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Нарастващата епидемия от затлъстяване, метаболитен синдром и заха-
рен диабет (ЗД), водещи до многократно увеличение на сърдечно-съдовия риск, 
поставя нови предизвикателства за качеството на ранната диагноза. В тази на-
сока са големи очакванията за идентифициране на надеждни биомаркери, кои-
то да улеснят диагностичния процес. В това отношение напоследък се повиши 
интереса към остеопротегерина (ОПГ) поради факта, че той се доказа като не-
зависим рисков фактор за прогресия на атеросклерозата, както и предиктор на 
сърдечно-съдови събития. От друга страна, все още нерешен остава въпросът 
каква е функцията на ОПГ в съдовата патофизиология, а именно дали е ком-
пенсаторен протективен механизъм или се явява причина за посочените съдо-
ви увреди. Интересът към ОПГ нараства особено след публикацията през 2012 
г. на Mogelvang и сътр., насочена към широобхватно популационно проучване, 
включващо около 6 000 лица, в което се очертава връзка на плазмения ОПГ не 
само с традиционните атеросклеротични рискови фактори, но и със сърдечно-
съдова, мозъчно-съдова и субклинична периферна атеросклероза, независимо 
от и в допълнение към традиционните рискови фактори и високочувствителния 
CRP. 

Всичко изброено придава съществена актуалност на настоящия дисерта-
ционен труд. Представеният от авторката материал обхваща 114 страници и е 
структуриран като Въведение, Литературен обзор, Цел и задачи, Материал и и 
методи, Резултати, Обсъждане, Заключение и изводи. 

Литературният обзор е подробен, обхваща много голяма част от публи-
куваната по темата литература и отразява дискусионния характер на избраната 
тема. Той се базира на 199 заглавия, от които 83 са публикувани през послед-
ните пет години. От грижливо направения анализ на обзора произтича и моти-
вировката за настоящото проучване, формулирана в целта да се сравнят се-
румните нива на ОПТ при мъже с новооткрит ЗД тип 2 без или с известна КАБ с 
тез на здрави контроли, като по този начин се потърси връзка с основни глюко-
метаболитни параметри и индикатори за съдови увреди. 
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За осъществяване на тази цел авторката формулира седем задачи, които 
са насочени към скрининг на ЗД тип 2 в обща популация без КАБ и други сър-
дечно-съдови заболявания (ССЗ), както и скрининг при лица с проведена коро-
нарна ангиография с цел очертаване на евентуални различия в нивото на ОПГ. 

От друга страна е поставена задача да се корелират нивата на ОПГ с 
подробен панел от глюко-метаболитни показатели, както и при частта от болни 
с КА да се проследи корелацията с дебелината на интима-медия на каротидни-
те артерии. Допълнително при част от болните е обърнато внимание в динами-
ката на нивата на ОПГ в хода на стандартно обременяване с глюкоза.  

Използваният материал в изследването е внушителен. Скринирани са 
общо 1038 лица, от които 799 чрез общо-популационен скрининг, 159 – чрез 
таргетен скрининг, и 96 лица – от групата с проведена коронарна ангиография. 
Използвани са съвременни скриниращи техники, какъвто е FINDRISK – много 
добре валидиран, възприет и апробиран в редица фундаментални проучвания, 
включително и в наскоро завършилия европейски проекти DE-PLAN. Като забе-
лежка към този етап на работата считам, че би трябвало да се посочи какъв е 
точковият скор за повишен риск от новооткрит диабет в конкретния материал. 
Борят изследвани лица позволява да се осигурят достатъчен брой индивиди за 
отделните групи, което на свой ред е предпоставка за извършване на достове-
рен статистически анализ. Последният е коректно извършен с помощта на съв-
ременни статистически пакети, от които се открояват регресионните и RОС-
анализи.  

Така осъществено проучването има характер на типично “Cross-section” 
изследване, което няма за цел извличане на причинно-следствени връзки. За-
едно с това обаче то има няколко съществени елемента, които имат важен 
практически принос.  

Преди всичко важно е ориентираното към пациенти с активно открит ЗД и 
в двете категории – без СС патология и такива с КАБ. Откритата зависимост 
между ОПГ, глюкозните показатели и ИМТ дори и при над 0,8 mm посочва ОПГ 
като ранен маркер на фона на променящите се гликемични показатели, участ-
ващи в съдовата патофизиология, при това при сравними нива на серумния 
инсулин, повечето липидни показатели и обиколката на талията. 

От получените резултати д-р Бояджиева прави няколко важни практичес-
ки извода. Преди всички убедителна е констатацията за много висок процент 
гликемични нарушения (64%) сред пациенти с наскоро проведена коронарна 
ангиография и особено подчертани са нарушенията на втория час при глюкозно 
обременяване. Това до голяма степен важи за пациентите с доловима стеноза. 
Оттук изведената формула, оценяваща 2-рия час на ПГ при ОГТТ от стойности-
те на гликемията на гладно и HbA1c при стойност над 9 mmol/L би могла практи-
чески да се използва като чувствителен скринингов метод за откриване на диа-




	Rezensia dr MIia Boyadhieva
	рецензия стр 03

