на инсулин да могат да намалят количеството, което приемат или дори напълно
да спрат да го взимат” – казва Chopra.
„Може би бихме могли веднъж седмично да им даваме антитела, които
да блокират аспросина, за да сваляме
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нивото на глюкоза в кръвта им, което
означава, че пациентът ще трябва да
приема по-малко инсулин или напълно да го спре.”

Екипът на Chopra вече изпитва антитяло, което блокира аспорсина. „Третираме мишки, които имат диабет и
изглежда работи добре” – казва той.
Те се надяват след около две години
да започнат изпитвания на безопасността върху хора.
Аспросинът може да играе роля и в затлъстяването и натрупването на тегло.
Докато хората с NPS, като Solomon, са
изключително слаби, екипът открил,
че затлъстелите хора имат два пъти
повече аспросин в кръвта си, отколкото тези с нормално тегло. „Затлъстяването ще бъде фокусът на следващото ни изследване” – казва Chopra.
„Вероятно с покачването на телесната
мазнина, нивото на аспросина също се
покачва” – казва той.

Инсулинова помпичка
Credit: Alden Chadwick, flickr

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Генетично
модифицирани
ларви биха
могли да ускорят
заздравяването на
рани
П

ациентите с диабет се нуждаят
от по-добър и по-бърз начин
на лечение на често срещаните
при тях рани по стъпалата (диабетно
стъпало). Това заболяване прави хората по-податливи на образуване на
такива рани, като в някои случаи те
водят до ампутация. Причината е, че
диабетиците губят чувствителност
(поради невропатия) и не усещат, ако
обувките им са неудобни, например, а
след като раната се образува, тя зараства по-трудно, отколкото при здравите хора.
Едно относително нетрадиционно
лечение, което е прилагано в продължение на десетилетия, е така нареченият дебридман с ларви. Лечението
включва въвеждане на стерилни ларви от мухата зелена месарка (Lucilia
sericata) в раните. Тези ларви изяждат

ДЕБРИДМАН
Дебридман - процес на отстраняване на мъртва, увредена или инфектирана тъкан,
с цел по-лесно зарастване на
останалите здрави тъкани.

мъртвата тъкан, като същевременно
отлагат антимикробни секрети, което предпазва раната от инфекции.
Ларвите се отлгеждат лесно и бързо,
което прави процеса евтин, но не е наблюдавано ускоряване на заздравяването. За да постигнат това, учените са
експериментирали с генетично модифицирани ларви. В проучване, публикувано в списание BMC Biotechnology,
изследователите описват два метода
за модифициране на ларвите, за да им
придадат качества, които да ускорят
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процеса на заздравяване на раните.
Ларвите били модифицирани така,
че секретират вещество, наречено
човешки тромбоцитен растежен фактор-BB (или PDGF-BB). То е било използвано като локално средство за
мазане, но геловете могат да бъдат
доста скъпи.

Учените създали две
различни групи ларви.
Едната група можела да
произвежда PDGF-BB, когато е изложена на „топлинен шок“ при 37ºC, а
другата – когато в храната на ларвите не се
поставя антибиотикът
тетрациклин. Въпреки
че и двете групи произвеждали фактора, при
първата група той оставал в тялото на ларвите,
докато при втората успешно се секретирал извън него.
С Т Р.
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Изследователите

отбе-

лязват, че следващата стъпка е да изпробват ефективността на модифицираните ларви върху плъхове, преди да
преминат към клинични изпитвания
при човека. Ако методът е успешен,
той ще помогне за лечението на повече от 20 различни състояния, като
декубитални рани и изгаряния, които
и в момента се лекуват с
ларви.

Credit: Line Sabroe, (CC BY 2.0)

Credit: Dalius Baranauskas, (CC BY-SA 3.0)
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Оксалоацетатът
може да помогне
в борбата с рака
и има ефекта
на калорийната
рестрикция
Доказателства за ползата от ок- води до значително повишаване на
салоацетата в борбата със старе- продукцията на АТФ. Но доскоро, използването му като добавка не беше
енето (аnti-аging)

О

ксалоацетатът е вещество, което тялото ни използва за осъществяването на много важни
функции. Това включва формирането
на молекулите на белтъците и мастните киселини. Тук ще разгледаме
важната му роля за превръщането на
храната в използваема клетъчна енергия (аденозин трифосфат или АТФ).
Отдавна се знае, че добавянето на
оксалоацетат към клетъчна култура

практически обосновано, тъй като
веществото бързо се разгражда при
стайна температура.
Този проблем е разрешен от един инженер, който открил как да стабилизира молекулата. Оттогава учените
започнали да изследват приложението на оксалоацетат при различни условия.
Едно от тези изследвания, публикувано през месец март тази година, помага да се установи как точно оксалоацетатът повлиява клетъчната функция.
То предоставя още доказателства, че
веществото може да подпомогне поддържането на „по-младежка“ функция
на клетките.
Водещ изследовател на проучване-
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то е доктор Russell Swerdlow, директор на University of Kansas Alzheimer‘s
Disease Center и програмата KUMC
Neurodegenerative Disorders Program.
Първоначално, Swerdlow използвал
оксалоацетата за работата си върху
Алцхаймер и Паркинсон. С финансиране от Alzheimer’s Association, той
изучавал ефектите на оксалоацетата
върху мозъчния метаболизъм при пациенти, болни от Алцхаймер.
Предишни изследвания на ефекта на
оксалоацетат върху миши модели на
Алцхаймер, показват подобрение на
краткосрочната памет и понижение
в количеството на бета-амилоидите
(аминокиселини, които се откриват
във високи концентрации в мозъка на
болните от Алцхаймер).
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на кислород. Нарича се окислително
фосфорилитане и по-голямата част
от вашия АТФ идва от този процес. Но
митохондриите ви произвеждат известно количество АТФ и без кислород, чрез процеса гликолиза. Той представлява разграждане на глюкозата, с
цел химично образуване на АТФ.
Излишък от глюкоза може да повиши
гликолизата в клетките. Това се нарича ефект на Кребтри, който е временен. Но раковите клетки потискат използването на кислорода и разчитат
почти изцяло на гликолизата - ефект
на Варбург.
По тази причина, учените допускат, че
можем да се борим с рака, чрез инхибиране на процеса, който води както
до ефекта на Кребтри, така и на Варбург.
Идеята е относително проста. СтатиДва извода от проучването
1. Оксалоацетатът може да подпо- ята на Swerdlow показва, че оксалоацетатът потиска временния ефект
могне борбата с рака
на Кребтри в клетките, затова може и
Митохондриите в клетките са органе- да подпомогне предотвратяването на
лите, които ги осигуряват с енергия, ефекта на Варбург и рака.
като превръщат „храната“ в използваема биологична енергия (АТФ) по два 2. Веществото може да има много от
ефектите на калорийната рестриначина.
кция
Единият начин е чрез използване
Друга важна информация, която получаваме от данните на Swerdlow е,
че оксалоацетатът повишава количеството на активиран (фосфорилиран)
SIRT1 белтък в клетката. Учените вярват, че този белтък е един от най-важните протеини за удължаване на живота.
Калорийната рестрикция също активира SIRT1. Статията на Swerdlow изглежда показва, че активацията от оксалоацетата е сходна с наблюдаваната
Credit: BruceBlaus
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при калорийна рестрикция.
Това може би е свързано със заключението на Swerdlow, че оксалоацетатът
повишава както нивата на NAD+, така и
на съотношението NAD+/NADH. Повишаването на количествата и на двете
форми на никотинамид динуклеотида
(NAD) е нещо добро. Има доказателства, че съотношението NAD+/NADH
специфично активира продукцията на
SIRT1, което може би е първият сигнал
за активиране на SIRT1.
Друго откритие, докладвано в проучването, е това, че оксалоацетатът
повишава нивото на малат дехидрогеназата – важен ензим, чието ниво
обикновено се понижава с напредване
на възрастта. Без него, клетките може
да остареят. Това означава, че спират
да се делят нормално и просто си стоят, причинявайки проблеми.
Според статията, оксалоацетатът не
изменя редица важни вещества, които
не искаме да се променят. Той, също

така, повишава концентрациите на
вещества, свързани с правилното образуване на митохондриите (COX2,
PGC1alpha, PGC1beta и белтъка PRC).
Митохондриалната дисфункция е
една от основните причини за остаряването. Затова, всичко, което подобрява митохондриалната биогенеза
(създаването на нови митохондрии),
допринася за доброто здраве на човека.

Други вещества с аnti-аging ефекти
Разбира се, има и други важни вещества, които имат ефекти, пречещи на
стареенето.

КАЛОРИЙНА РЕСТРИКЦИЯ

Калорийна рестрикция
диетичен режим, при който се понижава дневният
прием на калории, без да се
стига до недохранване или
намаляване на жизненоважните хранителни вещества.

Например, известно е, че анатабинът
намалява бета-амилоидите при животни с Алцхаймер, като оксалоацетата. В момента той е подложен на клинични изпитания върху хора.
Механизмите не действие на анатабина и оксалоацетата са много различни
и двете вещества не са взаимозаменяеми. Може би ще се окаже, че те действат в синергия в борбата със стареенето.
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Профилактика и
превенция
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NIAID, flickr, (CC BY 2.0)
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Болестите на
венците отварят
път на редица
инфекции
В

продължение на векове, устата и тялото са били разграничавани едно от друго, когато
става въпрос за здравето на човека.
През Средновековието зъбите са били
оставени на грижите на бръснарите,
които можели да обръснат клиента и
да му извадят кътник с еднаква лекота. През 18-ти век, френският хирург
Пиер Фошар написал Трактат за зъбите, основавайки стоматологията като
самостоятелна наука.
Отвъд Канала, в Англия, с развитието
на медицината през 19-ти век, хирурзи и стоматолози се впуснали в борба
за власт. В съвременните Американ-

ски щати, след като медицината беше
обвързана със застраховката на работодателя и Medicare, пропастта между
медицината и стоматологията стана
още по-голяма. Покритието на застраховките започва от гърлото.
Така, когато Salomon Amar, специалист
по пародонтология от Университета
на Бостън, започнал да изследва връзките между бактериите в устната кухина и сърдечните заболявания при
животни в края на 90-те, реакциите
били хладни. „Много кардиолози ме
смятаха за малко луд” – казва той. Все
още има много скептици, но същите
молекулярни методи, които драма-

При неправилна устна хигиена, бактериите, които попадат между зъба и венеца,
образуват биофилм. В крайна сметка, тъканите се израждат, позволявайки на
бактериите да инфектират и други части от тялото.
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тично измениха разбиранията ни за
чревния микробиом, сега позволяват
на учените да проследяват и изследват бактериите в устата. Защитниците на връзката между артериалните
заболявания и микроорганизмите се
надяват да намерят убедителни доказателства за подозренията си, докато
изследват връзките между болните
венци и други състояния, включително рак, артрит, диабет и дори Алцхаймер.
Работата на Amar има много голямо
значение за общественото здраве,
като се има предвид, че 65 милиона
американци страдат от заболявания
на венците, които възникват, когато
бактериите ги възпалят и могат да
доведат до ерозия на венците и костта. Ако се окаже, че те предизвикват и
други заболявания, лекарите ще разполагат с нов и относително лесен начин за превенцията им.
Wenche Borgnakke, дентален изследовател към Университета на Мичиган
в Ann Arbor, застъпва тезата от много
години, като казва, че има съществени
доказателства, че лечението на венците има влияние върху системните
заболявания. Тя посочва изследване,
публикувано миналата година в списанието Medicine,което сравнява пациенти на диализа, чиито венци били
лекувани с такива, които не получили
лечение. Рискът от развитие на пневмония и хоспитализация, поради възникване на някаква инфекция, при
първата група бил почти 30% по-нисък. Според друго изследване, публикувано по-рано тази година, заболяванията на венците са свързани с около
10% по-висока смъртност при пациенти, които страдат от проблеми с бъ-

бреците и не са лекували венците си
повече от10 години.
Изследователи, работещи в областта,
често отбелязват, че около половината смъртни случаи, дължащи се на атеросклероза, настъпват при пациенти,
които не страдат от класическите рискови фактори, като висок холестерол
или затлъстяване. Нещо друго – неизвестно засега – също допринася за
сърдечните заболявания. Дори основната причина за развитието на много
видове рак не е изяснена. Повечето
жени с рак на гърдата, например, не са
засегнати от никакви други рискови
фактори, освен възрастта. „Колкото
повече се занимавам с оралното здраве и рака, толкова по-чести си казвам
– ‘Трябва да поддържам зъбите си чис-
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Биофилмите се характеризират и с това, че в тях трудно проникват антимикробни
вещества, като антибиотиците. Когато биофилмът се
образува върху зъбната повърхност, той може да бъде
отстранен механично, за
разлика от биофилмите вътре в организма на човека,
които могат да причинят
редица тежки заболявания.
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ти.’ ” – казва Jean Wactawski-Wende, ра- сметка, химическите вещества, проков епидемиолог от Държавния уни- изведени от биофилма, разрушават
верситет на Ню Йорк в Бъфало.
тънкия пласт клетки, които образуват
границата между венците и кръвоносните съдове. Официално, пародонтит
Мръсна уста
Към днешна дата, над 500 научни ста- настъпва, когато започне сериозно
тии са посветени на връзката между влошаване на състоянието на венците
атеросклерозата и заболяванията на и костта. Между зъба и венеца се обравенците. Официалната теория остава зува джоб, а зъболекарите измерват
„биологично правдоподобна”, но недо- дълбочината му, за да преценят колказана, според формалната позиция ко тежка е инфекцията. „Обикновено
на Американската сърдечна асоциа- възприемаме инфекцията, като някация. Някои концепции са неоспорими къв микроб, който ни напада отвън” – микробите, които живеят в устата, казва Borgnakke. „В този случай, става
не остават там. Простият акт на четка- въпрос за вътрешна инфекция.”
не позволява на бактериите, които са Някога се е смятало, че много малко
прикрепени към зъбите и венците, да бактериални видове участват в развитието на пародонтит, но последнинавлязат в кръвта.
Както пише на постерите в кабинета те проучвания разкриват, че много
на зъболекаря, пренебрегването на от микроорганизмите, отговорни за
оралната хигиена подпомага бактери- заболяванията на венците, са били
алния растеж и позволява на бактери- подценявани в миналото видове,
ите да се размножават върху и меж- според доклад от 2015 в Advances in
ду зъбите, както и под венците. Това, Experimental Medicine and Biology. Тъй
което не е показано на илюстрациите като много бактерии не растат в лабое, че тези микроорганизми образуват раторни условия, само малка част от
биофилм – здраво микробно съобще- 500-700-те вида орални микрооргаство, скрепено от захарни молекули низми са добре характеризирани.
в тънко покритие. Това е плаката, за Един агресивен патоген, наречен
която ви предупреждава зъболекарят. Porphyromonas gingivalis, притежава
„Ако не миете зъбите си, тя ще си стои „антени”, които стърчат и са способни
там и ще се натрупва. С разрастване- да отварят пространство между две
то на дебелината на плаката, до най- клетки, казва Borgnakke. „Това е много,
дълбоките пластове ще достига все много зла гадина.“ Само минути, след
по-малко кислород” - казва Borgnakke. като е нахлул в кръвта, P. gingivalis и
Това подпомага растежа на анаероб- бандата му се транспортират на дани бактерии, които с навлизането в лечни разстояния, където могат да
кръвта могат да оцелеят в бедните на създадат „предни постове”. „Бактериите, които обичайно живеят в устата,
кислород кътчета дълбоко в тялото.
С натрупване на плаката, венците се се откриват във всеки орган от тялораздразват, отичат и привличат пове- то, включително в мускулни клетки”
че кръв в засегнатата тъка. В крайна – казва тя.
Тялото не се примирява така лес-

С Т Р.

89

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

но. Имунната система се възбужда и
е склонна да остане в състояние на
„тихо къкрене”. Но бактериите, които
причиняват пародонтоза, имат начин
да обърнат имунната защита на тялото с главата надолу, според обзор,
публикуван през 2015 в Nature Reviews
Immunology. Белите кръвни телца, наречени неутрофили се натрупват в
болните венци, където не просто не
успяват да осъществят функциите си,
но освобождават ензими, които разрушават тъканта още повече. Имунната
система също освобождава лавина от
химически вещества, чиято цел е да
контролират инфекцията. Например,
черният дроб започва да произвежда С-реактивен протеин – молекула,
която има толкова важна роля в сигнализацията на настъпващо сърдечно
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заболяване, че някои изследователи я
смятат за рисков фактор.

Неопровержимо доказателство

Дори след две десетилетия на изследвания, е трудно да се открие директна
връзка между пародонталната динамика и запушените артерии, въпреки
стотиците проучвания, които са се опитали да я направят. Има доказателства в подкрепа на съществуването
ѝ, които изглеждат неопровержими.
Сред тях е P. gingivalis, който често се
открива приютен в артериите, а развитието на плаки в тях се провокира от същите химически вещества на
възпалението, предизвикано от пародонтита. Много учени сочат и С-реактивния протеин, който вероятно се
появява много преди да се развие ате-

Въпреки че остават въпроси без отговор, изследователите теоретизират,
че бактериите в устната кухина могат да пътуват и да заразяват тъкани
из цялото тяло, възбуждайки възпаление, което засяга различни системи,
включително развиващ се ембрион. Credit: G. Hajishengallis/Nat. Rev. Immuno.
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росклероза.
Но хората с пародонтит изглежда споделят общи добре известни рискови
фактори за развиване на сърдечно
заболяване, като висок холестерол,
пушене и затлъстяване. Богатата на
захар диета, която подпомага заболяванията в устната кухина, не е приятел на артериите ви. Изучаването на
връзката е трудно, защото и атеросклерозата, и пародонтитът се развиват бавно с времето.
Експертите се разделят на две групи.
„Ако има връзка, то тя е много слаба”
– казва Peter Lockhart, бивш председател по орална медицина към Carolinas
HealthCare System в Charlotte, N.C. Като
експерт по инфекции на сърдечната клапа, Lockhart е бил един от лидерите на панела на Американската сърдечна асоциация (АСА), който
прегледал доказателствата, преди да
публикува официално изявление през
2012. „Мисля, че въпросът засега е получил отговора си” – казва той. За кардиолозите, заплахата от пародонтита
„бледнее, в сравнение с известните
рискови фактори, върху които трябва
да се фокусираме.”
Други не са готови да изоставят хипотезата. През 2015, екип от германски учени е резюмирал изследванията, публикувани след изявлението
на АСА. Обзорът е публикуван в списанието Atherosclerosis. Те изтъкват,
че голям брой изследвания, публикувани през последните 3 години, използващи подобрени инструменти и
дизайн на експеримента, показва, че
не може да бъде отхвърлена връзката между заболяванията. Изследване,
публикувано в PLOS ONE през 2014 от
учени от Университета на Флорида в

Гейнсвил, Meharry Medical College в
Нешвил и други, твърди, че е открита причинно-следствена връзка, поне
при мишки. Много голяма част от животните, които пили вода, съдържаща
P. gingivalis получили възпаление и
натрупване на бактерии в сърцето и
кръвоносните съдове. Това се наблюдавало при много малко от животните, които не пили такава вода.
В мозъка
Докато артериалните изследвания
продължават, ново проучване открива орални бактерии на изненадващи
места. Едно от тях е мозъкът. През
2013, екип от учени от Флорида и Обединеното кралство, сравнили проби
от мозъчна тъкан от 10 души, които
починали от Алцхаймер с проби от
други 10, починали по други причини.
Следи от инфекция, причинена от P.
gingivalis били открити при 4 от пациентите с Алцхаймер, но при нито един
от другите. Изследването е публикувано в Journal of Alzheimer’s Disease. В
следващо проучване, проведено от същия екип, изследователите поставили
P. gingivalis в устата на 12 мишки, генетично модифицирани да не се разболяват от Алцхаймер. След 6 месеца, същата бактерия била открита в мозъка
на три-четвърти от животните.
За друг вид орална бактерия – спирохетата Treponema denticola, “вече
се знае, че навлиза в мозъка”, казва
неврологът Sim Singhrao от Университета на Централен Ланкашир в Англия. Пътувайки по нервите, които се
свързват с челюстта, „те малко приличат на медузи, пълзящи нагоре към
нервната тъкан.” Веднъж загнездени
в мозъка, оралните бактерии могат да
предизвикат верижна възпалителна
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реакция, която в крайна сметка разрушава определени нервни клетки и
води до развитие на Алцхаймер, казва
StJohn Crean, декан на Колежа по клинични биомедицински науки, Ланкашир.
Той изтъква, че китайски учени, публикували изследването си миналата
година в Journal of Periodontal Research,
открили, че хората, носещи определен
вариант на APOE – ген, свързан с Алцхаймер, също така били по-склонни
да страдат от тежък пародонтит. Накрая, проучване, публикувано през
март в PLOS ONE, установило, че сред
59 души с отличителните белези на
Алцхаймер, наблюдавани за период от
6 месеца, тези, които страдат от пародонтит, развили когнитивни затруднения повече от 6 пъти по-бързо от
останалите.
Crean се надява да получи финансиране за проучване, което би сравнило
развитието на болестта на Алцхаймер
при хора, които получават интензивни грижи по орална хигиена, като чести посещения при зъболекаря, с цел
почистване на зъбите и хора, които
просто редовно мият зъбите си. Но той
отбелязва, че стрелката, която свързва заболяванията на венците с Алц-

хаймер, може да сочи и в двете посоки.
„Когато паметта ти си отива, няма да
си спомниш да измиеш зъбите си.”

Зъби и рак

Осигурявайки още повече причини
да инвестираме в конци за зъби, ново
проучване повдига въпроса за връзката на рака със здравето на венците.
Освен с рака на устната кухина, тази
връзка почти не се е разглеждала преди 2008, когато се появи изследване в
Lancet Oncology. Някои проучвания са
предполагали, че има връзка между
заболяванията на венците и по-високата смъртност от рак, но въпросите
за влиянието на пушенето са оставали. В проучването в Lancet Oncology,
изследователите от Imperial College
London, Harvard Medical School и други са разгледали данните от почти
50,000 души, включени в Harvard
Health Professionals Follow-Up Study.
Това изследване е открило леко повишен риск от смърт, причинена от рак,
сред хората, които страдат от пародонтит.
Второ проучване, публикувано през
февруари в Annals of Oncology, открило, че хора с напреднала пародонтоза,
които никога не са пушили, били 2,5

Купи: колие
молекула на
червеното вино
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пъти по-застрашени от рак, свързан с
пушенето, като рак на белия дроб, пикочния мехур и хранопровода. Учените предполагат, че заболяванията на
венците предизвикват същия имунен
отговор, какъвто и тютюнът. Друго
проучване засяга 73,000 участници от
Women’s Health Initiative, която събира здравна информация от доброволци в продължение на 15 години. При
участниците, диагностицирани с пародонтоза, рискът от рак на гърдата
бил с 14% по-висок, в сравнение с жените, чиито венци били здрави. „Този
процент е скромен, но когато 50% от
възрастните са диагностицирани с пародонтоза, можете да видите, че това
е много важен фактор за превенция” –
казва Wactawski-Wende, която е ръководител на изследването, публикувано през януари в Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention.
Лабораторни изследвания също предлагат убедителни доказателства за
връзка с определени видове рак. Над
10 проучвания, проведени през последните 5 години, са открили, че
един конкретен бактериален вид, обитаващ устната кухина - Fusobacterium
nucleatum, изглежда живее в изобилие в колоректалните тумори. Като
P. gingivalis, F. nucleatum процъфтява в
болните венци и в областите с ниски
нива на кислород. Wactawski-Wende
изучава проби от различни тумори, в
които търси орални микроорганизми.

Вредители

Стотици видове бактерии живеят в
устата. Ето четири особено зловредни
действащи лица, свързани с редица
състояния.

Горещи въпроси

Като се има предвид, че пародонтозата кара имунната система да стои във
възбудено състояние, други проучвания са се опитали да свържат заболяванията на венците с други възпалителни заболявания, като ревматоиден
артрит и диабет. Учени от University
of Ceará, Бразилия, са публикували
обзор, посветен на ревматоидния артрит, в Mediators of Inflammation, като
заключават, че “повечето статии потвърждават, че има корелация”, осо-

ВЕНЕЧЕН ДЖОБ

Credit: Lesion

Венечен джоб - състояние,
при което под действието на
бактериите в зъбната плака
или при неравномерно натоварване на костта (например,
при „криви” зъби), венецът се
отдръпва от зъба, като образува удобно място за задържане на храна и формиране
на още плака. Наблюдава се
и „стапяне” на челюстната
кост между засегнатите зъби.
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Вид

Присъствие в

Porphyromonas Множество
gingivalis
локации

Treponema
(различни
видове)

Някои свързани състоя- Допълнителни характеристики
ния
Атеросклероза,
Прикрепва се към клетки и
артрит,
тъкани, като използва тънки
Алцхаймер и
израстъци, наречени фимбри
други

Артерии, мозъчна Атеросклероза, Братовчед на Treponema pallidum,
Алцхаймер
тъкан
причинителят на сифилис

Гастроинтестинален
Fusobacterium тракт, амниотична
течност,
nucleatum
колоректални тумори

Рак,
усложнения
при
бременност

Подбудител на остър апендицит

Prevotella
(няколко
вида)

Вагиноза,
усложнения
при
бременност,
артрит

Главни участници в чревния
микробиом, процъфтяват при диета, богата на въглехидрати и бедна
на месо

Генитален тракт,
стави

ИЗТОЧНИЦИ: J MYSEK ET AL/J. IMMUNOL. RES. 2014; S. POOLE ET AL/J. ALZ. DIS. 2015; M. HUSSAIN ET AL/
FRONT. IN IMMUNOL. 2015; SS. CHUKKAPALLI ET AL/INFECTION AND IMMUNITY 2014; I. OLSEN AND SIM K.
SINGHRAO/J. ORAL MICROBIO. 2015; A. BASHIR ET AL/EURO. J. CANCER PREV. 2015; M. CASTELLARIN ET AL/
GENOME RES. 2012; O. SANU ET AL/J. MATERNAL-FETAL & NEONATAL MED. 2011; Y. KIMURA ET AL/RHEUMATOLOGY 2015; R. PERSSON ET AL/BMC INFECT. DIS.2009; K. MOEN ET AL/CLIN. EXP. RHEUMATOL. 2006; MARIAN GLICK-BAUER AND MING-CHIN YEH/NUTRIENTS 2014.
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бено при жените. Дори е възможно заболяването на венците и артритът да
се подхранват взаимно, подсилвайки
хиперактивен имунен отговор, което
влошава и двете състояния.
Много голям брой проучвания разглеждат и връзката между диабета и
пародонтозата. През 2013, Borgnakke
и един международен екип, са изложили доказателствата в резюме в
Journal of Clinical Periodontology. От 17
проучвания, които според тях били
достатъчно качествени, става ясно, че
хората с лошо здраве на венците, са
по-склонни да развият ранните симптоми на диабет и усложненията от
това заболяване са по-тежки, когато

то се развие. Но тя признава, че диабетът, както и всички изучавани заболявания, имат множество причинители, което прави изключително трудно
идентифицирането на един от тях.
Трудно е да се отчете и ролята на генетиката. „Може да имате двама пациенти с еднакво количество плака. Единият пациент ще има много дълбоки
джобове (между зъба и венеца), а при
другия няма да има никакви последствия” – казва тя. „Ето защо е толкова
трудно да се каже каквото и да било.”
Учените признават, че може никога
да не успеят да удовлетворят критиците, като се има предвид малката вероятност някога да се проведе дълго-
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срочно проучване. То би се нуждало от
проследяване на сърдечното здраве
на много голяма група хора, за дълъг
период от време, като половината от
хората трябва да страдат от пародонтоза, а другата половина – не, за да се
установи дали първата група страда
от по-тежки сърдечни заболявания.
Но като се има предвид колко време
е необходимо за развитието както на
едното, така и на другото заболяване,
преди да се разкрият, проучването ще
трябва да засегне хиляди участници,
в продължение на много години, за
да бъдат резултатите категорични,
казва Amar. „ Финансовият аспект ще
го възпрепятства.“ Той отбелязва, че
фармацевтичните компании, които
често финансират големите клинични
изпитвания, не биха подкрепили про-

учване, което не предвижда никакъв
продукт, който после те да продават.
За повечето лекари, устата вероятно
ще остане отделена от тялото. Въпреки това, Аmar и други ще продължат,
с надеждата, че един ден работата им
ще даде храна за размисъл на медиците.

КОНКУРС: АГАР АРТ
Списание „Българска наука“
и RIDACOM организират
конкурс, насочен към всички
микробиолози:
Включете цялото си творчество и
въображение в създаването на картина!
Боите са живи бактерии, платното –
хранителна среда.
Спечелете парична награда от 100 лв., хранителни
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Дългите дремки и
сънливостта през
деня са свързани
с повишен риск
от метаболитен
синдром
П
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родължителните дремки и силната умора през деня са свързани с повишен риск от развитие
на метаболитен синдром, според проучване, което беше представено на 65тата годишна научна сесия на Американския колеж по кардиология.
По-конкретно, дремките, които продължават 40 или повече минути, са свързани с повишен риск
от развиване на метаболитен
синдром – съвкупност от състояния, като високо кръвно
налягане, висок холестерол,
големи мастни натрупвания
около талията и висока кръвна захар – всички те повишават риска от развитие на сърдечно заболяване. Чувството
за силна умора през деня също

е свързано с повишен риск от развитие на синдрома.
„Изясняването на връзката между
дрямката и метаболитния синдром
може да предложи нова стратегия на
лечение, а броят на хората, които страдат от него се повишава непрекъснато
в целия свят” - казва доктор Томохиде

Credit: Martin Cathrae, flickr
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Ямада, който е диабетолог от Университета на Токио и водещ автор на изследването.
Този мета-анализ е оценил данните от
21 наблюдателни проучвания, включващи 307 237 субекта от азиатски и западен произход и се гради на предишни изследвания на Ямада и колегите
му, които обвързват продължителните дремки и дневната сънливост със
сърдечни заболявания и диабет тип
2. Това проучване е най-големият анализ на подобни данни, събрани от различни страни.
На участниците били задавани въпроси, като: „Имате ли проблем със сънливост през деня”, „Дремвате ли си през
деня” и „Спите ли през деня”. Изследователите сравнили отговорите с това
дали конкретният участник страда от
метаболитен синдром, диабет тип 2 и
затлъстяване.
Резултатите показали J-образна връзка между продължителността на
дремките и риска от метаболитен
синдром. Субектите, които дремвали
за по-малко от 40 минути, не били застрашени от заболяването, но дрямката над 40 минути рязко повишавала риска. Дрямката над 90 минути и

чувството за силна умора през деня
изглежда били свързани с 50% повишение на риска. Наблюдавало се леко
понижение на риска при тези, които
дремвали по-малко от 30 минути.
Както беше посочено, дрямката, която
продължава повече от час и чувството за много силна умора през деня, са
свързани с 50% повишение на риска от
диабет тип 2. Проучването не показва
връзка между продължителността на
дрямката и затлъстяването, въпреки
тесните връзки между затлъстяването, диабета и метаболитния синдром.
Предишно проучване на Ямада и колегите му, публикувано през юни 2015
в Sleep, свързва дремките за повече
от час с 82% повишение на риска от
сърдечно-съдови заболявания и 27%
повишение на риска от смърт. Рискът
от диабет се повишава с 56% при хора,
които страдат от умора и с 46% при
тези, които дремват повече от час.
Интересно е, че и трите изследвания
показват леко понижение на риска от
развитие на съответните заболявания
при субектите, които спят по-малко от
половин час, но Ямада казва, че трябва
да бъдат проведени още изследвания,
за да се потвърди това. От The National
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Sleep Foundation препоръчват дрямката да продължава между 20 и 30 минути, за да се подобри вниманието на
човека, без той да се чувства още поотпаднал след това.
„Сънят е важен компонент от здравословния начин на живот, както диетата и упражненията” – казва Ямада.
„Кратките дремки може би имат ползотворен ефект върху нашето здраве,
но все още не знаем каква е силата
на този ефект, нито механизма му на
действие.”
Все пак, резултатите демонстрират
нуждата от още проучвания върху
това как влияят навиците за сън на
хората върху метаболитния синдром
и сърдечно-съдовите заболявания.
Според Ямада бъдещите изследвания
трябва да се фокусират върху иден-
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тификацията на потенциални ползи
от кратките дремки за сърдечно-съдовата система, както и върху механизмите, по които дългите дремки,
дневната сънливост и метаболитният
синдром си влияят по между си. Трябва да се потърси и отговор на въпроса
дали лекарите ще могат да използват
навиците на пациентите си за следобеден сън, като индикатор за други
здравословни проблеми. Въпреки че
това проучване включва данни за повече от 300 000 участника, то може и
да не е представително за цялото световно население. Данните зависят и
от думите на самите участници, а не
са измерени по контролиран начин в
лаборатория или чрез устройство за
проследяване на продължителността
на съня.
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Мобилните
телефони вредят
на гръбнака ви – и
това се превръща в
епидемия
Ч

овешката глава тежи около 5
килограма. Но когато вратът
се накланя напред и надолу, тежестта върху шийните прешлени започва да се увеличава. При ъгъл от 15
градуса, тежестта е равна на 13 кг, при
ъгъл от 30 градуса тежестта е 20 кг,
при 45 градуса – 24 кг, а при 60 градуса
тя нараства до 30 кг!
Това е теглото, което идва с взирането в смартфона – както милиони
души правят всеки ден по няколко
часа, според проучване, публикувано
от Kenneth Hansraj в National Library
of Medicine. Според изследователите,
тази лоша поза, понякога наричана
“text neck”, може да доведе до ранно
износване на гръбнака, дегенерация
и дори необходимост от хирургическа
намеса.
„Превърнало се е в епидемия или
поне е много често срещано” – казва Hansraj от New York Spine Surgery
and Rehabilitation Medicine пред The

Credit: Benjamí Villoslada Gil, flickr

Washington Post. „Само се огледайте –
всички са с наведени глави.”
Не можете да си представите какво
значат 30 кг? Представете си да носите 8-годишно дете на врата си, в продължение на няколко часа дневно. Потребителите на смартфони прекарват
средно между два и четири часа дневно, прегърбени, като четат и-мейли,
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изпращат съобщения или проверяват
какво се случва в социалните мрежи.
Това са между 700 и 1 400 часа годишно, в които хората прилагат стрес на
гръбнака си, според проучването. А
най-тежко е положението при гимназистите – те може да прекарват още 5
000 допълнителни часа в тази позиция, казва Hansraj.

С Т Р.

100

2,5 см наклон напред, напрежението
се удвоява.

Tom DiAngelis, председател на
American Physical Therapy Association‘s
Private Practice Section, миналата година каза пред CNN, че ефектът е подобен на това да си извиете пръста назад
и да го държите така в продължение
на един час.
„Когато тъканта се разтяга за дълъг
период от време, тя се възпалява” –
казва той. Освен това, може да причини разтягане на мускулите, прищипване на нервите, дискова херния и с
времето може да се получи изкривяване на естествената извивка на врата.
На такъв риск са изложени 58% от
американците, които притежават
смартфони.

„Проблемът е много сериозен при
младите хора” – казва той. „При това
изключително натоварване на врата,
скоро може да започнем да виждаме
млади хора, които се нуждаят от процедури за лечение на проблеми с гръбнака. Много бих искал да видя родителите да оказват повече напътствия”
(за предотвратяване на последствията).
Експертите предупреждават хората от
много години. Някои казват, че с всеки Michelle Collie, лекар, който оглавя-
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ва Performance Physical Therapy в Род
Айлънд, миналата година каза пред
CNN, че е започнала да вижда хора с
болки в главата, врата и гърба, причинени от мобилните тахнологии, още
преди 6-7 години.
Лошата поза може да предизвиква и
други проблеми. Експертите твърдят,
че тя може да редуцира капацитета на
белия дроб с до 30%. Свързвана е и с
главоболия и неврологични проблеми, депресия и сърдечни заболявания.
„Въпреки че е почти невъзможно да се
избегнат технологиите, които причиняват тези проблеми, хората трябва
да положат усилие да гледат в телефоните си с изправен гръб и врат и да
не прекарват часове наред всеки ден
прегърбени” – се пише в проучването.
Пред TODAY, Hansraj даде няколко полезни съвета на потребителите на

смартфони, за да избегнат болката:
• Гледайте в устройството надолу само
с очите си – не е нужно да навеждате
главата си.
• Правете упражнения: завъртете главата си от ляво на дясно няколко пъти.
Използвайте ръцете си, за да осигурите устойчивост и притиснете главата
си към тях, първо напред, после назад.
Застанете на вратата с протегнати напред ръце и бутнете гръдния си кош
напред, за да подсилите “мускулите на
добрата поза” - казва Hansraj.
„Обичам технологиите. Не ги нападам по никакъв начин” – казва Hansraj
пред The Post. „Моят призив е: просто
обръщайте внимание на разположението на главата си в пространството.
Продължавайте да се наслаждавате на
смартфоните си и на тази технология
– просто се постарайте да държите
главата си изправена.”
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Цял живот сте
си мили ръцете
неправилно
И

зглежда всяка седмица, някой,
някъде ви казва, че цял живот
сте правили нещо по неправилен начин. Независимо дали става въпрос за кексчета, белене на портокали
или дишане, повярвайте на медиите:
правили сте го грешно.
Последното попълнение, в какафонията от поправими поведения, е миенето
на ръцете. Точно така – според проучване, проведено от Glasgow Caledonian
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University, просто да си насапунисате
ръцете, да ги потриете за 20 секунди
и след това да ги изплакнете, не премахва много от бактериалния слой по
крайниците ви.
След като наблюдавали 42 доктори
и 78 медицински сестри как си мият
ръцете и измерили бактериалното
натоварване след всяко измиване, те
заключили, че т.нар. „метод в шест
стъпки”, използван от медицинския
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www.nauka.bg
admin@nauka.b g

персонал, е най-добрият начин за
премахване на мръсотията от ръцете.
Този метод е обобщен от Световната
здравна организация (WHO), както
следва:

1. Намокрете ръцете си и нанесете сапун или друг дезинфектант. Трийте
дланите си една в друга, докато се образува пяна.
2. Търкайте всяка длан в гърба на другата ръка.
3. След това – между пръстите на всяка ръка.
4. Разтрийте гърбовете на пръстите
си в срещуположната длан със сключени пръсти.
5. Обхванете левия си палец с дясната
длан и трийте с въртеливи движения.
Повторете с другата ръка.
6. Извършете кръгови движения със
събрани пръсти на едната ръка върху
дланта на другата.

Новото проучване, публикувано в
списанието Infection Control & Hospital
Epidemiology, заключава, че стандартният метод за миене на ръцете в три
стъпки – сапунисване, триене, изплакване – който дори е бил препоръчван
от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ, е
неефективен.
Затова, може би в този случай, наистина цял живот сте мили ръцете си неправилно. Използването на метода в
шест стъпки отнема с 25% повече време за изпълнение, което означава, че
ще са ви необходими допълнителни
7,5 секунди на миене, за да премахнете бактериите. Ако миете ръцете си 8
пъти дневно, то годишно ще прекарвате още 6 часа в миене на ръце.
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Психология
и
психофизиология
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Наистина можете
да умрете от
разбито сърце – ето
и научните факти
К
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огато си представяте едно разбито сърце, вероятно пред очите ви изниква сцена от романтичен филм или нарисувано сърце,
натрошено на парчета, като крехка
порцеланова фигурка. Всъщност, така
нареченият „синдром на разбитото
сърце” има своето запазено място в
поп-културата и филмовото изкуство.
Когато преживеем емоционален катаклизъм, наистина чувстваме, че сърцето ни е разбито, но възможно ли е
да умрем от това?
Отговорът никога няма да бъде лесен,
затова нека първо започнем с малко
научни факти. През последните двадесет години, атриалната фибрилация (или предсърдно мъждене) – вид
неправилен сърдечен ритъм – се е
превърнала в един от най-важните
проблеми на общественото здраве и
значително е повишила разходите за
здравеопазване в западните страни.
Рискът от инфаркт при хората, които
страдат от това състояние, е пет пъти
по-висок, а вероятността да настъпи
смърт при тях е повишена два пъти.
Изчислено е, че до 2030 броят на тези

хора ще бъде между 14 и 17 милиона
души, като всяка година ще бъдат диагностицирани нови 120 000–215 000
души.
Точната причина за възникване на атриалната фибрилация (АФ) все още не
е изяснена и е възможно да включва
множество компоненти, като генетични фактори и фактори на околната
среда. АФ е прогресиращо състояние,
като аритмията започва внезапно,
преминава в персистираща форма и
накрая се превръща в постоянна атриална фибрилация. Развитието на
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всеки етап и преминаването от един в
друг, може да отнеме години, но много важен елемент за прогресията са т.
нар. „спусъци”, които могат да бъдат
всичко – от болест и умора, през алкохол и кофеин до емоционален стрес.

Тежка загуба и разбито сърце

Но какво общо има това с разбитото
сърце? Е, оказва се, че двете са свързани. В статия, публикувана наскоро в
онлайн списанието Open Heart, датски
изследователски екип от Университета на Орхус, се съобщава, че смъртта
на партньора е свързана с повишен
риск от развиване на АФ до една година след загубата.
Това
ретроспективно
проучване
включва болничните записи на 88 612
души от Дания (19,72% от тях били
загубили партньора си) и идентифицирали тези, които били диагностицирани с АФ за първи път между 1995

и 2014. За сравнение, екипът съставил
контролна група от случайни хора
(които не страдат от АФ), състояща
се от 886 120 души (19,07% от които
били загубили партньора си), като
полът и възрастта им отговаряли на
тези от изследваната група с АФ. Други фактори, които били контролирани, включвали гражданско състояние
и ниво на образование, както и дали
субектите страдали от сърдечно-съдови заболявания, диабет и дали взимат лекарства за сърдечно-съдово заболяване.
Изследването разкрило, че хората, чиито партньори или съпрузи са починали, имат повишен риск от развиване
на АФ в рамките на 30 дни след загубата – риск, който е с 41% по-висок от
обичайното.
Рискът бил най-висок от 8 до14 дни
след загубата (с 90% по-висок от нормалното) и в рамките на година по-
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степенно намалявал до ниво, което е
близко до обичайното за хора, които
не са преживели подобна загуба. Рискът бил по-висок сред хората на възраст под 60 години и при неочаквана
смърт. Когато смъртта се дължала на
заболяване, не се наблюдавал повишен риск от АФ при партньорите на
починалите.
Силните страни на проучването са
големият брой изследвани и дизайнът, базиран на населението, но това
е наблюдателно проучване и изследователите не могат да докажат причината или следствието. Други фактори, които допринасят за състоянието,
като начин на живот или фамилна обремененост с АФ, може да повлияват
резултатите.
Това, което би осигурило по-цялостен
поглед по време на проучването, са
кръвни биомаркери (показващи увре-
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да на сърцето) или хормони на стреса
(като адреналин), които да бъдат проследени при прием в болница, както
и да се установи дали е имало други
по-сериозни проблеми със сърцето,
като сърдечна недостатъчност, която
можеше да се отчете чрез ехокардиография.

Произходът на разбитото сърце

Научните данни, събирани през последните 25 години, изглежда подкрепят разбирането, че разбитото сърце
може да предизвика последващи проблеми с този орган. „Синдромът на
разбитото сърце”, известен още като
стрес-индуцирана кардиомиопатия
или Такоцубо кардиомиопатия, е описан за първи път през 1990 в Япония
и едва наскоро се разпознава като истинско медицинско състояние в цял
свят.
Тук трябва да се отбележи, че без ехокардиография, кръвни маркери и други доказателства, не можем със сигурност да кажем дали изследваните
лица от датското проучване са страдали от синдрома на разбитото сърце
или не. Независимо от това, стрес-индуцираната кардиомиопатия започва внезапно и неочаквано (дори при
здрави индивиди), подобно на състоянието, описано от проучването. Симптомите включват болки в гърдите,
често съпроводени от задух и аномална електрокардиограма, която прилича на инфаркт, но се отличава с липса
на блокирани сърдечни кръвоносни
съдове.
В действителност, Такоцубо кардиомиопатията е отговорна за около
2-5% от инфарктите, като по-засегна-
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ти са жените над 50-годишна възраст.
Съществува международен регистър
на заболяването.
Интересно е, че стрес-индуцираната
кардиомиопатия обикновено се отключва от емоционално или физически стресиращо събитие, като загуба
на партньор, тежка операция или преживяване на някакво бедствие, като
земетресение, например. Точните механизми, които водят до развитие на
състоянието, не са известни, но според някои данни от голямо значение
е освобождаването на големи количества стресови хормони, като адреналина, които действат като пусков механизъм и предизвикват отслабване
на сърдечния мускул.
Всъщност, силната емоция не е задължително да бъде отрицателна – „синдромът на щастливото сърце” се предизвиква от щастливи събития, като
раждането на внуче или рожден ден,
които отговарят за 1,1% от случаите
на синдрома на разбитото сърце.
Дългосрочните последствия от Такоцубо кардиомиопатията са неясни, но
изглеждат временни и обратими. Въпреки всичко е сигурно, че сърцата ни
могат да бъдат разбити – а за някои
това може да се окаже наистина много
опасно.

Купи: колие серотонин
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Приятели ли са
или не? Само
една секунда
смях разкрива
отношенията

С

поред проучване на Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA) е достатъчно да
чуете как двама души се смеят заедно,
само за секунда, за да прецените дали
те са приятели или не.
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Проучването
е
публикувано
в
Proceedings of the National Academy of
Sciences, а негов съавтор е Greg Bryant,
който е професор по комуникационни
науки в UCLA. То твърди, че феноменът е валиден в целия свят – както и
че, когато хората чуят две жени да се

смеят заедно, те са много склонни да
ги възприемат като приятелки, дори
това да не е вярно.
Bryant и 32-ма негови сътрудници от
цял свят, включително професора по
антропология от UCLA Daniel Fessler и
Riccardo Fusaroli, който е доцент към
Interacting Minds Center на Университета на Орхус в Дания, искали да разберат комуникативните функции на
съвместния смях.
Те пуснали 48 кратки аудио записа на
двама души, които се смеят заедно,
пред 966 слушателя от 24 различни
общества. Слушателите включвали
хора от общества, които се препитават
от лов и събирателство, други малки
популации с традиционен начин на
живот, групи от работническата класа
и студенти.
Смехът бил записан по време на разговори между двойки студенти от UC
Santa Cruz — някои от тях били приятели, други се запознали едва наскоро.
Записите включвали едновременния
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смях на две жени, двама мъже и мъж и
жена. При 61% от случаите, слушателите успявали правилно да преценят
дали хората, които слушат са приятели или непознати.
Слушателите успявали да определят
най-точно какви са отношенията в
двойките, когато се смеели две жени,
които са приятелки – слушателите познавали в 80% от случаите.
В предишно проучване, Bryant е изследвал идеята, че слушателите могат
да разграничат неволния или спонтанен смях от волевия или фалшив
смях. Той открил, че различните типове смях се произвеждат от различни
вокални системи и имат различни комуникационни функции. Настоящето
проучване предполага, че смехът между приятели обикновено е по-спонтанен, а слушателите от целия свят могат да чуят разликата.
Bryant казва, че е бил изненадан от
това колко постоянни са участниците,
независимо от това, че идват от различни култури, в преценката си, че едновременният смях между две жени
означава, че те са приятелки.
„Всички хора смятат, че щом две жени
се смеят заедно, то те са приятелки.
Това е в съответствие с други проучвания, които показват, че на жените
им отнема повече време да създадат
приятелство, което води до искрен
съвместен смях, отколкото на мъжете” -казва Bryant.
Той добавя, че динамиката на съвместния смях също подсказва важни
универсални различия в приятелското поведение на двата пола.
„При силно кооперативните видове,
като нашия, е много важно за индивидите правилно да идентифицират

социалните взаимоотношения на другите” – казва Bryant.
Учените също изследвали звуковите
характеристики на смеховете. Те открили, че записите, смехът на които
бил оценен като приятелски, се отличавали с по-големи неравности във
височините и силата на смеха, както
и по-бързи изблици на звука – всичко
това е свързано със спонтанна, искрена емоция.
Можете ли да разграничите смеха
между приятели от този между непознати?
https://soundcloud.com/uclanewsroom-2/female-friends
https://soundcloud.com/uclanewsroom-2/female-strangers-laughing
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Как да спрем да
предписваме
толкова много
антибиотици
А

нтибиотиците са незаменимо
оръжие в арсенала на всеки лекар, но когато са предписани без
нужда за небактериални инфекции,
като обикновената настинка, както
твърде често се случва, те не принасят
никаква полза, а създават проблеми.
Убиват полезните бактерии и може
да причинят странични ефекти, като
гъбични инфекции и алергични реакции. Още по-лошото е, че допринасят
за възникването на резистентни към
антибиотично лечение бактерии.
Центровете за контрол и превенция на
заболяванията изчисляват, че около
половината предписани антибиотици
в САЩ не са били необходими. Също
така, всяка година 2 милиона амери-
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канци страдат от инфекции, причинени от резистентни бактерии, а 23 000
от тях умират в резултат от тях.
Очевидно трябва да накараме лекарите да предписват антибиотиците поселективно. Но как може да бъде постигнато това?
През последните години са изпробвани няколко стратегии, без особен успех. Обучаването на лекарите и пациентите относно правилната употреба
на антибиотиците дава скромни резултати, защото повечето лекари вече
знаят кога са необходими антибиотиците. Предупрежденията, които се
изпращат на лекарите през електронните здравни досиета, за да им напомнят да не предписват излишни антибиотици, често остават незабелязани,
защото лекарите са претрупани с подобни съобщения. А предложенията
за финансово поощрение, дават смесени резултати, от части защото сумите
са скромни, в сравнение със заплатите
им (в западните страни и САЩ – бел.
прев.).
Всички тези стратегии се основават
на схващането, че лекарите са рационални агенти, които ще вземат пра-
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вилното решение, ако им е осигурена
необходимата информация или поощрение. Ами, ако те са малко ирационални, както всички нас? Те може да
предписват антибиотик от нереалистичен страх, че състоянието на пациента може да се влоши или защото е
по-лесно, отколкото да спорят с пациент, който настоява да му бъдат изписани. (Лекарите изглежда тръгват по
пътя на по-малкото съпротивление,
когато са по-изморени. В проучване,
публикувано в JAMA Internal Medicine,
се посочва, че предписването на антибиотици се е повишавало в хода на
четири-часови работни смени, независимо дали наистина са били необходими или не.)
През последните няколко години бяха
разработени няколко подхода за спра-

вяне с проблема, базирани на задълбочени
познания по поведенческа икономика и
социална психология.
Тези дисциплини отчитат факта, че хората
не винаги се държат
рационално и са силно
мотивирани от това да
търсят чуждото одобрение и да се сравняват с останалите.
В едно проучване, публикувано преди няколко години, група
доктори бяха помолени да поставят подписан плакат в приемните си стаи, обещавайки
да следват стандартните насоки за предписване на антибиотици. Тази тактика, която притискала
докторите да действат според публично заявените си намерения, намалила неуместното предписване с 20%
в сравнение с лекарите в контролната група, които трябвало да поставят
плакат с обща информация за употребата на антибиотици.
Едно по-скорошно изследване показва, че лекарите са склонни да предписват по-слабо агресивни лекарства,
когато такива опции са представени
по-ясно (една по една, във вертикална
колона), а по-агресивните варианти
са представени по-неясно (групирани едно до друго, в една категория).
Предишни изследвания предполагат, че индивидуалното изброяване
на алтернативите ги кара да изглеж-
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дат по-общоприети – и следователно
по-подходящи – отколкото, когато са
събрани заедно. И наистина, лекарите били с 12% по-малко склонни да
предпишат по-агресивни медикаменти, като антибиотиците, ако тези опции са групирани заедно, в сравнение
със случаите, в които са изброени поотделно.
В последното проучване, публикувано миналия месец в JAMA, екипът събрал данни за нивата на предписване от 248 лекари в 47 практики в Лос
Анджелис и Бостън, за период от 18
месеца. След това, в продължение на
още 18 месеца, учените се фокусирали върху близо 17 000 случая на остри
респираторни инфекции, при които
не били необходими антибиотици и
изпробвали нови подходи за по-селективно предписване.
При единия от подходите, лекарите
всеки месец получавали имейл, който
ги информирал за представянето им,
в сравнение с колегите им. Тези, които предписвали най-малко антибиотици, били поздравявани за това, че
„се справят най-добре“. На лекарите,
които не спадали към тази категория,
им било казвано
„Вие не се справяте най-добре“.
Имейлът също
включвал персонализиран брой
на
ненужните
предписания на
антибиотик
и
броя на типичния „най-добре
справящ се“. Този
подход, основан
на
съревнова-

нието почти напълно елиминирал
неуместните предписания – от 19,9%
преди експеримента, до 3,7% след
това – спад с 81%.
При друг подход, винаги, когато лекарите предписвали антибиотик, който
не е категорично свързан с поставената диагноза, електронната система
ги карала да представят „обосновка за
използвания антибиотик“. Обосновката се въвеждала в досието на пациента и била видима за другите. Въвеждането на тази ограничаваща скоростта
на работния процес стъпка, заедно с
перспективата за понасяне на социална отговорност, намалили неуместното изписване на антибиотици от
23,2% до 5,2% - понижение от 77%.
(Контролните групи също започнали
да изписват по-малко антибиотици,
вероятно защото знаели, че са наблюдавани, но не толкова осезаемо.)
Тези изследвания предполагат, че
простите и евтини тактики, основани
на научни познания за човешкото поведение, могат да бъдат изключително ефективни за разрешаването на
проблемите, свързани с общественото здраве.

Credit: Army Medicine, flickr, (CC BY 2.0)
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Децата реагират
физически на стрес
от социалните им
взаимоотношения
И

зследванията показват значимостта на социалните взаимодействия и влиянието им
върху поведението и здравето на възрастните, но се знае много малко за
това как възприятието на децата за
социалното им обкръжение е свързано със стреса и как той може да повлияе развитието. Изследователски
екип от Университета на Мисури е установил, че децата и подрастващите
реагират физически на социалното си
обкръжение и на стреса, който то пре-

дизвиква. Учените вярват, че качеството и размера на социалните взаимоотношения, изградени в детството,
може да имат важни физиологични и
ментални последствия за младите.
Кортизолът и алфа-амилазата в слюнката са вещества, които се секретират
в отговор на външен натиск или напрежение. Част от автономната нервна
система, освобождаването на кортизол в системата е бързо, несъзнателно
и може да бъде измерено в слюнката;
затова, измерването на кортизола е
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добър индикатор за стрес
в тялото, според професора
по биомедицинска антропология и председател на
факултета по антропология
към MU College of Arts and
Science, Mark V. Flinn.
„Типичният физиологичен
отговор към стреса е освобождаването на хормони,
като кортизола, в системата“ – казва Flinn. „В това
проучване, ние искахме да
изследваме връзката между
личните социални взаимоотношения на децата, както
и възприемания от тях размер на социалната им мрежа от взаимодействия, и плътността на биомаркери, като кортизола и
алфа-амилазата, които са индикатори за стрес при младите. Нашата цел
беше да установим дали децата са под
стрес, защото възприемат мрежата си
от контакти като по-малка от тази на
другарите им. Установяването на това
дали социалните връзки причиняват
стрес на децата е важно, защото стресът може да повлияе на поведението и
здравето им по-късно.“
Flinn и екипът му, включително Davide
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Ponzi - млад учен, който сега работи за
Университета на Юта, провели уникално проучване на остров в Карибско
море. За целта на проучването, екипът
използвал данни, събирани в продължение на повече от две десетилетия
от малко село на източния бряг на
Доминика. В продължение на години,
Flinn се интегрирал в културата, документирайки социоикономическите,
демографски и здравни данни, както
и данните за взаимоотношенията в
малко общество от 500 души.
„През годините събрахме данни за ба-
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бите и дядовците, родителите и децата им; наблюдавах истински деца в
обществата им, а не в контролирана
лабораторна среда, затова данните
са уникални и много полезни“ – казва
Flinn. „Използвайки това богатство на
знания, ние се интересувахме от това
да разберем как децата отговарят физически на социалните взаимоотношения, които изграждат.“
За това проучване, Ponzi и Flinn избрали група от 40 деца на възраст между
5 и 12 години, представляващи около
80% от децата в селото. На всяко дете
била зададена поредица от въпроси за
приятелите им, за да измерят възприеманата от децата плътност и близост
със социалното им обкръжение. Три
проби от слюнка били събрани преди,
по време на и след интервюто и били
отчетени нивата на кортизол и алфаамилаза.
„Използвайки данните, които събрахме от интервютата, установихме, че
децата, които бяха притеснени от размера и гъстотата на възприеманите от
тях социални мрежи, имаха повишени нива на кортизол и алфа-амилаза“
– казва Flinn. „Нашето изследване е в
съответствие с предходни проучвания
на стреса, самотата и социалната подкрепа при възрастните, но ние ги подсилихме, като включихме и децата.
Бъдещите изследвания би трябвало
да включват мулти-системен подход,
като този, за да изучават когнитивните и биологични механизми, които
стоят зад възприятията на децата.
Проучването “Cortisol, salivary alphaamylase and children‘s perceptions of
their social networks“ наскоро беше
публикувано в Social Neuroscience.
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Хронично безсъние?
Първо опитайте
с поведенческа
терапия
В

сяка нощ се въртите в леглото?
Не посягайте веднага към хапчетата. Първият избор на лечение на хроничното безсъние трябва
да бъде когнитивната поведенческа
терапия – начин да пригодите тялото
си отново към сън.
Изисква повече време и усилия, отколкото да изпиете едно хапче, но
от American College of Physicians казват, че методът, известен като CBT
(cognitive behavior therapy), може да
бъде ефективен и не води до възникване на страничните ефекти на лекар-
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ствата. Тази препоръка има за цел да
подтикне лекарите да предписват терапията. Ако не сработи, тогава може
да се прибегне и към медикаменти.
„Изписването на хапче за сън не е добра
първа стъпка“ – казва докторThomas
Tapе от University of Nebraska Medical
Center.
Има предизвикателства, включително намирането на медицински персонал, обучен да предоставя CBT на
страдащите от безсъние. Ето някои
неща, които трябва да се знаят:

Правилен сън

Възрастните от 18 до 60 години би трябвало да спят поне 7
часа на нощ, за добро здраве.
Недостигът на сън може да
повиши риска от проблеми,
като високо кръвно налягане, затлъстяване и дори автомобилни катастрофи, поради
преумора.
Когато безсънието е продължително
Хората често недоспиват, поради начина си на живот или
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професията си. Това е различно от
опитите да заспиш, но да не можеш.
Често, пристъпите на безсъние, които продължават няколко седмици или
месец, се дължат на стрес или заболяване.
Между 6 и 10% от възрастните отговарят на критериите за разстройство
на съня (инсомния, патологично безсъние): те страдат от проблеми през
деня, тъй като им е трудно да заспят
или да останат заспали поне три нощи
в седмицата, в продължение на три
или повече месеца и това не се обяснява с друго заболяване. Това е по-често
срещано сред по-възрастните хора и
жените.

Какво е когнитивно-поведенческата терапия при инсомния?

трупва в тялото естествена потребност от сън, затова щом си легнат, пациентите заспиват веднага, обяснява
Lineberger. Постепенно, те преминават
към по-ранен час на заспиване.
Пациентите преминават и през редица други стъпки. Например, както на
хората, спазващи диета, им е казано да
се хранят само на масата и никога пред
телевизора, така е важно да се подсили очакването на мозъка, че леглото е
за сън. Ако не можете да заспите, недейте да четете в леглото - станете и
отидете в друга стая, за да четете там,
докато ви се доспи и сте готови да опитате отново.

Тя е много повече от хигиена на съня,
която включва добре известните правила да затъмните светлината в спалнята, да я поддържате хладна и да
избягвате кофеина. Терапията има за
цел пренагласа на мозъка и тялото и
възрвъщане на нормалните навици
за сън, казва клиничният психолог, и
сертифициран медицински специа- Ами лекарствата?
лист по съня от Duke University, Meg Достъпни са много и различни меLineberger.
дикаменти за сън, но наскоро публикувано изследване заключава, че е
Как работи?
най-добре те да се използват за кратНай-трудната част е т. нар. Ограни- котрайно безсъние, тъй като употречаване на съня. Ако средно спите по бата им в продължение на повече от
5 часа и половина на нощ – понякога 4-5 седмици не е добре проучено.
повече, понякога по-малко – добавете Когато инсомнията стане хронична,
допълнителен половин час и отброй- има недостиг на информация, за да се
те получаващите се 6 часа назад от сравнят непосредствено лекарствата
часа, в който трябва да се събудите. с CBT, но поведенческият подход изАко това е 6:00 ч., то предписаното ви бягва страничните ефекти на лекарвреме за лягане е полунощ.
ствата, някои от които могат да бъдат
Оставането буден толкова дълго на- сериозни.
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След докладваните случаи за шофиране в сънно състояние и извършването на други полубудни действия,
Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ е намалила препоръчителните дози на лекарства като
Ambien, Lunesta и други сходни на тях,
тъй като те могат да се задържат в
кръвта достатъчно дълго, за да окажат влияние върху дейности, които
изискват внимание, след като пациентът се събуди.
И все пак, като само CBT не подейства
на конкретния човек, лекарите трябва да обсъдят с пациента плюсовете и
минусите на добавянето и на медика-
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мент към продължаващата поведенческа терапия.

Резултатът не идва мигновено

Обикновено, CBT включва 4 до 6 посещения на лекаря, в разстояние от по
няколко седмици между посещенията.
Според Lineberger е необходимо, освен
лекари, и други специалисти, като медицинските сестри и социалните работници, да бъдат обучени как да изпълняват терапията, за да освободят
лекарите за по-тежките случаи.
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Невролози откриват
доказателство
за„визуално
стереотипиране“
С

тереотипите, на които се подчиняваме, могат да повлияят на
визуалната система на мозъка
ни, като ни карат да виждаме лицата
на другите по начини, които да съответстват на тези стереотипи, според
невролози от Университета на Ню
Йорк.
„Откритията ни осигуряват доказателство, че стереотипите могат системно да променят визуалното пре-

създаване на дадено лице в мозъка,
изменяйки това, което виждаме по
начин, който да съответства на предубежденията и очакванията ни“ – обяснява Jonathan Freeman, доцент към
факултета по физиология на Университета на Ню Йорк и водещ автор на
публикацията в Nature Neuroscience.
„Например, на много хора са им вкоренени стереотипите, че мъжете са
по-агресивни, жените са по-спокойни,
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тъмнокожите – по-враждебни – въпреки че самите те може и да не одобряват тези стереотипи“ – казва Freeman.
„Резултатите ни предполагат, че този
тип стереотипни асоциации могат да
оформят основното визуално възприятие на другите хора, вероятно изкривявайки начина, по който мозъкът
„вижда“ лицето на даден човек.“
Предишни изследвания са показали,
че стереотипите се прокрадват в начините ни на мислене, спрямо другите хора и взаимодействието ни с тях,
оформяйки много аспекти на поведението ни – въпреки по-добрите ни
намерения. Но откритията на учените показват, че стереотипите имат и
много по-дълбоко въздействие, като
оформят дори първоначалното ни визуално възприятие на човека, в съответствие с вече съществуващите ни
предубеждения.
„Предходни проучвания показват, че
начинът, по който възприемаме едно
лице, може на свой ред да повлияе
на поведението ни“ – отбелязва Ryan
Stolier, докторант от Университета на
Ню Йорк и един от авторите на публикацията. „Затова, нашите открития
хвърлят светлина върху един важен и
вероятно неочакван път, по който предубежденията могат да влияят върху
междуличностното поведение.“
Изследването разчита на иновативна
техника за проследяване на мишката,
която използва движенията на ръката, за да разкрие подсъзнателни когнитивни процеси – и, по-конкретно,
стереотипите, които стоят зад тях. За
разлика от анкетите, при които хората понякога могат да променят отговорите си, тази техника изисква субектите да правят мигновени преценки

за другите, като по този начин разкриват по-несъзнателно предпочитание,
чрез траекторията на движение на
ръката си. Използвайки софтуера за
проследяване на мишката, създаден
от Freeman, движенията на курсора
могат да бъдат свързани с данни от
изображения на мозъка, за да бъдат
открити иначе скритите ефекти върху
специфични процеси в него.
В първите две проучвания, Freeman
и Stolier наблюдавали мозъчната активност на субектите – използвайки
функционален магнитен резонанс
(fMRI) – докато на тези субекти им
били показвани различни лица: мъжки, женски, както и на представители
на различни раси и с различни емоции. Били помолени бързо да категоризират пола, расата и емоцията на
всяко лице, използвайки техниката за
проследяване на мишката. Въпреки
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съзнателните им отговори, движенията на ръцете им разкрили наличието
на няколко стереотипни предубеждения. Мъжете и особено тъмнокожите
мъже в началото били възприемани
като „ядосани“, дори лицата им да не
изразявали такава емоция в действителност; а жените били възприемани
като „щастливи“, дори и изражението
им да не издавало подобна емоция.
В допълнение, лицата на азиатците
в началото били възприемани като
„женски“, а лицата на тъмнокожите – като „мъжки“, независимо от истинския им пол. Изследователите потвърдили, използвайки друга група
субекти, че специфичният модел на
наблюдаваните визуални предубеждения в значителна степен съвпада с
преобладаващите стереотипни асоциации на американците.
Изображенията от fMRI подкрепили
това, демонстрирайки, че подобни
стереотипни предубеждения може
да са укрепени във визуалната система на мозъка, по-конкретно в района, който участва във визуалната
обработка на лицата (Fusiform gyrus).

Credit: vanessa_hutd, flickr (CC BY-SA 2.0)

Например, моделите на нервна активация в този район, предизвикани от
вида на лицата на чернокожи мъже
били по-сходни с тези, предизвикани
от обективно гневните лица (в резултат от стереотипа, че чернокожите са
враждебни). Освен това, степента на
това стереотипно сходство между моделите на нервна активация корелирала със степента на предубеждение,

Fusiform gyrus
- функциите му все още не са напълно изяснени, но се свързва
с различни нервни пътища,
свързани с разпознаването.
Районът се свързва и с някои
неврологични феномени, като
синестезия, дислексия и прозопагнозия
(невъзможност
за разпознаване на лица). Известни функции: обработка на
информацията за цветовете,
разпознаване на лица и тела,
разпознаване на думи, разпознаване на нещо като лице
и определяне дали наистина
е такова или само прилича.
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изразена от движението на ръката на
субекта. Например, степента, до която
ръката му първоначално се насочва
към отговора „ядосан“, когато категоризира лице на чернокож мъж, което
не е гневно, предсказва степента, до
която моделите на нервна активация
за лица на чернокожи мъже и гневни
лица са по-силно свързани в района за
визуална обработка на лицата в мозъка.
Всички гореописани предубеждения
били наблюдавани и в резултатите от
fMRI. Друг пример ни дават моделите
на нервна активация, предизвикани
от лица не бели жени, които били посходни с тези, предизвикани от щастливи лица. В допълнение, моделите на
нервна активация, предизвикани от
лица на азиатци били сходни с тези,
предизвикани от женските лица, без
оглед на истинския им пол (поради
стереотипното разбиране, че лицата
на азиатците притежават по-женствени черти).
Във второто проучване, изследователите повторили експеримента с поголяма група субекти. Те определили
собствените стереотипни асоциации
на всеки субект, използвайки допълнителна задача и демонстрирали, че
именно те специфично предсказват
визуалните предубеждения и моделите на нервна активация, които се наблюдават. Тези открития закрепили
доказателството, че личните стереотипи на даден човек могат да изменят
начина, по който той вижда лицето на
друг човек и демонстрирали, че тази
форма на визуално стереотипиране не
се ограничава с конкретни асоциации.
Вместо това, каквито и асоциации да
си е изградил индивидът през живота

си, те по всяка вероятност ще бъдат
изразени под формата на това визуално стереотипиране.
„Това проучване може да бъде използвано, за да разработим по-добри
начини за намаляване или дори елиминиране на несъзнателните предубеждения“ – казва Freeman. „Тези визуални предубеждения възникват в
момента, в който погледнем друг човек, много преди да имаме възможността да се поправим или да регулираме поведението си.“
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Защо не бива
да проверявате
телефона си преди
сън

Credit: Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

М

оже би проверявате имейлите си от работа, пишете „лека
нощ“ на любимия си или търсите приспивна музика. Каквото и да
правите, има голяма опасност да саботирате съня си, като използвате
смартфона си в минутите, преди да си
легнете.
Все повече изследвания предполагат,
че взирането в синята и бяла светлина,
излъчвана от екраните пречи на мозъ-

ка ни да освобождава
хормона мелатонин,
който подсказва на
тялото ни, че е време
да си лягаме. Затова
става по-трудно да
заспим и след това да
останем в това състояние.
В
действителност,
скорошно изследване, включващо почти
850 фламандци, които използват мобилните си телефони,
след като са загасили
светлината в стаята,
показва, че това е свързано с по-лошо
качество на съня, безсъние и умора
(въпреки че от изследването не става
ясно дали използването на телефон
директно причинява проблеми със
съня).
„Хората излагат очите си на този поток
от фотони, който на практика казва на
мозъка им: Стой буден! Още не е време
да спиш!“ – казва пред Business Insider
доктор Dan Siegel, професор по психиатрия към UCLA School of Medicine.
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Но раздялата с телефона е трудно
осъществима – вероятно поради това
71% от американците от една анкета,
споделили, че обикновено спят с или
до него.
Arianna Huffington – съосновател и редактор на The Huffington Post, е успяла
да устои на повика на смартфона си.
Както пише в своята книга „Thrive“, тя
е забранила електрониката в спалнята си. Вместо това, тя чете истинска
хартиена книга, преди да заспи.
Все още ли мислите, че сте прекалено
заети или сте жертва на страха да не
пропуснете нещо, за да се „изключите
от мрежата“ преди сън?
Гледайте видеото под статията, в кое-

то доктор Siegel обяснява в детайли
защо взирането в екрана преди лягане, може да наруши качеството на
съня ви – и цялостното ви здравословно състояние.

https://www.youtube.com/watch?v=_1V0rDSTC9I
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Петте най-отровни
субстанции: от
полония до живака
С

ъществуват много статии със
списъци на най-отровните субстанции, което често се определя от тяхната остра токсичност, измерена чрез нещо, което се нарича LD50.
Но острата токсичност е само един от
факторите, които трябва да бъдат отчетени, а да се разчита единствено на
LD50 или подобни стойности е много
опростено.

LD50 е количеството от дадена субстанция, което е достатъчно, за да
убие половината индивиди от дадена
популация, обикновено мишки. Изглежда жесток, но обективен начин
да се определи количествено колко
смъртоносна е дадена субстанция, а
общата токсичност е много по-сложна
от това.
Токсиколозите са наясно с ограниченията на LD50 и по технически, етични
и правни причини все по-рядко прибягват до измерване на тази стойност
при животни. Затова ние ви предлагаме списък с вещества, които са по-отровни, отколкото LD50 стойността им
предполага.

1. Ботулинови токсини
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Въпреки че някои от тях са използват
в козметичната индустрия (включително в ботокса), ботулиновото семейство невротоксини включва найтоксичните вещества, известни на
човека. Стойностите на LD50 на тези
7 белтъка са около 5 ng/kg (ng – нанограмове, т.е. една милиардна от грама).
Когато се инжектира нелетална доза в
крайник на мишка, той може да остане парализиран за един месец. Изключителната селективност на тези то-
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ксини към определени типове клетки 3. Арсен
в човешкото тяло е забележителна, но
означава, че много видове (включително всички безгръбначни) остават
незасегнати от тях.

Credit: Tom Woodward, flickr
Credit: Dr. Braun, flickr

2. Змийска отрова

Като ботулиновите токсини, повечето
змийски отрови са микс от белтъци,
които често са невротоксини с LD50
под 1 mg/kg. Тук ключова е скоростта
на действие. Докато някои змийски
отрови може да бъдат силно потентни, други, по-слабо потентни отрови
убиват по-бързо. Тази информация е
жизненоважна. Потентна, но бавнодействаща отрова може да даде време
за намеса, докато бързодействащата
отрова с по-ниска LD50 ще ви убие
преди да дойде помощ.

Елементарният арсен има LD50 около
13 mg/kg – няколко порядъка по-висока от някои от веществата в този списък. Въпреки това, той е оценен като
най-опасната субстанция в списъка на
Американската агенция за токсични
вещества и регистриране на заболяванията.
Това подсказва да се вземат предвид
две важни съображения – колко често се среща дадено вещество и каква
е вероятността да сте изложени на
него. Вероятността да бъдете изложени на летални количества полоний
или ботулинов токсин е пренебрежимо малка. Но хроничното излагане на
токсични метали е реален проблем за
много хора по света, а простото измерване на остра токсичност, като LD50,
не може да отчете това.

4. Полоний-210

Credit: Steven Belcher, flickr

Радиоизотопът, използван да убие
Александър Литвиненко, е изключително токсичен дори в количества помалки от една милиардна от грама.
LD50 на това вещество не е свойство
на химичната му природа. Докато дру-
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ги токсични метали, като живака и арсена убиват чрез взаимодействие на
метала с тялото, полоният убива чрез
излъчване на радиация, която разлага чувствителните биомолекули, като
ДНК и убива клетките. Неговият полуживот – времето, за което половината
от погълнатия материал се разпада –
е около месец и води до бавна смърт
от радиационно отравяне.

Чистият живак е относително по-слабо токсичен, както показва драматичният случай на дентална асистентка,
която се опитала да се самоубие, като
си инжектирала венозно течен елементарен живак. След 10 месеца, тя
вече не страдала от никакви симптоми, освен това, че живакът бил разпределен из целия бял дроб.

Credit: The Maryland Science Center, flickr
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5. Живак
Вредните ефекти от живака вероятно
са най-добре илюстрирани при Лудия
шапкар на Луис Карол, който бил хронично изложен на живак, докато упражнявал професията си. Но токсичността на живака всъщност е много
по-сложна, като силно зависи от типа
живак, за който става въпрос. Органичните и неорганичните живачни
съединения имат различни ефекти и
следователно – различни стойности
на LD50 (които обикновено са между1mg/kg и 100 mg/kg).

Credit: Francisco Gutiérrez, M.D., and Lucio Leon,
M.D.
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Пушенето на
електронни цигари
– свързано с цял
куп нови здравни
рискове?
Потенциалните ефекти се разпростират от имунитета до психическото здраве и от сперматозоидите до сърцето

М

ного хора се обърнаха към
електронните цигари с надеждата, че ще избегнат риска от рак и сърдечни заболявания,
свързани с пушенето на обикновени
цигари. Но според екип от трима токсиколози, електронните цигари се
оказват далеч по-зловредни.
Ако се използват като средство за тотално отучване на
хората от употребата на тютюн, тогава електронните
цигари може и да имат стойност, допуска Ilona Jaspers от
University of North Carolina в
Chapel Hill. Но тя не е сигурна в това. Непубликуваните
данни, които тя и останалите представят сега, свързват
електронните цигари с цял

куп нови рискове.
Екипът изследвал клетки, взети от
носовете на иначе здрави хора, които
са пушачи на обикновени цигари, на
електронни или не са пушачи. След
това измерили нивата на активност
в тези клетки на 594 гена, свързани
със способността на тялото да се бори
с инфекциите. При пушачите, активността на 53 гена била значително
потисната, в сравнение с непушачите.
При хората, които пушели електрон-

Credit: E-cig Twigg
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ни цигари, същите 53 гена били потиснати, както и други 305.
Това предполага, че белодробната тъкан и тази в носа на пушачите – и особено на потребителите на електронни
цигари – „може да бъде по-податлива
на всякакъв вид инфекции”.
За да проверят това, токсиколозите събрали имунни клетки от здрави
доброволци и след това ги изложили
на ароматизирани течности, които
се използват в електронните цигари. Изследваните клетки включвали
неутрофили от кръвта и макрофаги
от белия дроб, които са отговорни за
поглъщането и унищожаването на
бактериалните клетки. Някои от течностите се оказали притеснително
ефективни в потискането на способността на тези имунни клетки да вършат работата си.
Едно вещество с особено потискащ
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ефект върху активността на имунните
гени бил цинамалдехидът, с аромат на
канела. Jaspers казва, че била изненадана да открие това вещество в някои
от течностите, включително в тази с
аромат на кола.
Цинамалдехидът е органичното вещество, което придава характерния
аромат на канелата. Използва се ароматизатор в хранително-вкусовата
промишленост, но и като фунгицид
и инсектицид в селското стопанство.
Силно токсичен е за ларвите на комара. Cinnamaldehyde.png
Judy Zelikoff от Langone Medical Center
към Университета на Ню Йорк изследвали гените, засегнати от пушенето
на електронни цигари. Нейният екип
изложил мишки, по време на вътреутробното им развитие и в продължение
на месец след раждането им, на пари
от електронни цигари в концентра-

Credit: Caitee Smith, flickr
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ции, каквито приема потребителят на
тези цигари. След това проследила активността на гените във фронталния
кортекс на животните – област от мозъка, свързана с планирането и обединяването на сетивата, с цел разбиране
на обкръжаващата среда.
Това дали парите съдържали никотин
било от голямо значение.
При мъжките, изложени на пари с никотин, не се наблюдавали никакви
изменения на генната активност. При
женските – те изменили активността
на 148 гена във фронталния кортекс
на мозъка им. Но сред гризачите, изложени на пари без никотин, значително се изменила активността на
впечатляващите 830 гена– или силно
се повишила, или била силно потисната. В този случай, както женските, така
и мъжките били еднакво засегнати.
„Бяхме толкова изненадани, че повторихме експеримента още два пъти” –
казва Zelikoff.
Природата на изменение на гените
предполага, че животните би трябвало да променят поведението си,
включително да проявят признаци на
психично заболяване, казва тя. За да
изследват въпроса по-задълбочено,
екипът се свързал с друга група изследователи от Университета на Рочестър в Ню Йорк. И двете групи животни
– изложените на никотин и другите –
показали промени в поведението си.
Когато вече зрелите мишки, които са
били изложени на пари без никотин
по време на вътреутробното си развитие, се движели, те го правели два
пъти по-бързо от неизложените мишки. Те се движели по-бързо и в случая
на излагане на никотин. И двете групи
мишки скачали и стояли изправени на

задните си крака повече от другите.
Всичко това са прояви на хиперактивност и вероятно раздразнение. Сега,
екипът изследва възможните ефекти върху паметта и психичните разстройства.
Групата установила и репродуктивни
проблеми при младите зрели мъжки,
които били изложени на пари вътреутробно. Концентрацията на сперматозоидите им била едва наполовина
от тази при неизложените мишки, а
подвижността на тези клетки – само
една пета от нормалната.
Освен всичко, излагането на мишките
на пари от електронни цигари повишило натрупването на плаки, което е
знак за възникване на атеросклероза,
съобщава Daniel Conklin от University
of Louisville в Кентъки. Същото се
случвало и под влияние на цигарения
дим. Той отбелязва, че и в двата случая
това изглежда се дължи на токсичните алдехиди, като акролеин, формалдехид и ацеталдехид. Така, парите от
електронните цигари „могат сериозно да повлияят на сърдечно-съдовото
здраве на потребителите” – казва в заключение Conklin.
Предстои да се установи колко точно
опасни са електронните цигари, но
със сигурност тези изследвания върху
животни заслужават да им се обърне
сериозно внимание. Особено от бъдещите майки.
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Излагането на синя
светлина преди
операция намалява
увредата на органа
при мишки
И

злагането на ярка синя светлина, в продължение на 24
часа преди операция, намалява възпалението и увредата на органите на клетъчно ниво при мишки,
според ново проучване на University of
Pittsburgh School of Medicine.
Откритието, съобщено в Proceedings
of the National Academy of Sciences,
предлага потенциална терапия, която може да подобри резултатите при
пациенти, подлежащи на процедури,
които се характеризират с период на
спиране на кръвта, като чернодробна
резекция или трансплантация.
„Изключително изненадани сме от
резултатите“ – казва главният автор
доктор Matthew R. Rosengart, доцент в
катедрите по хирургия и спешна медицина на Pitt School of Medicine. „Отдавна има доказателства, предполагащи,
че светлината и циркадните ритми
дълбоко влияят на нашата биология
и по-конкретно на физиологичния ни
отговор към стрес. Така че, макар и да
очаквахме да открием някаква взаи-

мовръзка между светлинния спектър
и имунния отговор, не очаквахме толкова внушителни резултати.“
Светлината е сложна и се състои от
интензитет, продължителност на излагането и дължина на вълната. Това
е едно от първите изследвания, които отчитат тази сложност и дават резултати, които могат да насочват бъдещите клинични изпитвания върху
хора.
Доктор Rosengart и екипът му сравнили какво се случва, когато мишките са
били изложени на червена светлина,
бяла флуоресцентна светлина, като
тази в болниците и синя светлина с ви-
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сок интензитет за 24 часа, преди операция на черния дроб или бъбреците,
включващи периоди на ограничаване
и повторно пускане на кръвния ток.
Синята светлина била много по-ефективна от червената и бялата светлина,
предотвратявайки травматизирането
на клетките и органите, поне по два
клетъчни механизма. Синята светлина
довела до редукция на количеството
неутрофили в органа –вид бели кръвни клетки, които участват в процеса
на възпаление и могат да причинят
увреда на органа и други проблеми. В
допълнение, синята светлина не позволила на умиращите клетки да освободят белтък, наречен HMGB1, който
предизвиква възпаление, увреждащо
органа.
Светлината е сложна и се състои от
интензитет, продължителност на излагането и дължина на вълната. Това
е едно от първите изследвания, които отчитат тази сложност и дават резултати, които могат да насочват бъдещите клинични изпитвания върху
хора.
Доктор Rosengart и екипът му сравнили какво се случва, когато мишките са
били изложени на червена светлина,
бяла флуоресцентна светлина, като
тази в болниците и синя светлина с висок интензитет за 24 часа, преди операция на черния дроб или бъбреците,
включващи периоди на ограничаване
и повторно пускане на кръвния ток.
Синята светлина била много по-ефективна от червената и бялата светлина,
предотвратявайки травматизирането
на клетките и органите, поне по два
клетъчни механизма. Синята светлина
довела до редукция на количеството
неутрофили в органа –вид бели кръв-

ЦИРКАДЕН РИТЪМ

Циркаден ритъм - всеки биологичен процес, който се характеризира с вродена и съвпадаща си с външен фактор
на околната среда 24-часова
цикличност. Например, сънбодърстване, които зависят
от факторите на околната среда нощ-ден. Тези цикли се подчиняват на „вътрешен“ циркаден часовник и се наблюдават
при всички живи същества.

ни клетки, които участват в процеса
на възпаление и могат да причинят
увреда на органа и други проблеми. В
допълнение, синята светлина не позволила на умиращите клетки да освободят белтък, наречен HMGB1, който
предизвиква възпаление, увреждащо
органа.
След това, екипът проверил дали синята светлина действа чрез оптичен
път или по друг механизъм, например
чрез кожата. Оздравителният отговор
на слепите мишки бил еднакъв, независимо дали били изложени на червена или синя светлина, което означава,
че защитният ефект на синята светлина наистина действа по оптичен път.
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После екипът искал да установи дали
даден цвят на светлината може да
наруши циркадния ритъм, който е
свързан с имунитета, повече от друг.
В кръвта на мишки, които са били
изложени на червена, синя или бяла
светлина имало сходни концентрации
на мелатонин и кортикостероидни
хормони. Освен това, всяка от мишките проявявала сходна активност. Тези
данни показват, че ефектите на синята светлина не са опосредствани от
нарушение в съня, активността или
циркадните ритми.
Накарая, доктор Rosengart отбелязва,
че мишките са нощни животни, чиито
визуална, циркадна и имунобиология

са различни от тези на човека. Затова, резултатите от това проучване не
бива да бъдат отнасяни към пациентите, докато не се проведат задълбочени клинични изпитвания, за да се
провери дали третирането със синя
светлина преди оперативна намеса е
безопасно.
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Лекари от САЩ
съобщават, че са
реконструирали
нова тъкан в
хранопровода на
пациент в критично
състояние
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Л

екарите съобщават в The Lancet
за първия случай на пациент,
чийто тежко увреден хранопровод е бил реконструиран, чрез
използване на търговски достъпни
и одобрени от FDA стентове и кожна
тъкан. Седем години след реконструкцията и четири след като стентовете
са били премахнати, пациентът продължава да се храни нормално и да
поддържа теглото си, без да изпитва
никакви затруднения да преглъща.
Досега, тази техника е била изпитвана само върху животни. Авторите на
изследването казват, че сега трябва да
се установи дали техниката е възпроизводима и дали може да се използва
при други подобни случаи.
Професор Kulwinder Dua от Medical

College of Wisconsin, Милуоки, САЩ,
и колегите му съобщават, че са използвали метални стентове като небиологични скелета и матрица от
регенеративна тъкан от донорска човешка кожа, за да възстановят дефект
в хранопровода на 24-годишен мъж,
с дебелина 5 см. Пациентът бил при-
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ет по спешност в болницата с тежко
наранен хранопровод, животозастрашаваща инфекция и неспособност да
преглъща, в следствие от усложнения
от автомобилна катастрофа, която го
оставила парализиран. Въпреки преживените няколко операции, нараняването на хранопровода било твърде
масивно, за да бъде поправено.
Хранопроводът е куха мускулна тръба, която свързва устата със стомаха,
пренасяйки храната и течностите.
Отстраняването му, с цел лечение на
рак, изисква свързване на оставащата
част от него със стомаха, което позволява преглъщане и преминаване на
храната. За да се изгради тази връзка, се използват части от стомаха или
дебелото черво. Но процедурата била
невъзможна в този случай, поради
размера на нараняването и тежкото
състояние на пациента, което не позволявало да бъде подложен на нея.
Екипът предположил, че ако триизмерната форма на хранопровода може
да бъде поддържана в естествената си
среда за дълъг период от време, като
се стимулира регенерацията му, чрез
техниките, които преди да били доказано ефективни при животни, реконструкцията на хранопровода може да
бъде възможна.
За да поддържат формата на хранопровода, те използвали ендоскоп и
саморазгъващи се метални стентове. След това, дефектът бил покрит
с матрица от регенеративна тъкан
и напръскан с богата на тромбоцити гелообразна плазма, приготвена
от собствената кръв на пациента, за
да бъдат доставени високи концентрации на растежни фактори, но и да
привлекат стволови клетки, които да

стимулират оздравяването и регенерацията. Стеноклейдомастоидалният
мускул, който се разполага по дължината на шията, бил поставен над матрицата и гелообразната плазма.
Екипът планирал да премахне стента 12 седмици след реконструкцията,
но пациентът отложил процедурата с три и половина години, поради
страх, че това ще предизвика стесняване или пробиване на хранопровода.
Една година след отстраняването на
стентовете, ендоскопски ултразвукови изображения показали области на
фиброза (белези) и регенерация на
всичките пет слоя на стената на хранопровода. Било установено и пълно
възстановяване на функциите на органа, чрез тестове на способността на
пациента да преглъща, като мускулите на хранопровода били способни да
провеждат вода и течности към стомаха, както в изправено положение,
така и под наклон от 45°. Но не е ясно
колко време е отнел процесът на регенерация, поради отлагането на отстраняване на стентовете.
Според професор Dua: „Това е първата
подобна операция при човек и се заехме с нея, едва когато всички други
възможности бяха отхвърлени. Приложението на процедурата в рутинната болнична практика все още е
далечно, тъй като изисква задълбочена оценка и провеждане на мащабни
изследвания върху животни, както и
клинични изпитвания във фаза 1 и 2.
Подходът, който приложихме е новаторски, тъй като използвахме търговски достъпни продукти, които вече са
одобрени за употреба при човека и поради това не се изискваха сложно тъканно инженерство.”

С Т Р.

139

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Спешни
хирургически
процедури, които
са отговорни за поголямата част от
усложненията
С
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амо 7 процедури са отговорни за
приблизително 80% от всички
приеми, смъртни случаи, усложнения и болнични разходи, свързани
със спешната обща хирургия в САЩ,
според изследване, публикувано онлайн в JAMA Surgery.
Спешната обща хирургия (EGS) представлява грижата за най-тежко болните, с най-висок риск за живота и
най-скъпи пациенти на общата хирургия. В САЩ годишно има над 3
милиона такива пациенти, които са
приети в болница – повече от всички
новодиагностицирани раково болни.
Доктор Joaquim M. Havens от Brigham
& Women‘s Hospital, Бостън, и колеги
се основават на данните от 2008-2011
National Inpatient Sample.
Проучването установило, че общата
смъртност е 1,2%, усложненията – 15%,

а средната цена за болничен прием на
такъв пациент е 13 241 долара. След
като класифицирали 35-те групи процедури, допринасящи за смъртността
и тежестта на заболеваемост при EGS,
били идентифицирани 7 оперативни
EGS процедури, които общо отговаряли на 80% от процедурите, 80% от
смъртните случаи, 79% от усложненията и 80% от болничните разходи за
страната. Тези 7 процедури включват:
частична колектомия (отстраняване
на част от дебелото черво), резекция
на тънкото черво (премахване на част
от него), холецистектомия (отстраняване на жлъчния мехур), оперативна
намеса при язвена болест, отстраняване на перитонеални (коремни) сраствания, апендектомия и лапаротомия
(операция за отваряне на корема).
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Операция против
главоболие –
опростен метод
показва добри
резултати
М

одифицирана техника може
да осигури по-прост метод
за хирургическо лечение на
един тип хронично главоболие, според статия в майския брой на Plastic
and Reconstructive Surgery - официалното медицинско списание на Американското общество на пластичните
хирурзи (ASPS).
Използвайки разрез, първоначално
предназначен за друга цел, хирурзите могат да получат директен достъп
до нервите, участващи в някои типове
хронично слепоочно главоболие, според доклада на хирурга и член на ASPS
доктор Ziv M. Peled от Peled Plastic
Surgery, Сан Франциско. Той се надява,
че новата му техника ще „понижи летвата на приемане“ на ефективно хирургично лечение на пациенти, страдащи от подобно инвалидизиращо
главоболие.
През последните години хирургията
се оказа ефективно средство за лече-

ние за някои пациенти с хронични,
тежки главоболия. Тези процедури са
разработени от пластични хирурзи,
които забелязали, че някои пациенти с мигрена, се оплакват по-рядко от
главоболие, след като са претърпят
козметичен лифтинг на челото. Те засягат „пускови области“, свързани с
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определени модели на главоболие.
Тежките слепоочни главоболия може
да се дължат на мускулни спазми или
уголемени кръвоносни съдове, които
оказват натиск на специфични нерви,
локализирани от двете страни на главата – по-конкретно на зигоматикотемпоралния клон на троичния нерв
(ZTBTN), а понякога и аурикулотемпоралния нерв (ATN). По време на оперативните процедури, хирурзите целят да освободят напрежението върху
тези нерви или да ги прекъснат, за да
не причиняват повече главоболия в
бъдеще.
Техниката е ново приложение на подход, с който много хирурзи вече са запознати: разрезът на Gillies, използван
за хирургическа поправка на фрактури на скулите. Доктор Peled открил, че
този къс разрез, разположен зад линията на косата, осигурява директен
достъп до ZTBTN и ATN. Той описва
опита си с новия подход върху 19 пациента.
Всички те страдали от хронично слепоочно главоболие, което не се повлиявало от медикаменти. Те показали
положителни резултати на предоперативните тестове – или инжектиране на
ботулинов токсин (Botox) за временно
блокиране на мускулната активност,
или локални обезболяващи за временно блокиране на нерва. Преди и
след операцията, симптомите на главоболие били оценени, чрез използване на стандартния Migraine Headache
Index (MHI).
Както в предишни проучвания, хирургическата намеса осигурила значително облекчение на хроничните слепоочни главоболия. Средната оценка
на главоболието според MHI спаднала

БОТУЛИНОВ ТОКСИН

Ботулинов токсин
- невротоксичен протеин, който
се произвежда от бактерията Clostridium botulinum и е
най-силната известна отрова. Произвежда се и по изкуствен начин за козметични,
медицински и научни цели.
Когато се внесе в организма
локално, токсинът може да
се разпространи в други части на тялото и да доведе до
развитие на заболяването ботулизъм, както и до смърт.

от 132 точки преди операцията до 52
точки след нея. Шестнадесет от 19-те
пациента изпитали поне 50%-но облекчение на болката.
Не е ясно, защо останалите трима не
са се почувствали по-добре след операцията, въпреки че, както доктор
Peled отбелязва, двама от тях са страдали от този тип главоболие в продължение на десетилетия преди операцията. Нито един от пациентите не
пострадал от усложнения, като почти
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или напълно липсвали белези.
Наскоро, изследване, публикувано в
Plastic & Reconstructive Surgery, съобщава сходни резултати, независимо
дали нервът е декомпресиран или прекъснат. При предишни изследвания
са използвани технически по-сложни
подходи за достигане на ZTBTN.
Опростеният метод с използване на
разреза на Gillies комбинира преи-

муществата на други хирургични
подходи към хроничното слепоочно
главоболие, минимизирайки недостатъците, според доктор Peled. Той казва още: „Това е ефективна процедура,
която може да улесни хирурзите да
предлагат хирургическо решение на
този тежък за пациентите проблем.“

Бижута от молекули в онлайн магазина на БГ Наука - http://nauka.bg/products
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Обзор
Очни прояви при
синдром lowe
В
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настоящия обзор са засегнати причините за развитието
на рядкото генетично заболяване, наречено синдром Lowe, което засяга очите, мозъка и бъбреците.
То се проявява предимно при млади
момчета, като при тях се наблюдават
специфични интелектуални проблеми. Най-често срещаните прояви на
заболяването са хипотония, забавено
двигателно развитие, припадъци, аутистични проблеми, засягане на бъбреците, ставни проблеми, нисък ръст
и др. Очните проявления на синдрома
Lowe включват катаракта, глаукома,
дегенерация на роговицата, келоиди,
страбизъм. Глаукома се развива при
около половината от момчетата със
синдрома Lowe. Трайно повишеното очно налягане може да доведе до
необичайно уголемяване на окото на
бебето. Дегенерацията на роговицата също може да доведе до сериозни
зрителни нарушения, което налага
хирургична интервенция с имплантиране на донорна роговица. Келоидите
могат да доведат до загуба на зрение-

Доц. д-р Красимир Коев, д.м.
Медицински университет София
Катедра по спешна медицина
Клиника по очни болести

Начин на генетично унаследяване на
заболяването – то е рецесивно и се предава от
майка на син – чрез Х-хромозомата.
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то, лекуват се с капки и хирургическa
интервенция, въпреки че след операцията има вероятност от рецидив. При
страбизъм (кривогледство) се прилага закриване на едното око с цел трениране на мързеливото око и постигане на еднакво гледане с двете очи.
Използва се и хирургично лечение на
очните мускули за постигане на синхронизирани движения на двете очи.

Симптомите на синдрома са резултат от един дефектен ензим в тялото.
Момчетата, които са засегнати от болестта, страдат от здравословни проблеми през целия си живот и имат специфични образователни потребности.
За съжаление, продължителността на
живота им е намалена, поради множеството усложнения на болестта.
Синдромът Lowe носи името на д-р
Чарлз Лоу, който, съвместно със свои
колеги, първи открива заболяването
през 1952 г. Симптомите, които са наблюдавани при изследваните момчета
са аномалии на бъбречната функция,
костни заболявания, интелектуални
затруднения и вродена глаукома. Поради тази причина синдромът Lowe е
известен и като очно-церебро-бъбречен синдром, тъй като засяга очите,
мозъка и бъбреците – съвкупност от
симптоми, които се срещат едновременно (синдром).

• Глаукома (при около 50 % от случаите) .
• Интелектуални затруднения (гранични или тежки). В някои случаи
интелектуалното развитие може да е
нормално.
• Припадъци (при около половината
от случаите).
• Значителни поведенчески проблеми (в много, но не във всички случаи)
- децата често имат аутистични проблеми.
• Засягане на бъбреците (бъбречна тубулна ацидоза).
• Склонност към развиване на рахит,
костни фрактури, сколиоза и ставни
проблеми.
• Нисък ръст.
• Кисти на бъбреците, мозъка и кожата.
• Запек.
• Дентални проблеми.
• Продължителността на живота може
да бъде намалена, поради прогресивната бъбречна недостатъчност, въпреки че смъртта може да настъпи в
ранна възраст, поради бъбречна недостатъчност или други причини.

Очните признаци на синдрома Lowe
включват вродена катаракта (при
100% от случаите), глаукома (в 50%
от случаите), дегенерация на роговицата, страбизъм (кривогледство) и
нистагъм. Ефективността на лечение
на тези състояния
Най-честите прояви на заболяване- варира и всяко от тях може да доведе
то са:
до сериозни зрителни увреждания. В
някои редки случаи, при които окото
• Катаракта на двете очи , открита при е сляпо и има тежка болезненост, се
раждането или малко след това.
налага хирургично отстраняване на
• Слаб мускулен тонус (хипотония) и окото, наречено енуклеация.
забавено двигателно развитие.
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може да се научи да обработва изображенията правилно и окото може да
ослепее. Ранното отстраняване на катарактата улеснява правилното развитие на зрителната система.

Оперативно отстраняване на катаракта

Вродена катаракта.

Катаракта при синдрома Lowe
При засегнатите от заболяването момчета, катарактата обикновено се появява при раждането, въпреки че не
може да бъде диагностицирана, докато детето не стане на няколко седмици, тъй като катаракта е безболезнено помътняване на лещата на окото.
Нормалната леща е прозрачна като
обектив на камера и изпълнява подобна функция. Тя фокусира светлината върху ретината, която е в задната част на окото. Ретината е като филм
на камера и записаните изображения
се предават към мозъка, където се
преработват от зрителния нерв.
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Лещата се отстранява по хирургически път под обща анестезия. Прави се
малък разрез в окото, обикновено в
края на зоната, където роговицата се
съединява със склерата (тази зона се
нарича лимба).
Микроскопичните инструменти се
вкарват в този отвор, за да фрагментират
катарактата, която се отстранява на
малки парчета.

Тази операция подобрява преминаването на светлината през окото. Въпреки това, при отстраняване на лещата,
окото не може да фокусира светлината върху ретината и
трябва да се използват силни очила
или контактни лещи за компенсация.
При повечето
деца има значително подобрение на
Помътнената леща намалява количе- зрението след тази интервенция.
ството светлина, която може да достигне до ретината и образите не се Изкуствени лещи
виждат ясно. От изключителна важност е да се премахне катарактата При повечето деца, отстраняването
възможно най-рано, препоръчително на катаракта и използването на очила
в рамките на първите няколко дни или контактни лещи дават значителили седмици от живота на бебето, за но подобрение на зрението. Хирурда може да се научи да вижда нормал- гичното имплантиране на изкуствени
но. Ако катарактата не се отстрани до лещи обикновено не се препоръчва
по-късен етап, зрителната система не поради няколко причини.
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Например, малкият размер на очите
на кърмачета и невъзможността да се
предскаже
правилно размера им на по-голяма
възраст; възможните усложнения
от глаукома, които са често срещани
при синдрома Lowe; несигурността за
дългосрочната стабилност на изкуствените лещи при бебета, както и възможността за проблеми с роговицата
при синдрома Lowe.

Глаукома при синдрома Lowe

Глаукома се развива при около половината от момчетата, засегнати със
синдрома Lowe.

Глаукомата е заболяване, при което
има повишено очно налягане, което
може да увреди ретината и зрителния
нерв и да доведе до загуба на зрението. Трайно повишеното очно налягане
може да доведе до необичайно уголемяване на окото на бебето, тъй като,
за разлика от окото на възрастните,
склерата при бебетата е сравнително
тънка и разтеглива поради повишеното очно налягане. Това състояние се
нарича буфталмия.

Лечението на детската глаукома е
трудно. Капките за очи могат да намалят очното налягане, но рядко са
ефективни сами по себе си. Ако капките за очи не са ефективни, могат да
се приложат различни хирургически
процедури. Лечението с диоден лазер
може да се използва за намаляване на
количеството течност, което произвежда окото. Може да се направи нов
канал, чрез който течността в окото да

се отделя по-лесно и по този начин се
намалява налягането. Понякога се зашива малък изкуствен клапан с малка
тръбичка в предната част на окото, за
да се контролира освобождаването на
течност и по този начин да се намали налягането. За съжаление, в някои
случаи глаукомата е толкова тежка,
че не може да се контролира и накрая
причинява пълна слепота.

Дегенерация на роговицата

При около половината от момчетата
със синдром Lowe през юношеските
си години се появява съединителна
тъкан, често наричана келоид или фибром на роговицата. Това вероятно
представлява доброкачествен растеж
на фиброзна тъкан, която прилича на
нарастващ белег.
Причината за появата ѝ не е известна,
но както катарактата, може да увреди
зрението, затова се налага да бъде хирургично отстранена.

Трансплантация на роговицата

Трансплантацията на роговица е извършена при малка част от пациентите със синдром Lowe. Трансплантация
на роговица може да бъде чрез донорна или синтетична роговица. При избора на вида трансплантация на роговица трябва да се прецени целта и
рискът от нея. Ако целта е да се подобри зрителната острота, резултатите
зависят от здравословното състояние
на окото и от това каква е зрителната
острота преди дегенерацията на роговицата. Рисковете при трансплан-
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тация на роговицата може да включват инфекции и вероятно отхвърляне
на донорната роговица. Трансплантацията на роговица при възрастните е
по-успешна, отколкото при бебетата и
децата.

Келоиди при синдрома Lowe

При някои хора със заболяването се
образуват келоиди в едното или двете очи. В някои случаи келоидите могат да доведат до загуба на зрението.
Келоидите могат да бъдат хирургично отстранени, но има вероятност от
рецидив. Освен това хирургичното отстраняване може да остави белег. Медикаменстозното лечениe се оказва
безрезултатно, а транспалнтация на
роговицата не се препоръчва, поради
трудността на постоперативните грижи, които включват капки, потискащи
отхвърлянето на транспланта и многобройните изследвания, свързани с
този проблем.

приложените лечения.

Страбизъм

При много от децата със синдром
Lowe се наблюдава присвиване или
кръстосване на очите (страбизъм) състояние, при което очите не са със
съгласувани движения. В ранна детска възраст този проблем може да се
отрази неблагоприятно за развитието на зрителната система и да увреди
зрението. Лечението включва цялостно проследяване на движенията на
очите, очните мускули и зрението и
предписване на очила.

Страбизъм. Credit: Jmarchn (CC BY-SA 3.0)
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Лечението продължава с превръзка
на едното око с цел да се постигне поСледоперативната грижа е сложна при добрение в
децата, особено при тези със синдром „мързеливото“ окото.
Lowe. В много случаи, образуването
на келоиди води до прогресиращи и След като детето може да проследява
тежки зрителни увреждания, въпреки даден предмет еднакво с двете очи, се
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извършва операция на очните мускули за постигане на синхрон между тях.
Ако зрението е еднакво, има възможност очите да гледат в правилна посока след операцията. След операцията
за страбизъм, детето трябва да бъде
проследявано, поради вероятността
от рецидив.
Нистагъм при синдром Lowe

Терминът нистагъм се отнася до неконтролируемото и ритмично движение на
очите. Нистагмът сам по себе си не
причинява загуба на зрението, което
често е
резултат от състоянията, свързани с
лошо зрение. Загуба на зрението може
да се причини от промени в мозъчната функция. Генетичният дефект, който причинява синдрома Lowe също
влияе върху развитието на ретината
на окото (която е част от мозъка).
За съжаление, не съществува постоянно и ефективно лечение на нистагъм,
освен взимането на всички възможни
мерки, за запазване и развиване на добро зрение от ранна възраст.
Енуклеация

В много редки случаи, когато окото
е ослепяло и е болезнено, се налага
премахване, за да може лицето да се
развива нормално. Процедурата се нарича енуклеация. След отстраняване
на окото, се имплантира протеза, която поддържа обема в очната орбита и
стимулира нормалния растеж на костите на лицето и клепачите.

Стъклено око. Credit: glasseyesview, flickr,
(CC BY-SA 2.0)

След няколко седмици лечение, се поставя „стъклено око“ върху излекуваната повърхност. Разработени са нови
хирургични техники с използването
на нови материали, които осигуряват
по-добро движение на изкуственото
око.

Изследване на очите

Тъй като рискът от отлепване на ретината се увеличава след операция на
катаракта и
тъй като повечето хора със синдром
Lowe нямат оплаквания от загуба на
зрение поради отлепване на ретината,
всички пациенти със синдром Lowe
трябва да извършват офталмологичен преглед на всеки шест месеца.
При повечето пациенти със заболяването се изисква анестезия за извършването на очните прегледи.
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Хирургия
без шевове,
благодарение на
„инструменти
оригами”
М

ашинните инженери, които
приложиха принципите на
оригами, за да направят инструментите по-малки и компактни
за удобство по време на космически
полети, сега използват познанията си,
за да създадат миниатюрни, роботизирани хирургически инструменти. Те
предвиждат хирургическите разрези
да станат толкова малки, че да могат
да заздравеят сами – без конци или
шевове.
Brigham Young University (BYU) в Провоу, Юта, вече са лицензирали някои
от своите технологии, вдъхновени
от оригами. Larry Howell и Spencer
Magleby, които са професори от BYU,
ръководят групата, която работи върху хирургическата оригами технология.
Професор Howell казва, че целта са все
по-малки разрези и още:
„Сега създаваме устройства, които
могат да бъдат вкарани през миниатюрен разрез и след това да се разС Т Р.
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гърнат в тялото, за да могат да изпълнят специфична хирургическа
функция.”

Екипът на BYU е разработил иновативен подход, който не изисква снаждане
на отделни елементи – той използва
само деформацията, която е присъща
на оригами и позволява движение.
Един от инструментите, върху които работят, е роботизирани пинсети,
които са толкова малки, че могат да
преминат през 3-милиметров отвор
– колкото дебелината на кабела на зарядното за телефона или компютъра.
Екипът на BYU работи и върху концепция, наречена „D-Core”: инструментът
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първоначално е плосък и може да бъде
вкаран през малък разрез, след това
се разгъва и се превръща в две закръглени повърхности, които извършват
движение, подобно на това на два съседни диска в гръбначния стълб.

Професор Magleby казва, че прилагат
същите принципи към медицинските устройства, каквито са приложили към космическото оборудване за
НАСА. Той описва сходството така:

много малко, но след като вече са се
оказали в космоса, те искат същите
неща да бъдат много големи, като
слънчеви панели или антените.”
В следващото видео, инженерите обобщават работата си по прилагане на
принципите на оригами в направата
на компактни и прецизни хирургически инструменти и показват няколко
примера.

Професор Magleby казва, че методите, които разработват им помагат да
разберат как да правят нещата все помалки и все по-прости. И заключава:
„Тези малки инструменти ще ни позволят изпълнението на цял нов набор
от операции – с надеждата, че един
ден ще можем да манипулираме нещо
толкова малко, като нервите.”

„Тези, които проектират космически апарат, искат нещата да бъдат
малки и компактни, защото пространството на подобен апарат е Video: https://youtu.be/L_9BDZ6ZBwk
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