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Списък на използваните съкращения 

БА -Бронхиална астма 

БАЛ (BAL) -Бронхоалвеоларен лаваж (Bronchoalveolar lavage) 

ЕЦМ -Екстрацелуларен матрикс 

иРНК -Информационна РНК 

ФВК (FVC) -Форсиран витален капацитет (Forced vital capacity) 

ФЕО1 (FEV1) -Форсиран експираторен обем за 1 секунда (Forced Expiratory 
Volume per 1 second) 

ХОББ -Хронична обструктивна белобдробна болест 

95% CI - 95% Доверителен интервал (95% Confidence interval) 

AAT -Алфа1-антитрипсин (Alpha 1-antitrypsin) 

AP-1 -Aктивиращ протеин-1 (Activating protein-1) 

EGF -Епидермален растежен фактор (Epidermal Growth Factor) 

FGF -Фибробластен растежен фактор (Fibroblast growth factor) 

IkB -Инхибитор на NF-kB (Inhibitor of NF-kB) 

IL - Интерлевкин (Interleukin) 

JNKs -Кинази на N-край на c-Jun (c-Jun N-terminal kinases) 

MAPKs -Митоген-активирани кинази (Mitogen Activated Kinases) 

MMP -Матриксна металопротеиназа (Matrix metalloproteinase) 

NE -Неутрофилна еластаза (Neutrophil elastase) 

NF-kB -Ядрен фактор-kB (Nuclear factor-kB; Nuclear factor kappa-light-
chain-enhancer of activated B cells) 

OR  -Отношението на разликите (Odds Ratio) 

PCR -Полимеразна верижна реакция (Polymerase chain reaction)  

RFLP -Полиморфизъм по дължината на рестрикционните фрагменти 
(Restriction fragment length polymorphism)  

SNPs -Еднонуклеотидни полиморфизми (Single Nucleotide 
Polymorphisms) 

TGF-b -Трансформиращ растежен фактор--b (Transforming growth 
factor-b) 

TIMP -Тъканен инхибитор на ММР (Tissue inhibitor of MMPs) 

TNF-a -Тумор некротизиращ фактор-a (Tumor Necrosis Factor-a) 

VEGF  -Васкуларен ендотелен растежен фактор (Vascular endothelial 
growth factor) 
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I. Увод 

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се 

характеризира с прогресивно необратимо ограничаване на въздушния 

поток. В световен мащаб разпространението на заболяването се 

оценява на 7.6%, като с нарастването на възрастта, риска за развитие 

на болестта се повишава. Смята се, че през 2020 г. ХОББ ще бъде на 

трето място сред заболяванията водещи до летален изход (Rosendorff 

2012).  

ХОББ е хронично възпалително заболяване на белите дробове, 

което се дължи на възпалителна реакция на дихателните пътища към 

различни фактори на околната среда, като вредни частици или газове. 

Основен етиологичен фактор се явява тютюнопушенето, като повече 

от 90% от болните с ХОББ са настоящи или бивши пушачи. Точният 

механизъм на развитието на заболяването остава все още ненапълно 

изяснен, но фактът, че едва 10-20% от хроничните пушачи развиват 

тежки увреждания на белодробните функции, характерни за ХОББ, 

показва участието и на други етиологични фактори и присъствието на 

генетични предразполагащи механизми за това заболяване (Joos, He et 

al. 2002; MacNee 2005; Teramoto 2007; MacNee and Tuder 2009).  

Бронхиалната астма (БА) е също хронично възпалително 

заболяване на белите дробове, характеризиращо се с обратима 

бронхиална обструкция с доминиращо значение на бронхоспазъма и с 

бронхиална хиперреактивност към неспецифични дразнители. БА се 

развива като хронично неинфекциозно (най-често алергично) 

възпаление на дихателните пътища, с участието на много клетки и 

цитокини с водеща роля на мастоцити, еозинофили и Т-лимфоцити 

(Bai and Knight 2005; Watson, Benton et al. 2010).  

БА и ХОББ са комплексни многофакторни заболяваниия, за 

развитието на които роля имат както екзогенни фактори на средата, 

така и разнообразие от генетични фактори. Поради факта, че 

патогенезата на ХОББ и БА все още не е изяснена напълно, 

изследванията върху генетичните фактори и ролята на протеази и 

антипротеази, могат да дадат по-ясна представа за прогнозата и 

развитието на заболяванията (Hogg 2004).  

При ХОББ в различна степен са застъпени хроничния бронхит с 

възпаление на бронхиолите и белодробен емфизем. При емфизема 

намалява количеството на еластичните влакна, на лице е деструкция на 

алвеолите и намаляване на активната повърхност на белия дроб. 

Хроничният бронхит се характеризира с хиперплазия на муцин-

продуциращите клетки, клинично проявено със задух (de Boer, 

Alagappan et al. 2007; GOLD 2017). Основно място в патогенезата на 
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ХОББ заемат белодробното възпаление, оксидативния стрес и 

ремоделирането на стените на въздухоносните пътища. Едно от 

тежките последствия от оксидативния стрес се явява ремоделирането 

на екстрацелуларния матрикс. Установено е, че оксидативния стрес 

има много ефекти, които потенциално могат да играят роля в 

патогенетичните механизми на ХОББ, като инактивиране на 

антипротеази (нпр. α1-антитрипсин или секреторния левкопротеазен 

инхибитор) и активиране на металопротеинази от оксиданти, водещо 

до дисбаланс на протеази и антипротеази в белия дроб, което е в 

основата на патогенезата на емфизема. Оксидантите, освен това, 

директно увреждат компоненти на белодробния матрикс (нпр. еластин 

и колаген) и могат да повлияват на синтезата и възстановяването на 

еластина (Joos, He et al. 2002; MacNee 2005; Teramoto 2007; Abboud and 

Vimalanathan 2008; Lakhdar, Denden et al. 2011). 

Вследствие на натрупването на неутрофили по време на 

възпалителния процес в стените на въздухоносните пътища, се 

повишава нивото на матриксните металопротеинази (ММР), едни от 

важните екстрацелуларни протеинази, които участват в разграждането 

на екстрацелуларния матрикс и базалната мембрана. При множество 

изледвания са окрити повишени нива и/или генни вариации на някои 

от матриксните металопротеинази (ММР-1, -9 или 12), при пациенти с 

ХОББ (Cosio, Majo et al. 2002; Vandenbroucke, Dejonckheere et al. 2011; 

Lindner, Zietsch et al. 2012). От друга страна структурните промени в 

протеините на екстрацелуларния матрикс, като колаген и еластин, 

могат да провокират имунна реакция, дължаща се на образуването на 

новите антигенни домени. По-конкретно, експозицията на активни 

кислородни или азотни метаболити или алдехиди, намиращи се в 

цигарения дим, или продуцирани от клетките на възпалението, може 

да доведе до формирането на адукти на сруктурни протеини в белия 

дроб. По този начин се предизвиква имунна реакция, вследствие 

активирането на Т и В лимфоцитите (Ichinose, Sugiura et al. 2000; Hogg 

and Senior 2002; Seimetz, Parajuli et al. 2011; Skjot-Arkil, Clausen et al. 

2012; Westergren-Thorsson, Bjermer et al. 2014; Houghton 2015; Wells, 

Gaggar et al. 2015). 

В сравнение с ХОББ, патогенезата на бронхиалната астма е по- 

добре проучена. Основна роля в развитието на заболяването играят 

мастоцитите, еозинофилите и Т-лимфоцитите. Мастоцитите, след 

контакт с алергена, отделят хистамин, левкотриени и простагландини, 

предизвикващи бронхоспазъм и оток на лигавицата на бронхите. 

Еозинофилите отделят главен алкален протеин, еозинофилен катионен 

протеин, еозинифилна пероксидаза и невротоксин, увреждащи 

белодробния епител ((GINA) 2010). 
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Редица гени са проучвани като отговорни за развитието на 

ХОББ, като към тях се причисляват и гените кодиращи различни 

протеази и антипротеази. Дефицитът на Алфа- 1 антитрипсин (ААТ) е 

свързан с развитието на белодробен емфизем. Главна мишена на ААТ 

е неутрофилната еластаза, която се свързва и инхибира от него. 

Установеновени са около 90 фенотипа на АТТ , като за най-рискови за 

развитие на ХОББ и БА се считат генотипове ZZ и MZ (Topic, 

Stankovic et al. 2012; Sinden, Baker et al. 2015; Wozniak, Wozniak et al. 

2015).  

Матриксните металопротеинази са голямо семейство от Zn-

зависими неутрални ендопептидази, които разграждат главните 

белтъчни компоненти на екстрацелуларния матрикс (ЕЦМ) и 

базалните мембрани. Тези ензими участват в редица физиологични 

процеси като заздравяване на рани, ангиогенеза, ембрионално 

развитие, органна морфогенеза и миграция на левкоцити (Bonfield, 

Swaisgood et al. 2006; Yoon, Cho et al. 2007; Vandenbroucke, 

Dejonckheere et al. 2011). Предишни изследвания показват, че висока 

активност на различни ММP се наблюдава при редица белодробни 

заболявания, включително БА, идиопатична белодробна фиброза, при 

респираторен дистрес синдром при възрастни и при ХОББ (Demedts, 

Brusselle et al. 2005; Roderfeld, Rath et al. 2009; Heijink, Brandenburg et 

al. 2011; Skjot-Arkil, Clausen et al. 2012). 

Установени са множество промоторни полиморфизми в гените 

на ММP, които водят до променена генна експресия (Henney, Ye et al. 

2000; Ye 2000; Minematsu, Nakamura et al. 2001; Zhu, Spitz et al. 2001; 

Ober and Hoffjan 2006). 

 

II. Цел и задачи 

Основна цел на настоящия дисертационен труд е изясняване 

ролята на генетични полиморфизми в гените, кодиращи някои ММР, 

както и полиморфизми в гените за теломераза в развитието и 

прогресията на ХОББ и Бронхиална астма. 

За постигане на целта, бяха поставени следните задачи: 

•  Генотипиране по отношение на MMP1 -1607 insG, MMP3 -

1171 insA, MMP12 - 82 A>G еднонуклеотидните полиморфизми на 

пациенти с ХОББ, БА, както и на популация от незасегнати от 

заболяването индивиди, и определяне ролята на тези полиморфизми 

като рисков фактор за двете заболявания; 

•  Генотипиране по отношение на ММР2 -1306 С>Т и MMP7 -

181 A>G, еднонуклеотидните полиморфизми на пациенти с ХОББ и на 

популация от незасегнати от заболяването индивиди, и определяне 

ролята на тези полиморфизми като рисков фактор за ХОББ; 
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•  Измерване концентрацията на ММР-1, ММР-2, ММР-3, 

ММР-7 и TIMP-2 в кръв от пациенти с ХОББ и на популация от 

незасегнати от заболяването индивиди, и определяне ролята на 

концентрацията на тези ензими за развитието и прогресията на ХОББ; 

•  Измерване концентрацията на ММР-3 в кръв от деца и 

възрастни индивиди с БА, както и на популация от незасегнати от 

заболяването индивиди, и определяне ролята на концентрацията на 

ензима за развитието на това заболяване; 

•  Генотипиране по TERC C>G и TERC C>T SNPs и измерване 

дължината на теломерите на пациенти с ХОББ и на популация от 

незасегнати от заболяването индивиди, и определяне ролята им в 

развитието на ХОББ. 

 

III. Материали и методи 

1. Пациенти 

В проучването са включени 204 пациенти с ХОББ, 89 пациенти 

с Бронхиална астма (от тях 26 деца под 18 г. и 63 възрастни над 18 г.) и 

412 незасегнати от заболяванията индивиди.  

От пациентите с ХОББ 111 (55,5%) са II клиничен стадий, 78 

(39%) - III клиничен стадий и 11 пациенти (5,5%) - IV клиничен 

стадий. Всички пациенти отговарят на следните критерии: възраст над 

40 години; FEV1 <80%; съотношение FEV1/FVC ≤ 70% от 

предвидената нормална стойност; и реверзибилност на FEV1 < 12% 

след 400 μg Salbutamol. 

Всички пациенти участващи в изследванията са в стабилно 

състояние (извън период на екзацербация). 

2. Лабораторни методи 

2.1. Генотипиране по еднонуклеотидни полиморфизми в 

гени за MMP 

Генотипирането по отношение еднонуклеотидните 

полиморфизми MMP1 -1607insG, ММР2 -1306 С>Т, MMP3 -1171insA, 

MMP7 -181A>G и MMP12 - 82 A>G, бе осъществено посредством 

PCR-RFLP -базирани методи. 

За целта бе изолирана генонма ДНК от кръв, посредством 

комерсиални китове (GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep 

Kit, Sigma, USA). Процедурата по изолирането бе проведена съобразно 

инструкцията на кита.  

Количеството и качеството на изолираната геномна ДНК бяха 

определени чрез  UV спектрофотометричнен метод, с автоматичен 

NanoDrop Spectrophotometer ND-1000 (Thermo Fisher Scientific - 

NanoDrop products, NanoDrop Technologies Inc), както и с помощта на 

подводна (submarrin) агарозна електрофореза. Агарозна електрофореза, 
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както и електрофореза в полиакриламиден гел, бяха изполвани за 

определяне на фрагментите от рестриктазните реакции на PCR 

продуктите. 

Температурния профил на PCR реакциите, както и секвенциите 

на всеки от праймерите са представени в Таблица 1 и Таблица 2, 

съответно. 

Таблица 1: Температурни профили на PCR реакциите 

 

Таблица 2: Последователност на специфичните праймери 

 

2.2. Генотипиране по еднонуклеотидните полиморфизми 

TERC C>G и TERC C>T  

Генотипирането по еднонуклеотидните полиморфизми TERC 

C>G и TERC C>T беше проведено посредством количествен Real-time 

PRC.  

Профилът на PCR амплификационната реакция бе както следва: 

инициираща денатурация и активиране на полимеразата при 50˚ С за 2 

мин и 95˚ C за 10 мин, последвани от 40 цикъла състоящи се от 

денатурация при 95˚ C за 15 сек и хибридизация и елонгация при 60˚ C 

за 1 мин. Данните от флуоресценцията на белязаните сонди бяха 

детектирани на 7900 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 

USA). 
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2.3. Определяне дължината на теломерите в левкоцити от 

цяла кръв 

За определяне дължината на теломерите бе използван SYBR 

green-базиран qPCR метод. Методът се базира на използване на 

стандартна права, построена от последователно десетократни 

разреждания на pTEL плазмид, съдържащ теломерна секвенция с 

дължина 600 б.д. Като референтен ген бе използван Fth1 (Ferritin heavy 

chain). 

2.4. Определяне концентрацията на някои ММР и TIMP-2 

Концентрацията на ММР-1, ММР-2, ММР-3, ММР-7 и TIMP-2 

бяха определени посредством ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay) (Quantikine ELISA Kit, R&D Systems). Процедурата бе проведена 

съобразно инструкцията на кита. 

Оптичната плътност на разтвора във всяка една от плаките бе 

измерена спектрофотометрично (Zenyth 200 Microplate Reader UK - 

Biochrom Ltd.). 

3. Статистически анализи 

Статистическите анализи бяха осъществени, използвайки пакет 

от статистически програми SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) версия 16 (IBM Corporation, Armonk, New York, USA). 

За определяне основните дискриптивни статистически величини 

на вариационните променливи: средна аритметична стойност (mean), 

медиана (median), стандартно отклонение (SD) и стандартна грешка 

(SE), бе използван дискриптивния анализ. Непараметричните анализи 

включваха Хи квадрат тест за определяне честотата на изява на 

качествените променливи, и U-тест на Mann-Whitney и Kruskal-Wallis 

тест за сравнение на количествени променливи на 2 групи. 

Разликите между средните стойности на количествените 

променливи с нормално разпределение бяха оценявани с помощта на 

нечифтния t-тест на Student (Unpaired t-test) и ANOVA тест. 

Изчислението на генотипните и алелни честоти бе извършено 

след преброяване на изследваните индивиди, последвано от проверка 

за достоверни различия от очакваните честоти посредством Хи-

квадрат тестът (Закон на Харди-Вайнберг). 

Нeпарамeтричният Spearman rank correlation test и линeйният 

корeлационeн анализ са ползвани при изучаванe на корeлацията мeжду 

изследваните количествени променливи. Логистичен регресионен 

анализ беше използван за да се установи наличието или липса на 

връзка между две вариабилни. 
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За определяне диагностична точност на изследваните 

биомаркери бе използван анализа на ROC кривите. 

При всички използвани анализи за статистически достоверни 

бяха приети различия при ниво на значимост p<0.05. 

 

IV. Резултати 

1. Генотипиране по еднонуклеотидния полиморфизъм 

MMP1 -1607insG (1G>2G, rs1799750)   

В настоящото изследване бяха включени 163 пациенти с ХОББ, 

46 пациенти с бронхиална астма и 172 здрави доброволци. 

След провеждане на рестрикционна реакция агарозна 

електрофореза бяха наблюдавани съответно: една ивица с дължина 120 

бд при индивиди хомозиготни по 1G алела (1G/1G); две ивици с 

дължина 120 бд и 99 бд при хетерозиготни индивиди (1G/2G); и една 

ивица с дължина 99 бд при индивиди хомозиготни по 2G алела 

(2G/2G) (Фигура 1). 

 

Фигура 1: Агарозна електрофореза на рестрикционните продукти при 

генотипиране на индивиди по отношение на MMP1 -1607insG SNP 

При пациентите с БА не бе установена статистически значима 

разлика в генотипното (p=0.261) и алелно разпределение (p=0.465) 

спрямо контролните индивиди (Фигура 2). 

Аналогично и при пациентите с ХОББ не бе наблюдавана 

разлика в генотипното (р=0.561) и алелно (р=0.315) разпределение в 

сравнение с контролите (Фигура 3). Липсваха асоциации между 

различните генотипове и показателите за белодробна функция: FEV1% 

pr (р=0.491) и FEV1/FVC (р=0.350) или други демографски и клинични 

показатели: пол (р=0.852), тютюнопушене (р=0.798) и стадий на 

заболяването (р=0.985). 
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Фигура 2: Генотипно и 

алелно разпределение 

при пациенти с БА и 

контроли по 

отношение на MMP1 -

1607insG 

полиморфизма. 

 

 

Фигура 3: Генотипно и 

алелно разпределение 

при пациенти с ХОББ и 

контроли по 

отношение на MMP1 -

1607insG 

полиморфизма. 

 

2. Генотипиране по еднонуклеотидния полиморфизъм 

ММР2 -1306 С>Т (rs243865) 

В това изследване бяха включени 84 пациенти с ХОББ в 

различни стадии на заболяването и 71 незасегнати от заболяването 

контролни индивиди. 

Продуктът от PCR реакцията бе с големина 193 бд. 
Рестрикционната реакция на PCR продукта на дивия-тип С алел с XspI 

образува 2 рестрикционни фрагмента с големина 188 бд и 5 бд, а 

вариантния Т алел - на 3 фрагмента: 162 бд, 26 бд и 5 бд (Фигура 4). 
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Фигура 4: Полиакриламидна гел електрофореза за визуализация на 

PCR-RFLP продуктите при генотипиране по отношение на ММР2 -

1306 С>Т SNP . 

Сравняването на генотипните честоти показа статистически 

значима разлика (p=0.021). Наблюдавана бе тенденция за по-често 

наличие на генотиповете, съдържащи вариантния Т алел (СТ+ТТ) при 

пациенти с ХОББ отколкото при контроли (p=0.164), определяща 

незначителния 1.64 пъти по-висок риск от развитие на ХОББ (Фигура 

5, Таблица 1). 

 

Фигура 5: Генотипно и 

алелно разпределение 

при пациенти и 

контроли генотипирани 

по MMP2 -1306C>T 

полиморфизма. 

 

 

Таблица 3: Генотипни и алелни честоти при пациенти с ХОББ и 

контроли по отношение на -1306C>T MMP2 полиморфизма. 
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Риска от развитие на ХОББ на носителите на Т алела е 

значително по-висок в групата на възратните индивиди (над 65 

години) (Фигура 6). Наред с това, генотиповете, съдържащи 

вариантния Т алел (СТ+ТТ) бяха свързани с по-късно развитие на 

заболяването, в сравнение с СС генотипа (Фигура 7). 

 

Фигура 6: Генотипно 

разпределение при 

пациенти с ХОББ и 

контроли над 65 

години. 

 

 

 

 

Фигура 7: Генотипно 

носителство и възраст 

на диагностициране на 

ХОББ. 

 

 

 

3. Генотипиране по еднонуклеотидния полиморфизъм - 

MMP3 -1171insA (5A>6A) 
Определен беше генотипът на 162 пациенти с ХОББ в различни 

стадии на заболяването, 46 с БА и на 172 здрави контроли. 

След приключване на амплификационния процес, полученият 

продукт, специфичен за областта обхващаща този SNP, бе с големина 

120 бд, разграден впоследствие от Pdm I (Xmn I) на два фрагмента с 

големина 97 бд и 23 бд. На електрофореграмата хомозиготите по 5А 

алела (5А/5А) бяха визуализирани с една ивица от 97 бд, 

хомозиготитите по 6 А алела (6А/6А) с една ивица с големина 120 бд, а 
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хетерозиготите (5А/6А), с две ивици – една с големина 120 бд и друга, 

с 97 бд (Фигура 8). 

 

 

 
Фигура 8: Агарозна електрофореза на рестрикционните продукти при 

генотипиране на индивиди по отношение на MMP3 -1171insA (5A>6A) 

SNP. 

Не установихме разлики в генотипното (p=0.553) и алелно 

(p=0.938) разпределение по отношение на -1171insA SNP в 

промоторния район на гена за MMP3 между контролните индивиди и 

пациентите с ХОББ (Таблица 4). 

Таблица 4: Генотипни и алелни честоти при пациенти с ХОББ и 

контроли по отношение на MMP3 -1171insA (5A>6A) полиморфизма. 

 

При пациентие с БА установихме значителни разлики при 

генотипното разпределение спрямо контролните индивиди (р=0.005) 

(Фигура 9, Таблица 5). Разликите в алелните честоти също бяха 

статистически значими (р=0.001) (Фигура 9, Таблица 5). Индивиди, 

носители на генотип, съдържащ поне един високопродуциращ 5А алел 

(5А/5А или 5А/6А) бяха значително по-често срещащи се при 

контролите отколкото при пациентите с бронхиална астма (р=0.003) 

(Таблица 5). Носителството на 5А алел статистически значимо 

намалява риска от развитие на  БА (5.8 пъти за 5А/5А и 2.3 пъти за 

5А/6А генотипа). Над 2.6 пъти по-малък е рискът за развитие на 

бронхиална астма при индивиди носители на поне един 

високопродуциращ 5А алел (5А/6А+6А/6А) (Таблица 5). 
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Фигура 9: Генотипно и 

алелно разпределение 

при пациенти с БА и 

контроли по 

отношение на MMP3 -

1171insA (5A>6A) 

полиморфизма. 

 

 

Таблица 5: Генотипни и алелни честоти при пациенти с БА и контроли 

по отношение на MMP3 -1171insA (5A>6A) полиморфизма. 

 

Наблюдавано бе дозо-зависимо нарастване на възрастта с броя 

на високопродуциращите 5А алели (р=0.068). Разликата в годините на 

развитие и откриване на болестта бе статистически значима между 

пациентите с хомозиготни генотипи (р=0.031) (Фигура 10). 
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Фигура 10: Асоциация 

между генотипното 

носителство по 

отношение на MMP3 -

1171insA (5A>6A) и 

възрастта на изява на 

БА. 

 

4. Генотипиране по еднонуклеотидния полиморфизъм 

MMP7 -181A>G 
Групата на изледваните индивиди включваше 191 пациенти с 

ХОББ и 215 незасегнати от заболяването контролни индивиди. 
Рестриктазната реакция с EcoRI водеще до получаване на 1 фрагмент с 

дължина от 150 бд за АА генотипа, 150 бд, 120 бд и 30 бд за AG 

генотипа, и два фрагмента с дължина от 120 бд и 30 бд за GG генотипа 

(Фигура 11). 

 
Фигура 11: Агарозен гел за визуализация на PCR-RFLP продуктите и 

генотиповете при MMP7 -181A>G полиморфизма. 

Не бе установена разлика в генотипното (р=0.341) и алелно 

(р=0.214) разпределение по отношение на MMP7 -181A>G SNP между 

пациентите с ХОББ и контролите (Фигура 12). 

 

Фигура 12: Генотипно 

и алелно 

разпределение по 

отношение на MMP7 -

181A>G SNP при 

пациенти с ХОББ и 

контроли. 
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Установено бе значително по-ранно развитие на заболяването 

при носители на вариантния алел G (AG+GG) (p=0.032, Фигура 13). 

При пациенти и контроли под 64 години, бе открита значителна 

разлика: GG генотипа, както и G-съдържащите генотипове (AG+GG), 

се срещаха по-често при пациенти с ХОББ, отколкото AA генотипа, 

определящо близо 3 пъти по-висок риск от развитие на заболяването 

(Таблица 6). 

 

Фигура 13: Възраст 

при диагностициране 

на заболяването 

спрямо генотипа при 

MMP7 -181A>G 

полиморфизма сред 

пациентите с ХОББ 

 

Таблица 6: Генотипни и алелни честоти при пациенти с ХОББ и 

контроли под 64 г по отношение на MMP7 -181A>G полиморфизма. 

 

5. Генотипиране по еднонуклеотидния полиморфизъм 
MMP12 -82 A>G 

Групата на изледваните индивиди включваше 191 пациенти с 

ХОББ и 215 незасегнати от заболяването контролни индивиди. 
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PCR продуктът на дивия-тип А алел остана непроменен (199 

бд), вариантния G алел образува два рестрикционни фрагмента с 

големина 175 бд и 24 бд. Хетерозиготите (АG) се визуализираха с две 

ивици с големина 199 бд и 175 бд (Фигура 14). 

 
Фигура 14: 4% агарозен гел за визуализиране на PCR-RFLP 

продуктите от генотипирането по отношение на MMP12 -82 A>G 

полиморфизма. 

Пациентите с ХОББ имаха генотипно разпределение, което се 

различаваше статистически от това при контролите (р=0.010) (Фигура 

15). Установена бе и статистически значима разлика в алелното 

разпределение (р=0.043) (Фигура 16, Таблица 7). 

При контролните индивиди генотиповете, съдържащи поне един 

вариантен G алел, се срещат по-често в сравнение с пациенти с ХОББ 

(Таблица 7). Тази разлика определяше приблизително два пъти (1.99) 

по-ниския риск от развитие на заболяването при носители на поне 

един вариантен алел. 

По отношение на промоторния полиморфизъм MMP12 -82 A>G, 

при пациенти с БА и контролни индивиди се установи, че съществува 

статистически значима разлика в генотипното (р=0.008, Фигура 15) и 

алелно разпределение (p=0.004, Фигура 16, Таблица 7). 

При пациентите с БА генотипове с поне един вариантен G алел 

се срещаха по-рядко, в сравнение с контролите. Тази разлика 

определяше 4.2 пъти по-нисък риск за развитие на БА при носителите 

на такива генотипове в сравнение с индивиди с хомозиготен АА 

генотип (Таблица 7). 

 

Фигура 15: Генотипно 

разпределение при 

изследваните групи по 

отношение на MMP12 -

82 A>G промоторния 

полиморфизъм. 
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Фигура 16: Алелно 

разпределение при 

изследваните групи по 

отношение на MMP12 -

82 A>G промоторния 

полиморфизъм. 

 

Таблица 7: Генотипно и алелно разпределение по отношение на 

MMP12 -82 A>G промоторния полиморфизъм при пациенти с ХОББ и 

БА и контролни индивиди. 

 



19 

 

6. Генотипиране по еднонуклеотидните полиморфизми 

TERC C>G (rs12696304) и TERC C>T (rs10936599) 

По отношение на TERC C>G (rs12696304), в това изследване 

бяха генотипирани успешно 185 незасегнати от заболяването 

контролни индивиди и 244 пациенти с ХОББ. По отношение на TERC 

C>T (rs10936599), групите наброяваха 263 и 191 съотвено.  

В процеса на генотипиране бяха използвани багрилата VIC® и 

FAM™, като дивия алел е маркиран с VIC®, а вариантния с FAM™. 

При хетерозиготи се установява флуоресценция и от двете багрила 

(Фигура 17, 18). 

 

         Фигура 17: rs12696304                        Фигура 18: rs10936599 

 

По отношение на rs12696304 не бе установена статистически 

значима разлика в генотипното (р=0.243) и алелно (р=0.105) 

разпределение между контроли и пациенти (Фигура 19, Таблица 8). 
Налице бе тенденция за по-висока честота на генотиповете съдържащи 

поне един вариантен алел при контролните индивиди (p=0.098, 

Таблица 8). Носителите на хомозиготен по дивия тип алел генотип СС 

имаха 1.39 пъти по-висок риск от развитие на ХОББ (Таблица 8). 
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Фигура 19: Генотипно 

и алелно 

разпределение при 

изследваните групи по 

отношение на TERC 

C>G (rs12696304) SNP. 

 

 

Таблица 8: Генотипно и алелно разпределение по отношение на 

TERC C>G (rs12696304) промоторния полиморфизъм при пациенти с 

ХОББ и контролни индивиди. 

 

По отношение на rs10936599 полиморфизма, генотипното 

разпределение при пациентите с ХОББ не се различаваше 

статистически от това на контролите (р=0.113, Фигура 20). При 

алелното разпределение бе установена маргинална разлика (p=0.058, 

Фигура 20). Носителите на хомозиготен по С алела генотип (СС) 

имаха 1.5 пъти по-висок от развитие на ХОББ в сравнение с тези, с Т-

съдържащи генотипи (p=0.044, Таблица 9). 

 

Фигура 20: Генотипно и 

алелно разпределение 

при изследваните групи 

по отношение на TERC 

C>Т (rs10936599) SNP. 
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Таблица 9: Генотипно и алелно разпределение по отношение на 

TERC C>Т (rs10936599) промоторния полиморфизъм при пациенти с 

ХОББ и контролни индивиди. 

 

7. Определяне дължината на теломерите в левкоцити от 

цяла кръв 

Успешно измерване на дължината на теломерите бе 

осъществено на 91 пациенти с ХОББ и 88 контролни индивиди, 

незасегнати от заболяването. 

Установена бе разлика в дължините на теломерите между двете 

групи, но без статистическа значимост (Фигура 21). Не бе 

наблюдавана асоциация между дължината на теломерите и пола 

(р=0.337), възрастта (р=0.343) и спирометричните показатели за 

белодробната функция (за FEV1% р=0.556, за FEV1/FVC% р=0.309). 

 

 

Фигура 21: Дължина на 

теломерите при 

пациенти с ХОББ и 

контроли. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

8. Определяне концентрацията на МMP-1 в серум 

Нивата на ММР-1 бяха измерени в серум от 18 контролни 

индивиди и 59 пациенти с различни стадии на ХОББ по GOLD. 

След статистическа обработка на данните не бе установена 

разлика в концентрациите на ензима между пациенти и контроли 

(3.38±4.38 спрямо 4.92±4.45, р=0.205). Не бяха установени корелаци 

между серумните нива на ММР-1 и показателите за белодробна 

функция FEV1% (р=0.583) и FEV1/FVC% (р=0.888). 

9. Определяне концентрацията на МMP-2 в плазма 

Нивата на ММР-2 бяха измерени в плазма от 21 контролни 

индивиди и 59 пациенти с различни стадии на ХОББ по GOLD. 

Плазмените нива на ММР-2 бяха по-високи при пациенти в 

сравнение с контролната група, макар и без статистическа значимост 

(p=0.229, Фигура 22). При разделянето на пациентите с ХОББ и 

контролите по пол, бе установена сигнификантна разлика в групата на 

жените (p=0.033). Такава не бе установена сред мъжете (p=0.798, 

Фигура 23). 

Пациенти с ХОББ в стадий IV имаха значително по-ниски нива 

на ензима в плазмата, в сравнение с индивиди в по-лек стадий на 

заболяването (GOLD II и GOLD III) (p=0.039, Фигура 24). 

 

 

Фигура 22: Плазмени нива 

на ММР-2 при пациенти с 

ХОББ и контроли 

 

 

 

Фигура 23: Плазмени нива 

на ММР-2 при жени и 

мъже 
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Фигура 24: Плазмени 

нива на ММР-2 при 

пациенти с ХОББ в 

различен стадий 

 

 

 

 
10. Определяне концентрацията на TIMP-2 в плазма 

В това изследване бяха включени 60 пациенти с ХОББ и 20 

незасегнати от заболяването контроли. 

Плазмените нива на TIMP-2 бяха значимо по-високи при 

контролните индивиди в сравнение с пациентите с ХОББ (p=0.010, 

Фигура 25). Стойността под 2.00 ng/ml разграничава с 76.6% 

чувствителност и 60% специфичност наличието на ХОББ (Фигура 26). 

 

Фигура 25: Плазмени 

нива на TIMP-2 при 

пациенти с ХОББ и 

контроли. 
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Фигура 26: ROC крива          

на плазмените нива на 

TIMP-2 

 

 

 

 

 

Съотношението на плазмените нива на MMP-2/TIMP2 бе 

значително по-високо при пациентите (p=0.011, Фигура 27). 

Граничната стойност 200 определя наличието на ХОББ с 63.7% 

чувствителност и 70% специфичност (Фигура 28). 

Установена бе тенденция за по-ниско съотношение при 

пациенти в стадий IV, в сравнение с пациенти в стадий II (p=0.069) и 

III (p=0.056, Фигура 29). 

 

Фигура 27: 

Съотношение на 

плазмените нива на 

MMP-2/TIMP2 при 

пациенти с ХОББ и 

контроли. 
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Фигура 28: ROC крива 

на съотношението на 

плазмените нива 

MMP-2/TIMP-2. 

 

 

 

 

 

Фигура 29: 

Съотношение на 

плазмените нива на 

MMP-2/TIMP2 при 

пациенти с ХОББ. 

 

 

 

11. Определяне концентрацията на МMP-3 в серум 

Серумните нива на ММР-3 бяха измерени при 59 пациенти с 

ХОББ, 43 с бронхиална астма, 24 деца с бронхиална астма и 20 

незасегнати от заболяванията контролни индивиди. 

В групата на децата с БА не бе открита разлика в нивата на 

ММР-3 в сравнение с възрастните контролни индивиди (p=0.307) или 

здравите деца (p=0.880, Фигура 30). Установена бе силна тенденция за 

по-ниски нива на ензима при по-малките деца (под 12-годишна 

възраст), в сравнение с тези над 12 години (p=0.052, Фигура 31). 
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Възрастните пациенти с БА имаха около 2 пъти по-високи 

стойности на ММР-3 в серума, в сравнение с контролите (p=0.001, 

Фигура 30). Децата с БА имаха значимо по-ниски нива на ензима, в 

сравнение възрастни страдащи от БА (p=0.0001, Фигура 30). 

 

Фигура 30: Серумни 

нива на ММР-3 при 

пациенти с БА и 

контроли. 

 

 

 

 

Фигура 31: Серумни 

нива на ММР-3 при 

деца с БА под и над 12 

години 

 

 

 

Серумните нива на ММР-3 при пациентите с ХОББ бяха 

значително по-високи от тези при контролните индивиди (p=0.020, 

Фигура 32). Тази разлика бе запазена и след разделянето на двете 

групи в зависимост от употребата на цигари, като статистически тя бе 

значима само при настоящите пушачи (p=0.006, Фигура 33). 

Стойността от 4.70 ng/ml определя ХОББ с 66.1% 

чувствителност и 65% специфичност (p=0.015, Фигура 34).  

Пациенти в по-лек стадий (GOLD II) имаха значително по-ниски 

концентрации, в ставнение с пациенти в по-напреднал стадий (GOLD 

III+IV) (p=0.029, Фигура 35). Сред пациентите с ХОББ, настоящите 

пушачи имаха най-високи нива на ММР-3, следвани от бившите 

пушачи и непушачите (p=0.052, Фигура 36). Разликата в 

концентрациите на ензима бе значима между непушачите и 
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настоящите пушачи (р=0.006). При настоящите пушачи имаше силна 

тенденция за по-високи нива на ММР-3 в сравнение с бившите пушачи 

(р=0.059, Фигура 36). 

 

 

Фигура 32: Серумни 

нива на ММР-3 при 

пациенти с ХОББ и 

контроли 

 

 

 

Фигура 33: Серумни 

нива на ММР-3 при 

контроли настоящи 

пушачи и пациенти с 

ХОББ настоящи 

пушачи. 

 

 

 

 

Фигура 34: ROC крива на 

серумните нива на МMP-3 
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Фигура 35: Серумни 

нива на ММР-3 при 

пациенти с ХОББ в 

различен стадий. 

 

 

 

Фигура 36: Серумни 

нива на ММР-3 при 

пациенти с ХОББ в 

зависимост от 

тютюнопушенето 

 

 

Пациентите с ХОББ хомозиготни по вариантния 6А алел 

(6А/6А), имаха значително по-високи нива на ензима в сравнение с 

хетерозиготите (5А/6А) (p=0.061) и особено спрямо хомозиготите по 

дивия тип алел (5А/5А) (p=0.003, Фигура 37). 

 

Фигура 37: Серумни 

нива при пациенти с 

ХОББ с различни 

генотипове по 

отношение на MMP3 

1171insA 

полиморфизма. 

 

 



29 

 

12. Определяне концентрацията на МMP-7 в серум 

Измерими стойности на ММР-7 бяха получени само при 15 

контроли и 30 пациенти с ХОББ. 

При пациентите с ХОББ имаше тенденция за по-високи нива на 

ММР-7 в сравнение с тези на контролната група (р=0.058, Фигура 38). 

 

Фигура 38: Серумни 

нива на ММР-7 при 

пациенти с ХОББ и 

контроли. 

 

 

 

V. Обсъждане 

1. Полиморфизми в гени кодиращи MMP. Концентрация на 

някои ММР и TIMP2 

Обект на изследване на настоящата работа са пет основни 

матриксни металопротеинази: ММР-1, ММР-2, ММР-3, ММР-7 и 

ММР-12. От установените досега полиморфизми в гените на тези 

протеинази ние изследвахме промоторните полиморфизми MMP1 -

1607insG (1G>2G, rs1799750), ММР2 -1306 С>Т (rs243865), MMP3 -

1171insA (5A>6A, rs3025058), MMP7 -181A>G (rs11568818) и MMP12 -

82 A>G (rs2276109), за които има in vitro данни за функционални 

ефекти върху степента на експресия на съответните генни продукти 

(ензимни молекули). Също така бяха измерени концентрациите в 

серум/плазма на изследваните ензими, с изключение на ММР-12. В 

допълнение, концентрацията на един от специфичните ендогенни 

инхибитори на ММР (TIMP2), също бе измерена. 

Промоторния полиморфизъм в ММР1 -1607insG (1G>2G, 

rs1799750) представлява въвеждане на втори G нуклеотид в позиция -

1607 в ММР1, което генерира нова 5’-GGA’3’ секвенционна структура, 

която съответства на секвенцията, разпознавана от представителите на 

Ets транскрипционните фактори (Rutter, Mitchell et al. 1998). 

Функционалните анализи са показали, че 2G (insG) алелът и 

хомозиготният 2G/2G генотип водят до значително повишаване на 
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транскрипционната активност на гена в различни клетъчни видове в 

сравнение с 1G алела и хомозиготния 1G/1G генотип (Rutter, Mitchell 

et al. 1998; Ghilardi, Biondi et al. 2001; Zhu, Spitz et al. 2001; Wyatt, Coon 

et al. 2002). 

Въпреки че, в някои изследвания се доказва врърката на ММР1 -

1607insG промоторния полиморфизъм с ХОББ (Zhang, He et al. 2005; 

Lee, Kim et al. 2010), вероятно участието му в патогенезата на 

заболяването е спорна. Редица автори съобщават резултати подобни на 

нашите (Korytina, Akhmadishina et al. 2008; Haq, Chappell et al. 2010; 

van Diemen, Postma et al. 2011). 

От друга страна състоянието на пациента (дали е в екзацербация 

или стабилно състояние) може да оказва влияние върху нивата на 

ензима. Установени са повишени нива на ензима при пациенти с ХОББ 

(особено при пушачи) в сравнение с контролни индивиди, без разлика 

в нивата при отделните степени на заболяването (Montano, Sansores et 

al. 2014). Наред с това е доказана повишена експресия на ММР-1 в 

белодробен паренхим на пациенти с белодробен емфизем (Demedts, 

Brusselle et al. 2005). При друго изследване, подобно на нашите 

резултати, не са установени разлики в нивата на ензима между 

пациенти с ХОББ и контроли, както и между стадиите на 

заболяването. 

MMP2 -1306C>T е функционален полиморфизъм, повлияващ 

транскрипционните нива на ензима (Li, Sun et al. 2010). Установено е, 

че ядреният протеин (Sp1) се свързва с С алела, но не и с Т алела. 

Функционални анализи с клетъчни линии са показали, че С алелът 

води до повишена генна експресия в сравнение с Т алела (-1306 C>T 

полиморфизмът разрушава Sp1 регулаторния елемент, довеждащо до 

значително по-високата промоторна активност на дивия-тип С алел в 

сравнение с вариантния Т алел) (Price, Greaves et al. 2001). 

Получените резултати навеждат на хипотезата за ролята на 

други фактори повлияващи генната експресия на ММР-2. Още повече, 

получените от нас концентрации на ензима в плазма, се различаваха 

между пациенти и контроли, като в групата на пациентите те бяха по-

високи, макар и без статистическа значимост. При пациенти с ХОББ 

имунохистохимично е установена повишена експресия на ММР-2 в 

бял дроб (Segura-Valdez et al., 2000; Demedts et al., 2005). Въпреки че 

добре е проучена регулацията на генната експресия на ММР на 

транскрипционно ниво, изследвания проведени наскоро предполагат 

наличието на посттранскрипционни механизми свързани с контрола на 

генната експресия на ММР2, в отговор на определени сигнали. 

При разделянето на пациентите с ХОББ и контролите по пол, бе 

установена сигнификантна разлика в плазмените нива на ММР-2 в 



31 

 

групата на болните жени спрямо контролните жени, както и 

положителна корелация на плазмените нива на ММР-2 и възрастта при 

диагностициране на заболяването в тази група. В наличните в научната 

литература сведения относно ролята на пола в патогенезата на редица 

заболявания, се съобщават резултати за понижена про-ММР-2 

активност при жени в сравнение с мъже (Antunes, Abreu et al. 2010; 

Giannakos, Vardali et al. 2016). От друга страна при проведени опити с 

овариектомирани мишки, са установени по-ниски нива на експресия на 

колаген тип I, ММР-9 и усилено активиране на ММР-2 и ММР-9 

(Voloshenyuk and Gardner 2010). Тъй като голяма част от изследваните 

от нас пациентите са на средна възраст 65 г, най-вероятно високите 

нива на ензима в плазмата се дължат на понижените нива на естроген в 

нашата група. Що се отнася до по-ниските нива на ММР-2 при 

пациенти в напреданл стадий на заболяването, най-вероятно това се 

дължи на изтощаване на имунната система и клетките синтезиращи 

ензима. 

ХОББ може да се развие не само вследствие на белодробен 

емфизем (усилено разграждане на ЕЦМ), но и при обструкция на 

дихателните пътища. Вероятно по-ниската промоторна активност на Т 

алела, би довела до усилено отлагане на съединителна тъкан в белите 

дробове и развитие на белодробна обструкция, която най-вероятно е 

причината за повишения риск от развитие на ХОББ при по-възрастни 

индивиди. 

Тъканните инхибитори на ММР, основно TIMP-1 и TIMP-2, са 

свързани с развитието на заболявания на белия дроб, характеризиращи 

се с нарушения в структурата на паренхима (емфизем) и хроничен 

бронхит. Предполага се, че съотношението MT1-MMP/MMP-2/ TIMP-2 

играе важна роля в тези процеси (Hirano, Sakamoto et al. 2001). ТIMP-2 

потиска ММР-2, но също така участва в свързването на про-ММР-2 

към клетъчната повърхност, където се активира от МТ-ММР-1 

(Ghanei, Ghalejooghi et al. 2010). 

В изследваните от нас групи, бяха установени значимо по-ниски 

плазмени нива на инхибитора TIMP-2 и значително по-високо 

съотношение на плазмените нива на MMP-2/TIMP-2 при пациенти с 

ХОББ в сравнение с контроли. . Подобно, понижени нива на ТIMP-2 са 

установени при пациенти с ХОББ и в други проучвания (Heijink, 

Brandenburg et al. 2011). Възможно е ниските нива на TIMP-2 да 

оказват влияние на концентрацията и активирането на ММР-2 в плазма 

– слабото инхибиране на ензима би довело до неговата висока 

активност. 

Инсерция/делеция на един А нуклетитид в позиция -1171 в 

промотора на ММР3 (-1171insA, 5A>6A, rs3025058) води до близо два 
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пъти по-висока транскрипционна активност на 5А/5А хомозиготния 

генотип в сравнение с 6А/6А генотипа при in vitro експерименти (Ye, 

Eriksson et al. 1996). 

Съгласно нашите резултати, проучвания полиморфизъм не е 

рисков фактор в развитието на ХОББ. 

Нашите резултати отнасящи се до асоциацията на серумните 

нива на ММР-3 и стадиите на ХОББ, най-вероятно отразяват ролята на 

тази протеиназа в ремоделирането на тъканите, възникващо при 

прогресията на заболяването. Смята се, че появата на емфизем при 

ХОББ е резултат от излишъка на протеази разграждащи ЕЦМ в белия 

дроб и понижените нива на техните инхибитори (протеазен-

антипротеазен дисбаланс) (Lagente, Manoury et al. 2005). Повишените 

серумни и/или плазмени нива на ММР-3 са асоциирани с редица 

състояния свързани с разграждане на ЕЦМ (ревматоиден артрит, 

системен лупус еритематозус, остеоартрит на таза и различни видове 

ракови заболявания, особено в метастатична фаза) (Samnegard, Silveira 

et al. 2005). 

Експресията на ММР се регулира от редица транскрипционни 

фактори, които медиират ефекта на редица ендогенни фактори и 

фактори на околната среда, като например компонентите на цигарения 

дим (Craig, Zhang et al. 2015). Много от компонентите на цигарения 

дим са про-оксиданти, ROS и RNS, които могат да ускорят 

активацията на про-ММР (Van Wart and Birkedal-Hansen 1990; Craig, 

Zhang et al. 2015). От тази гледна точка, резултатите получени от нас 

относно асоциацията на нивата на ММР-3 и тютюнопушенето, не са 

изненадващи и могат да бъдат обяснени с активирането на 

неутрофилите, които са основните клетки секретиращи ММР-3. 

На база на получените от нас резултати може да се предположи, 

че 6А алела активира транскрипционната активност на ММР3 гена, 

което е в противоречие с проведените in vitro експерименти с човешки 

фетални фибробласти и човешки съдови гладкомускулни клетки (Ye, 

Eriksson et al. 1996; Fang, Jin et al. 2005). Въпреки това, подобни на 

нашите са резултатите получени при in vivo проучвания, показващи 

асоциация между високи серумни нива на ММР-3 и 6А/6А генотипа 

при пациенти с ревматоиден артрит в Обединенто Кралство и Япония 

(Mattey, Nixon et al. 2004; Tsukahara, Shinozaki et al. 2008). Обяснение 

на противоположните факти относно ефектите на различните 

генотипове на MMP3 -1171 5A>6A полиморфизма върху продукцията 

и нивата на ММР-3 при in vitro и in vivo проучванията (Ye, Eriksson et 

al. 1996; Mattey, Nixon et al. 2004; Fang, Jin et al. 2005; Tsukahara, 

Shinozaki et al. 2008), може да бъде това, че генотип-зависимата 
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експресия е различна в различните типове клетки (Tsukahara, Shinozaki 

et al. 2008). 

Тъй като досега в световната научна литература не е 

провеждано друго изследване за ролята на промоторния 

полиморфизъм -1171insA (5A>6A) в ММР3 при бронхиална астма, ние 

не можем да сравним нашите резултати с други от подобен тип. Ние 

предполагаме, че при индивиди с генотип съдържащ 

високопродуциращия 5А алел се наблюдава и по-ефективно 

репариране на ЕЦМ в стените на бронхите, поради по-високата 

експресия и оттам ензимна концентрация на стромелизин-1 (ММР-3), 

който е отговорен за разграждането на протеогликаните, участва при 

разграждането на нефибриларните колагени (тип IV, VII и X), и има 

преференциална активност по отношение на колаген тип IV (Visse and 

Nagase 2003), който е важен компонент на базалната мембрана (Huang, 

Lin et al. 2009). От друга страна, по-ниската експресия на ММР-3 в 

носителите на 6А алела дава възможност за по-бързо и по-интензивно 

отлагане на ЕЦМ протеини (колаген) в стените на бронхите и оттам до 

стесняване на големите въздухоносни пътища, което е характерна 

особеност при бронхиалната астма. 

Що се отнася до серумните нива на ММР-3, пациентите с БА 

имаха около 2 пъти по-високи стойности на ензима в серума, в 

сравнение с контролите. Не бе установена връзка между нивата на 

ММР-3 в серума на пациенти с БА и отделните генотипове. Тези данни 

навеждат на идеята за наличие на посттранскрипционни механизми, 

свързани с контрола на генната експресия на ММР, в отговор на 

определени сигнали. 

Сред децата астматици бе наблюдавана тенденция за 

повишаване нивата на ензима в серума на деца над 12-годишна 

възраст, в сравнение с по-малките пациенти (под 12 г.). Това 

предполага, че най-вероятно, с възрастта имунния отговор се усилва. 
Наред с това е известно, че придобития имунитет се развива през 

първите 6 години от живота (Illi, von Mutius et al. 2006). Тъй като 

клетките секретиращи ММР-3 са свързани с ремоделирането и 

имунния отговор, логично е нивата на ензима да нарастват с възрастта. 

Установено е, че замяната на А с G в позиция -181 в промотора 

на ММР7, повлиява промоторната активност, като G алелът определя 

по-висока базална транскрипционна активност in vitro в човешка 

клетъчна линия U937 на моноцити/макрофаги (Jormsjo, Whatling et al. 

2001). 

При определяне серумните нива на ММР-7, при пациентите с 

ХОББ бе наблюдавана тенденция за по-високи нива на ензима в 

сравнение с тези на контролната група. ММР-7 асоциира с умерен 



34 

 

панлобуларен емфизем, както и с остър и умерен центрилобуларен 

емфизем (Ostridge, Williams et al. 2016 ).  

Епителиалният кадхерин (Е-кадхерин), един от субстратите на 

ММР-7, е трансмембранен гликопротеин, медииращ калций-

зависимата клетъчна адхезия при повечето епителни клетки. По-

високата промоторна активност, дължаща се на G-съдържащите 

генотипове (AG+GG) в гена за ММР-7, може да допринесе за 

активиране на епителните клетки, чрез медииране на персистентно 

отделяне на екстрацелуларния домен на Е-кадхерина, което би довело 

до промяна във взаимодействията клетка-клетка (McGuire, Li et al. 

2003), влошаване процеса на възстановяване на тъканите или развитие 

на фиброза и така, до развиване на ХОББ. 

MMP12 -82 A>G полиморфизмът повлиява възможността за 

свързване на АР-1 със специфичната секвенция в генния промотор. 

По-високият афинитет на АР-1 към А алела е свързан с по-висока 

промоторна активност на ММР12 in vitro. G алелът е асоцииран с 

понижена промоторна активност, свързана с понижено захващане на 

АР-1 при миши и човешки моноцитни клетъчни линии (Jormsjo, Ye et 

al. 2000; Hunninghake, Cho et al. 2009). 

ММР-12 да разгражда еластина, формирайки именно ELN-441 

(Skjot-Arkil, Clausen et al. 2012). В допълнение, фрагметите от 

разграждането на еластина и по-специално тези генерирани от ММР-

12, действат като хемоатрактанти за моноцити и фибробласти in vitro 

(Skjot-Arkil, Clausen et al. 2012; Houghton 2015). Наред с това, 

фрагментите от еластина предизвикват активирането на други ММР, 

които на свой ред влошават и задълбочават патологичния процес 

(Hogg and Senior 2002; Wells, Gaggar et al. 2015). При пациенти с ХОББ 

са установени четири специфични фрагмета, получени при 

разграждането на еластина, специфични за това заболяване (Wells, 

Gaggar et al. 2015). 

При БА, в допълнение на по-високия афинитет на АР-1 към А 

алела, някои цитокини и растежни фактори, участващи в патогенезата 

на заболяването (интерлевкини, интерферони, EGF, VEGF, TNF-α, 

TGF-β), индуцират свързването на АР-1 с промоторите на ММР 

(Sternlicht and Werb 2001).  

Различната експресия на ММР е свързвана с патогонезата на 

БА. Освен ролята им в разграждането на компонентите на ЕЦМ, ММР 

са свързани и с придвижването на клетките на възпалението, имунния 

отговор и възстановяването на тъканите (Xie, Issa et al. 2005).  
От друга страна ММР-12 има способността да индуцира 

освобождаването на про-възпалителни цитокини и хемокини. Редица 
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ММР (включително ММР-12) стимулират отделянето на мембранно 

свързания TNF-α (Houghton 2015). 

2. Полиморфизми в гени кодиращи теломерази. Дължина на 

теломерите в левкоцити от цяла кръв. 

Теломерите са специализирани нуклеопротеинови структури в 

края на хромозомите, състоящи се от тандемни повтори от TTAGGG 

секвенция, предпазващи от хромозомна нестабилност (Birch et al., 

2015; Bertuch, 2016). Необходим е минимален брой от тези повтори, за 

предпазване на ДНК. Теломерите се скъсяват с 50 до 200 бази с всяко 

делене на клетката, до достигане на критична дължина (лимит на 

Hayflick), при което клетъчния цикъл се прекъсва и клетката може да 

навлезе в процес на остаряване, да настъпи арест на клетъчното делене 

или да навлезе в апоптоза (Alter, Baerlocher et al. 2007; Maubaret, Salpea 

et al. 2013; Fumagalli, Rossiello et al. 2014; Aix, Gutierrez-Gutierrez et al. 

2016; Bertuch 2016). 

Теломеразата е специализирана обратна транскриптаза, 

предотвратяваща скъсяването на теломерите чрез синтез на теломерни 

повтори на 3’ края на ДНК (Calado 2009; Maubaret, Salpea et al. 2013; 

Schmidt and Cech 2015; Bertuch 2016). 

В нашето проучване, бяха установени по-къси, макар и без 

статистическа значимост, теломери при пациенти с ХОББ в сравнение 

с контролите,. Липсата на значителна разлика може да се дължи на 

малкия брой индивиди и в двете изследвани групи (88 контроли и 91 

пациенти с ХОББ). 

Преждевременното остаряване на организма при ХОББ е 

асоциирано със свръхекспресията на провъзпалителни цитокини и 

адхезионни молекули, наред със скъсяването на теломерите (Amsellem, 

Gary-Bobo et al. 2011). 

Установени са няколко полиморфизма в близост до TERC, 

повлияващи теломерите и тяхната функция. Такива полиморфизми са 

rs12696304 и rs10936599 (Vasa-Nicotera, Brouilette et al. 2005; Codd, 

Mangino et al. 2010; Levy, Neuhausen et al. 2010; Shen, Zhang et al. 2011; 

Codd, Nelson et al. 2013). При геномно проучване на средната дължина 

на левкоцитните теломери при 2917 индивиди е установено, че всеки 

G алел на rs12696304 полиморфизма се асоциира значително с 

намаляване дължината на теломерите (Codd, Mangino et al. 2010). 

Минорните алели и на двата полиморфизма корелират негативно с 

дължината на левкоцитните теломери (Soerensen, Thinggaard et al. 

2012; Michalek, Kepa et al. 2017). 

В изследваните от нас групи се установиха статистически 

незначимо по-къси теломери при пациентите с ХОББ и по-висока 
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честота на дивия-тип алели. Тези резултати водят до заключението, че 

генотиповете съдържащи вариантен алел (rs12696304 CG+GG и 

rs10936599 CT+TT) се явяват протективни и дължината на теломерите 

най-вероятно е повлияна от други фактори. Известно е, че 

оксидативният стрес е важен за патогенезата и прогресията на ХОББ. 

Няколко животински и in vitro модели са доказали, че хроничният 

оксидативен стрес индуцира ускорено скъсяване на теломерите. 

Дължината на теломерите може да се променя динамично в 

различните периоди от живота, в отговор на външни фактори и 

стресови въздействия (Aviv 2002; Carlson, Beattie et al. 2015). 

В допълнение, метилирането на хистоновите белтъци в 

регионоте на теломерите и деметилирането на TERT, заедно играят 

значителна роля в поддържане структурата на хетерохроматина, 

потискане транскрипцията на теломерите и потискане активността на 

теломеразата (Bernadotte, Mikhelson et al. 2016). 
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VI. Изводи 

1. Установени са алелните и генотипни честоти по отношение 

на промоторните полиморфизми MMP1 -1607insG (rs1799750), ММР2 

– 1306 С>Т(rs243865), MMP3 -1171insА (rs3025058), MMP7 -181A>G 

(rs11568818), MMP12 - 82 A>G (rs2276109), TERC C>G (rs12696304) и 

TERC C>Т (rs10936599) при Българска контролна група от индивиди 

от регион Стара Загора. Генотипните разпределения по отношение на 

полиморфизмите в MMP3, MMP7 и TERC C>G кореспондират с 

резултатите за други популации от Кавказки тип.  

2. Промоторният полиморфизъм -1607insG (1G>G) в ММР1 не 

повлиява развитието на БА и ХОББ, а серумните нива на ММР-1 не 

биха били добър диагностичен и прогностичен маркер за ХОББ и БА. 

3. Установено е, че носителите на Т-съдържащи генотипове 

(СТ+ТТ) на MMP2 -1306C>T полиморфизма, може да имат по-висок 

риск (1.64 пъти) от развитие на ХОББ, особено в напреднала възраст. 

4. Плазмената концентрация на TIMP-2 е статистически 

значимо по-ниска, а съотношението MMP-2/TIMP-2 по-високо при 

пациенти с ХОББ в сравнение с контролните индивиди.  

5. Високопродуциращият 5А алел на промоторния 

полиморфизъм -1171insA (5A>6A) в ММР3 се явява протектиращ при 

развитието на БА, но не се асоциира с развитието на ХОББ. MMP3 -

1171insA полиморфизмът е свързан със серумните нива на ММР-3 при 

пациенти с ХОББ, като 6А/6А генотипът се асоциира със значително 

по-високи стойности на ММР-3 в серума. Серумни нива на ММР-3 

могат да бъдат използвани като показател за ХОББ и БА при 

възрастни, но не при деца с БА.  

6. MMP7 -181A>G промоторния полиморфизъм се асоциира с 

риска от развитие на ХОББ, като генотиповете съдържащи вариантния 

G алел (AG+GG), могат да се смятат за предразполагащи за развитието 

на заболяването. Наблюдавана е тенденция за по-високи серумни нива 

на ММР-7 при пациенти с ХОББ в сравнение с тези на контролната 

група, но поради липсата на значими разлики, този показател не би бил 

добър диагностичен маркер на заболяването.  

7. Установено бе, че вариантният G алел, както и G-

съдържащите генотипове на MMP12 -82 A>G промоторния 

полиморфизъм, се срещат по-често в контролната група отколкото при 

пациентите с ХОББ и с БА, което определя 2 пъти по-малкък риск от 

развитие на ХОББ, и 4.2 пъти по-малък риск от развитие на БА при 

носителство на тези генотипи. 

8. При пациенти с ХОББ, бе установена статистически значима 

по-малка честота на генотиповете съдържащи вариантен G алел на 

TERC C>G полиморфизма (rs12696304, CG+GG ) и тенденция за по-



38 

 

малка честота на генотиповете съдържащи вариантен Т алел на TERC 

C>Т полиморфизма (rs10936599, CT+TT), което определя 

носителството на тези генотипове като протектиращ фактор за 

развитието на ХОББ.  

9. Установени бяха по-къси теломери в левкоцити от цяла кръв 

при пациенти с ХОББ, макар и без статистическа значимост, като 

полиморфизмите в TERC не повлияват дължината на теломерите. 
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VII. Приноси 

Научно-теоретични приноси 

Оригинални 

1. За първи път в България е проведено популационно 

изследване за определяне на генотипни и алелни честоти по 

отношение на промоторните полиморфизми MMP1 -1607insG, ММР2 – 

1306 С>Т, MMP3 -1171insА, MMP7 -181A>G, MMP12 - 82 A>G, TERC 

C>G и TERC C>Т. 

2. Доказана е протективната роля на 5А алела на ММР3 (-

1171insA, 5A>6A) промоторния полиморфизъм за развитието на БА. 

3. Установено бе, че носителството на поне един вариантен Т 

алел (СТ+ТТ) на MMP2 -1306C>T полиморфизма, се явява рисков 

фактор за развитието на ХОББ, като за първи път това 

предразположение се доказва при напреднала възраст. 

4. Определена е ролята на вариантния G алел (AG+GG) на 

MMP7 -181A>G промоторния полиморфизъм за риска от ХОББ в по-

млада възраст. Открива се само едно проучване в световната 

литература относно този полиморфизъм при пациенти с ХОББ в 

турска популация, в което се установява взаимовръзка между 

носителството на A алела с риска за ХОББ. 

5. Установен е протективният ефект за развитието на ХОББ на 

генотиповете съдържащи вариантен G алел (CG+GG)  на 

полиморфизма TERC C>G (rs12696304). 

Потвърдителни 

1. Промоторният полиморфизъм -1607insG (1G>G) в ММР1 не 

повлиява развитието на ХОББ и БА. 

2. ММР3 (-1171insA, 5A>6A) полиморфизмът не повлиява 

развитието на ХОББ. 

3. За разлика от in vitro изследванията, при пациенти 6А/6А на 

MMP3 -1171insА генотипа се асоциира със значително по-високи нива 

на ензима в серума. 

4. Установена бе протективната роля на вариантния G алел на 

MMP12 -82 A>G полиморфизма от развитието на ХОББ и БА, което е в 

унисон с други изследвания откриващи се в световната литература, но 

има и такива, с противоположни резултати. 

Научно-приложни приноси 

1. Измерени бяха концентрациите в кръв на няколко матриксни 

металопротеинази и бе установена ролята на ММР-3 и ММР-2/TIMP-2 

съотношението като биомаркери при ХОББ и на ММР-3 при възрастни 

пациенти с БА. 
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Abstract 

COPD and Bronchial asthma (BA) are chronic inflammatory 

diseases of the lung. Specific pathologic changes for COPD are found in the 

central airways, peripheral airways, lung parenchyma, and pulmonary 

vasculature. BA is characterized by variable and recurring symptoms, 

airflow obstruction, bronchial hyper-responsiveness, and an underlying 

inflammatory process.  

One of the main hypotheses for the development of COPD (and BA) 

is the imbalance between proteases and antiproteases. Chronic inflammation 

causes accelerated remodeling of lung tissue due to impaired turnover of the 

ECM. The remodeling is considered to be a result of the imbalance of 

endogenous proteinases and antiproteinases in the lung, which occurs due to 

genetic factors or altered activity and/or tissue levels of inflammatory cells 

and mediators. 

On the other hand, in COPD the number of the aging endothelial 

cells in the lungs is higher perhaps due to decreased telomerase activity and 

telomeres shortening. 

Therefore the purpose of our study was to elucidate the role of 

genetic polymorphisms in the genes encoding some MMPs as well as 

polymorphisms in telomerase genes in the development and progression of 

COPD and BA 

The studied groups consisted of 204 patients with COPD (in 

different GOLD stages), 89 patients with BA (26 children up to 18 years 

and 63 adults) and 412 non-affected control individuals. 

The current results show that the promoter polymorphism -1607insG 

(1G>G) in ММР1 did not influence the development of BA and COPD, as 

the serum levels of MMP-1 are not relevant as diagnostic and prognostic 

marker for both diseases. The risk for COPD was higher for the carriers of 

T allele genotypes (CT+TT) of MMP2 -1306C>T SNP, especially in 

advanced age. The plasma levels of TIMP-2 were significantly lower and 

the MMP-2/TIMP-2 ratio was higher in patients with COPD compared to 

control individuals. 

 The 5A allele of the -1171insA (5A>6A) promoter polymorphism in  

ММР3 was protective for BA development, but it was not associated with 

COPD. The serum levels of the enzyme were higher in COPD patients and 

in adult patients with BA compared to controls. On the other hand, COPD 

patients carriers of 6А/6А genotype of the MMP3 -1171insA SNP had 

higher MMP-3 serum levels. According to our results, the serum levels of 

MMP-3 might be used as biomarker for COPD and BA in adults, but not in 

children. 

MMP7 -181A>G promoter polymorphism was associated with the 

risk for COPD: the carriage of the G variant (AG and GG genotypes) could 
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be considered as predisposing factor for early onset of COPD. There was a 

tendency for higher serum levels of MMP-7 in COPD patients, but due to 

the lack of significance it might not be relevant as a biomarker of the 

disease. 

 The variant G allele as well as G-containing genotypes (AG+GG) of 

MMP12 -82 A>G SNP appeared to be more common in the group of control 

individuals compared to COPD and BA patients. The carriage of those 

genotypes determined 2-fold lower risk for COPD and 4.2-fold lower risk 

for BA. 

In COPD patients a significance for lower frequency of genotypes 

containing the variant G allele of the TERC C>G SNP and a tendency for 

lower frequency of genotypes containing the variant T allele of the TERC 

C>Т SNP were found. The obtained results determine the carriage of those 

genotypes as protective for COPD. In COPD patients the leukocyte 

telomere length was lower, even though without significant difference, 

however the polymorphisms in TERC did not affect the telomere length. 
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