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ВЪВЕДЕНИЕ
Депресията е сред най-разпространените психични разстройства в съвременното
общество. Поне веднъж, на различен етап от живота, при един на всеки пет души
от възрастното население на земята съществува вероятност от проява на
страданието, като жените са засегнати два пъти по-често от мъжете, независимо от
расата или етноса на индивида. По данни на СЗО, до 2020 г. се очаква депресията
да стане второто след ХИВ-инфекция/СПИН социалнозначимо заболяване, водещо
до инвалидизиране и носещо подчертана икономическа тежест за обществото. За
България, по данни от проведено епидемиологично проучване на психичната
болестност (EPIBUL), пожизнената болестност за афективните разстройства (вкл.
депресия) е 6.2%, като само през 2013 г. са регистрирани 6412 пациенти с
депресивен епизод и 8573 с рекурентно (рецидивиращо) депресивно разстройство
[Миланова, 2010; Зарков и съавт., 2010]. Нашe проучване [Зарков, 2015] посочва
едногодишна болестност 2,8% за разстройства на настроението, втора по честота
след тревожните разстройства.
Наред с ключовите симптоми на заболяването (потиснато настроение, загуба на
интерес, липса на енергия и отсъствие на радост/удоволстие от преживяното),
често придружени с понижен апетит и разстройство на съня и в различна степен
нарушаващи функционирането на пациента, допълнителни усложняващи фактори
са

фенотипната

хетерогенност

на

проявите,

тежестта

и

вариращата

продължителност на депресивния епизод (от няколко седмици до 3-6 месеца),
присъствието на атипични и/или психотични черти, потенциалният суицидален
риск, както и възможността разстройството да рецидивира и хронифицира.
Мултифакторната генеза и многообразието в характеристиките на заболяването
затрудняват не само конкретизирането на причинно-следствената връзка, но и
дефинитивния избор на начално и поддържащо лечение, превенцията и
дългосрочната прогноза [Lohoff et al, 2010]. Оценката на клиничните и
индивидуални фактори изисква паралелно проследяване на генетични, екологични,
епигенетични и множество други променливи с предполагаемо влияние върху
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сложната природа на лекарствения отговор [de Leon, et al. 2016].
Лечението на депресията е комплексно и интердисциплинарно, с прилагане найчесто на утвърдени медикаментозни методи и психотерапия, съчетани при
необходимост с електроконвулсивна терапия или транскраниална магнитна
стимулация, навлизаща напоследък в клиничната практика. В терапевтичен план,
за да бъде отчетен ефект от антидепресивното лечение на остър епизод, приемът
на назначените медикаменти трябва да продължи най-малко месец (често до 6 м.),
като неадекватен отговор на начална терапия се наблюдава при около 1/3 от
пациентите, а приблизително 60% от тях не достигат пълна клинична ремисия дори
при сходни условия на средата [Monkrieff et al, 2005; Serretti et al, 2010]. В
проспективни проучвания [Rush et al., 2006] се съобщава за алармиращо висока
честота на отсъствие на ремисия след поредица от адекватни лечебни подходи.
Редица

съвременни

изследвания

са

насочени

към

установяването

на

демографски, клинични и биологични фактори, определящи терапевтичния изход,
но все още липсват реално приложими ориентири. Отчетливите индивидуални
разлики в терапевтичното повлияване и днес затрудняват категоричната прогноза
и налагат преосмислено персонализиране на лечебния подход, базирано на нови
знания за множественото естество на лекарствения отговор. Неотменима е
потребността от внимателно проследяване на НЛР, добро фармакотерапевтично
сътрудничество и информиране за реалната оценка на състоянието от пациента и
близките му. Самооценката също е неделима част от комплексната терапевтична
картина. Необходима е и ефективна скринигова диагностика, с цел своевременно и
адекватно лечение на депресивните разстройства [Маринов, 2013].
В

търсене

на

надеждни

биологични

предиктори,

съвременната

психофармакогенетика (и напоследък, психофармакогеномика) поставя акцент
върху изучаването на генетични варианти, свързани с ефикасната фармакотерапия
на депресия. Фармакогеномиката на антидепресантите, основана на текущите
хипотези

за

дефицит

в

норадренергичната,

допаминергична

и/или

серотонинергична невротрансмисия, генерира лавина от съобщения за генетично
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обусловените отклонения в метаболизма на медикаментите и експресията на
лекарствените таргети. Въпреки обещаващите резултати, затруднения произтичат
от сложната полигенна йерархия на психотропния отговор и от факта, че дори при
пълна яснота относно ролята на фармакогенетичните фактори, те могат да обяснят
едва 40% от вариациите. Ограничения поставя и необходимостта от проучване на
комбинации от локуси с малък размер на ефекта, както и дефицитът на знания
относно функцията на редица гени с предполагаемо отношение към ефикасността
на антидепресантите [de Leon et al, 2016; Fabbri, Serretti, 2015; Pirmohamed et al.,
2014; Сычев, 2011; Савельева, 2009].
Все по-често се дискутира потребността от широкогеномни асоциативни
проучвания, фокусирани не само върху панели от генетични варианти, но
изследващи в цялост функционалните единици, въвлечени в неврофизиологичната
регулация на раними мозъчни процеси, засегнати от депресивното разстройство.
Вероятно бъдещото развитие на науката ще внесе баланс в позиционирането на
психофармакогеномиката, която днес разбираемо не е пощадена от пристрастия и
увлечения относно нейната значимост. Но, безусловно, предстои дълъг
изследователски път към все още непроучени и провокиращи с хетерогенността си
фактори, формиращи индивидуалния облик на депресията.
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1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
1.1. Фармакогенетика и фармакогеномика: историческо развитие, съвременни
тенденции и клинична приложимост.
Добре известен е фактът, че едно и също лекарство, прилагано по стандартен
алгоритъм и в сходни условия, може да повлияе по различен начин хода на
заболяването при отделните пациенти и да предизвика непредвидими отклонения
в ефикасността и сигурността на провежданата медикаментозна терапия. В анализ
на класическия подход „едно лекарство е подходящо за всички“ (англ. “one drug fits
all”) се съобщава за недостатъчна ефективност и/или повишена токсичност на
редица лекарства, като честотата при антидепресанти е 38% [Spear et al., 2001].
Индивидуализираната фармакотерапия предполага разработване на стратегии,
съобразени с унаследени промени в биоструктурите, определящи съдбата на
лекарствата в организма и механизмите на тяхното действие, в комплекс със
сложна оценка на множество значими фактори [de Leon, 2016] (Фиг. 1).

Фиг. 1.1. Фактори, влияещи върху лекарствения отговор.
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1.1.1. Фармакогенетика и фармакогеномика: обхват и терминология
Фармакогенетиката изучава ролята на редки моногенни дефекти, които
обуславят интериндивидуалните различия в терапевтичния отговор (повишен,
намален, качествено променен или отсъстващ), както и поносимостта към
определени лекарства. Полиморфизмите на част от гените с голям фенотипен
ефект, променящи резорбцията, разпределението, биотрансформацията и
екскрецията

на

лекарствата,

са

обект

на

„фармакокинетичната“

фармакогенетика. Полиморфизмите на други гени, влияещи върху механизмите
на лекарствения транспорт и лекарственото действие чрез промяна в таргетни
биологични структури на клетъчно и молекулярно ниво, са обект на
„фармакодинамичната“ фармакогенетика [Eichelbaum et al, 2006; Daly et al, 2014;
Бояджиева и съавт., 2016; Вълчева-Кузманова, 2011].
Така уточнени, понятията са терминологично удобни за практически цели, но далеч
не изчерпват многофакторната природа на генетично заложения терапевтичен
отговор и не отчитат сложните ген-ген и ген-фактор взаимодействия, както и все
още малко познатото епигенетично влияние върху унаследения терен във времето
[Boyadjieva N et al., 2012].
Фармакогеномиката изучава в цялост човешкия геном и представлява
продължение на фармакогенетиката в условията на новите геномни технологии. Тя
проследява комплексното влияние на геномни модели и тяхното взаимодействие
при наблюдавани отклонения в клиничните резултати от фармакотерапията. Във
фармакогеномните проучвания се изследват набори от еднонуклеотидни
полиморфизми (SNPs) и тяхната популационна честота, извършва се анализ и
подбор на фармакокинетични и фармакодинамични кандидат-гени за целите на
клиничните проучвания, разработват се приложими модели за генотипиране и
определяне на генотип-фенотип корелациите при изследване на лекарствения
отговор и нежеланите реакции на лекарствата [Тончева и съавт. 2015; Ma et al,
2011; Goldman et al, 2005].
Благодарение

на

напредъка

в

молекулярната
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генетика,

понятията

„фармакогенетика“ и „фармакогеномика“ днес се използват взаимозаменяемо,
като фармакогенетиката в класическия смисъл е по-често използвана в
асоциативни проучвания на чести полиморфизми при отделни кандидат-гени, а
фармакогеномиката се свързва с широкогеномните асоциативни проучвания и
бъдещето на персонализираната медицина [Biernacka et al, 2015; Pirmohammed et
al, 2014, Молле и съавт., 2012] (Фиг 1.2.).

Фиг. 1.2. Основни етапи в развитието на фармакогенетичните проучвания
1.1.2. Източници на генетична вариабилност и лекарствен отговор
Понастоящем е известно, че човешкият геном съдържа над 40 000 различни гена,
участващи в кодирането на повече от 100 000 индивидуални протеина. В резултат
на случайни вариации в нуклеотидните последователности, геномът на всеки два
индивида се различава с приблизително 1/1000 нуклеотида или с около 3 милиона
базови двойки като цяло.
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Ранното генетично картиране на човешкия геном се основава на чести естествени
ДНК-вариации (полиморфизми) с налични или отсъстващи разпознавателни места
за

рестрикционни

ензими,

наречени

„полиморфизми

в

дължината

на

рестрикционния фрагмент“ (restriction fragment length polymorphism; RFLP), които са
по-информативни при висока хетерозиготност на съответния алел.
Прилагането

на

т.н.

„микросателитни

маркери“,

представляващи

силно

полиморфни повтори на къси последователности в структурата на ДНК, улеснява
проучванията на унаследявани вариации в генетични региони, свързани с различни
заболявания при човека. При човека най-голямо значение имат микросателитите
СА, които се срещат около 50 000 пъти повторени в еукариотния геном [Ганев В,
2015]. Днес основният тип изследвани ДНК-вариации са т.н. „еднонуклеотидни
замени“ (еднонуклеотидни полиморфизми, SNPs), които се случват с честота ≥1%
в популацията, могат да се наблюдават в различни региони на ДНК (полиморфни
локуси) и са отговорни за над 90% от индивидуалните различия в човешкия геном.
До момента са идентифицирани около 1,8 милиона SNPs, над 60 000 от които са
локализирани в областите, кодиращи протеини. Например, полиморфните гени на
CYP ензимите 2А6, 2С9, 2С19, 2D6 и 3A4 са със значима честота на вариации,
определящи водещите функционални отклонения при определени етнически групи.
Друг, по-рядък, тип генетични варианти, с по-ниска честота в кодиращите региони,
произтича от инсерции, делеции или дупликации на базите [Тончева и съавт., 2015;
Fabbri et al., 2014]. През 2000 г., три години преди обявяването на финалните
резултати от Човешкия геномен проект (2003), Националният здравен институт в
САЩ

създава

фармакогенетичната

изследователска

мрежа

PGRN

(Pharmacogenetic Research Network), която си поставя за цел да проучи връзката
между генетичните варианти и лекарствения отговор, да изгради научна
колаборация между изследователите с интерес към фармакогеномиката и да
създаде фармакогенетична база данни със свободен достъп до информация
относно връзката генотип-фенотип-лекарство [pharmgkb.org].
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Интересът към използването на фармакогенетични методи в клиничната практика
нараства с въвеждането на първите генни чипове за генотипиране на метаболитни
генетични биомаркери през 2004 г. [Hall-Flavin et al., 2010; de Leon et al., 2006;
Gardiner et al., 2006; Grasma et al., 2004; Hodgson et al., 2004]. С появата си те
улесняват практическото извършване на генетичен анализ, но стойността им е
твърде

висока

за

рутинно

приложение

в

медицинската

практика,

а

доказателствената им стойност е все още обект на противоречиви дискусии
[Anderson et al., 2005; Dahl et al., 2006].
В тази връзка, в областта на фармакогенетиката най-добре проучени през
последното десетилетие са генетичните полиморфизми, влияещи върху
фармакокинетиката. Нарастват и изследванията на варианти с отношение към
фармакодинамиката и други молекулярни аспекти на фармакотерапията, като
съвременните акценти са поставени върху проучването на полигенни механизми,
свързани с комплексния лекарствен отговор. Затрудненията в тази насока са
свързани с факта, че все още голяма част от потенциалните SNPs не са
идентифицирани и характеризирани, а природата на взаимодействие между вече
познатите не е напълно известна [Gamazon et al., 2012].
Стандартните методи на генотипиране имат своите доказани предимства:
• Могат да бъдат по-лесно приложими в клинични условия от биохимичните
изследвания; лесно изпълними са от квалифициран персонал и могат да се
адаптират към изискванията на съответната генетична лаборатория;
• Необходима е само една проба от тъкани или клетки (най-често, 3-5 мл
венозна кръв) за извършване на генетичен анализ;
• Пробите могат да бъдат взети при първа среща с пациента и, при
показателни фармакогенетични резултати, да бъдат използвани за прецизиране на
началното лечение и прогнозиране на следваща терапия;
• Достатъчно е еднократно генотипиране, без да се налага многократно
прилагане на метода, което е щадящо за пациента;
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• Дават информация за метаболитния капацитет на индивида не само за
проследяваното, но и за други приложими във времето лекарства; позволяват да
се отдиференцират генетично базираните метаболитни промени от възможната
липса на сътрудничество, изразяваща се в неприемане на съответния медикамент
и свързаните с това рискове от грешки при интерпретиране на ТЛМ.
Генотипирането има и своите недостатъци:
• Методите не са със 100% сензитивност (множество мутации);
• Не винаги може да се определи чист фенотип (комбинирани мутации);
• Установява се само генетичната вариабилност, без да се отчита влиянието
на външни фактори (придружаващо лечение, прием на храна, вредни навици и др.);
не дава надеждна информация за метаболитния фенотип при участие на повече от
един изоензим в лекарствения метаболизъм;
• Наложителна е експертна оценка за интерпретиране на данните от анализа
и свързването им с определен фенотип, важен е и подборът на подходящ метод за
изследване, с доказана сензитивност и специфичност.
• Необходимо е резултатите от генотипирането да бъдат сравнявани с данни
за клиничния отговор на лечението, наблюдаваните нежелани лекарствени
реакции, крайния изход от терапията и самооценката на пациента за състоянието
му в хода на лечение.
1.1.3. Генетични методи за анализ на ДНК-полиморфизми
Изобилието и стабилността на SNPs в човешкия геном и наличието на
технологични възможности за тяхното изследване ги прави предпочитан маркер
при асоциативни изследвания. За качествено изследване са необходими стотици
хиляди SNPs, от които се подбират и оптимизират маркерни групи, служещи като
ресурс за изследване за скаченост.
Познати са няколко основни метода за идентифициране на SNPs:
•

RFLP: полиморфизмите по дължината на рестрикционните фрагменти,

резултат от наличието или липсата на повтарящи се последователности, се
разпознават от специфични рестрикционни ендонуклеази;
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•

SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism; анализ на конформационния

полиморфизъм на едноверижна ДНК): прилага се за откриване на промени в
нуклеотидната

последователност

на

едноверижни

ДНК

фрагменти

чрез

електрофореза в неденатуриращ полиакриламиден гел. Този метод използва
различията в конформацията на едноверижни ДНК фрагменти, дължащи се на
промени в нуклеотидната последователност, което води до различната им
електрофоретична подвижност;
•

Хетеродуплексен анализ: служи за установяване на хетеродуплекси по

време на верижното денатуриране на PCR продукта, произхождащи от отделните
хетерозиготи за SNP. Отчита се като изместване на ивица върху гел или чрез
характерно спиране на високо чувствителна течна хроматография.
•

Секвениране: в секвенирането по Sanger се използва свойството на

дидезоксинуклеотидтрифосфатите (ddNTP) да прекъсват синтеза на ДНК на
мястото на включването им и да маркират позицията на определена нуклеотидна
база. При PCR амплификация с използване на ddNTP се образува голямо
количество

специфични

ДНК

фрагменти,

които

се

анализират

след

електрофоретично разделяне.
• TaqMan: количествен анализ за генотипиране на полиморфизми, служещ и
за откриване на точкови мутации, изполващ PCR и флуоресцентно белязани сонди
за двата алтернативни алела.
1.2. Аспекти на психиатричната фармакогенетика.
В контекста на гореказаното, психиатричната фармакогенетика, респективно
фармакогеномика, изучават ролята на отделни генетични варианти, тяхното
комплексно взаимодействие и влиянието им върху терапевтичния отговор на
психотропни лекарства. Тяхна цел е създаване на индивидуални режими за
оптимизиране на лечението, намаляване на риска от НЛР и подобряване на
сътрудничеството на пациента за придържане към назначената медикаментозна
терапия.
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Психичните разстройства засягат значим процент от населението и често са
свързани с неефективен отговор на терапия и липса на сътрудничество поради
опасения от НЛР, което прави избора на тяхното оптимално лечение изключително
важен и специфичен. Необходимостта от поддържаща терапия, нерядко
съпровождаща целия живот на пациента, налага прецизиране на терапевтичните
алтернативи с оглед избора на най- подходящо, ефективно и щадящо лечение.
Интериндивидуалните генетични вариации могат да повлияят в значителна степен
клиничния отговор на редица медикаменти, в това число и психотропни. На
повечето съвременни лекари, обучавани в класическия фармакотерапевтичен
подход, вече е добре известно, че ключовият компонент, който превръща пациента
в индивид, е неговият уникален генетичен терен. Той е биологично неотделим от
допълнителните персонални и външни компоненти на лекарствения отговор, но на
този етап е труден за рутинно оценяване, поради отсъствие на ясни
фармакогенетични ориентири относно психотропните медикаменти, чест недостиг
на ресурси и потребност от допълнителна квалификация за интерпретиране на
постъпващите фармакогеномни данни.
Очаква се проучванията на генетичния фон, определящ индивидуалния фенотипбазиран болестен и лекарствен профил, да улеснят избора на лекарство и да
съдейства за ефективността на комплексното лечение.
1.2.1. Фармакогенетични проучвания при депресивни разстройства
Фармакогенетиката на афективните разстройства, в това число и различните
клинични изяви на депресия, търпи ексклузивна динамика през последното
десетилетие. Развитието в тази област се основава на лавината от информация в
постгеномната ера и въвеждането на нови полеви методи в областта на
молекулярната генетика.
1.2.1.1. Проучвания на кандидат-гени при терапия с антидепресанти
Все още най-използваният подход за анализ на ефикасността и безопасността на
лечението с психотропни медикаменти е основан на т.н. „кандидат-ген“ метод, при

17

който се изследват полиморфни гени, предполагаемо свързани с терапията на
заболяването.
Таблица 1.1. Водещи кандидат-гени с отношение към СИСТ [Crisafulli et al, Fabbri et
al., 2014]
Ген

Функция

Най-често
изследвани
варианти

SLC6A4

Серотонинов
транспортер

5-HTTLPR,
rs25531, STin2
VNTR 5HTTLPR

HTR2A

Основен
възбуден
серотонинов
рецептор
Невротрофичен
фактор

rs7997012,
rs6311
(1438G/A),
rs6313 (102T/C)
rs6265 (196G/A;
Val66Met)

+3, -1
+2, -2

G протеин бета
полипептид 3,
генерира каскада
от вторични
посредници.
FK506 свързващ
протеин 5.
Регулира
протеинкиназа Akt
и ГК рецептор.
ATФ-зависим
транспортер на
ксенобиотици
(MDR1/ABCB1)
Изоензим,
участващ в
метаболизма на
АД.

rs5443 (C825T)

+1, -3

rs1360780,
rs3800373,
rs4713916,
rs352428

+2, -2

По-висока терапевтична ефикасност
при rs1360780 TT генотип, rs352428 G
алел, rs4713916 A алел или
rs3800373 C алел.

rs2032582,
rs1045642,
rs2032583,
rs2235040
*1 (див тип),
*4, *5, и *10 (-/
↓ активност),
генни
дупликации

+3, -3
+1, -3

По-висока терапевтична ефикасност
при rs2032582 TT генотип, rs2032583
C алел и rs2235040 A алел.

-

Изоензим,
участващ в
метаболизма на
АД.

*1 (див тип),
*2 и *3
(-активност),
*17
(↑активност)

-

По-висока терапевтична ефикасност
при междинните метаболизатори; повисок риск от терапевтични неудачи
при ултрабързите метаболизатори;
по-висок риск от странични ефекти
при различен от нормалния
(екстензивен, бърз) метаболизъм.
Повече странични ефекти при лошите
метаболизатори; циталопрамтолерантните лоши метаболизатори
може да се наблюдава по-висока
честота на ремисии.

BDNF

GNB3

FKBP5

ABCB1

CYP2D6

CYP2C19

Терапевтичен
ефект
(+/- , брой
проучвания)
+27, -9
+1, -5
+6, -3

-3
+5, -2
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Основни констатации

Носителството на S алел може да
доведе до по-лош отговор на лечение
със СИСТ при бялата раса.
Носителството на LG вариант (5HTTLPR Lалел + rs25531 G алел) е
равностойно на S алел.
SNPs с модулиращо влияние върху
терапевтичния отговор на СИСТ.
По-добър отговор при хетерозиготно
носителство на минорен алел,
особено при азиатци; по-добър
отговор при носителство на Met алел.
По-добър отговор при носителство на
rs5443 T алел

1.2.1.2. Широкогеномни проучвания при терапия с антидепресанти
През последните години, с навлизането на широкогеномните асоциативни
проучвания

(GWAS),

изследователският

процес

се

разраства

на

интердисциплинарно ниво с мултицентрово включване на екипи от експерти по
биоинформатика и популационна генетика за цялостен скрининг на човешкия геном
сред хиляди до десетки хиляди индивиди и търсене на връзка между малко
познати и дори неизследвани до момента генетични варианти с хода на
заболяването и изхода от лечение. Сред ограниченията на тази методология е
рискът от фалшиво положителни резултати, както и неспособността да се откриват
редки генетични варианти (<1% от населението). В действителност, при сегашните
GWAS технологии се откриват само асоциации на генетични варианти,
присъстващи в 5% или повече от населението. Броят на извършените GWAS при
антидепресанти е твърде ограничен (GENDEP STAR*D и MARS) и резултатите
изискват потвърждение. До момента, със съвременните GWAS технологии, могат
да се установят асоциации на варианти с честота около и над 5% в популацията.
Таблица 1.2. Широкогеномни асоциативни проучвания при терапия на депресия
Проучване

Диагноза

Размер и раса на
извадката

Лекарство

Маркери
(хромозома/
ген)
rs6966038
(7, UBE3C)

Изход

STAR*D
проучване
Garriock et al

Голямо
депресивно
разстройство

Циталопрам

GENDEP
проект
Uher et al

Голямо
депресивно
разстройство

N = 1491 за
отговор
N = 1351 за
ремисия
От бялата раса:
N = 1067 (71.5%)
N = 706
Бяла раса
(Европейци)

Есциталопрам
N = 394 или
нортриптилин
N = 312

rs1126757
(6, IL11)
rs2500535
(6, UST)

Смесен
модел

rs6989467
(8, CDH17)

% промяна в MADRS
скала при лечение с
есциталопрам: 2.83E-06
При лечение с
нортриптилин:
3.56E-08
Ранен парциален
отговор:
7.60E-07
Ранен парциален
отговор: отговор,
ремисия:
8.50E-05

MARS
проект
Ising et al

Голямо
депресивно
разстройство;
Биполярно
разстройство

Извадка на MARS:
N = 339
Бяла раса
(европейци)
Немска
репликираща
извадка:
N = 361
STAR*D:
N = 832
Бяла рас

rs1502174
(3, EPHB1)
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Отговор +/-:
4.65E-07
Ремисия +/-:
3.63E-07

Всеки от методите има своите както медикобиологични, така и статистически
предимства и ограничения и изисква серия от потвърдителни проучвания в
условия, близки до реалната психиатрична практика, преди резултатите да бъдат
използвани за утвърждаване на генетични биомаркери и за прилагане в алгоритми
за терапевтично поведение.
Значимостта на фармакогенетиката/фармакогеномиката в терапията на психичните
разстройства е обект на няколко специализирани издания, като най-актуалните от
тях са публикувани от американски и европейски автори в периода 2010-2016 г.:
„Психиатрична

фармакогеномика“

[Mrazek,

2010],

„Фармакогеномика

в

психиатрията“ [Schwab et al., 2010] „Фармакогеномика на психотропните лекарства“
[Lerer et al., 2011] и „Генетично влияние върху отговора на терапия при големи
психични разстройства“ [Rybakowski et al., 2016]. Те цялостно очертават
съвременните концепции относно фармакогенетиката на големите психични
заболявания (шизофрения, биполярно разстройство, и депресия), както и
фармакогеномиката на основните психотропни лекарства (антипсихотици,
антидепресанти и стабилизатори на настроението).
Основна практическа цел на психиатрична фармакогенетика е оптимизирането на
терапията при отделния пациент и в този смисъл тя е неотделима от
персонализираната медицина, която за първи път е въведена като понятие в
контекста на генетиката и чиято недалечна перспектива е разработването на
подходящи медицински интервенции за всеки индивид.
В резултат на значими проучвания през последното десетилетие, вече има
обещаващи насоки за прилагане на фармакогенетиката при лечение на биполярно
разстройство с литиеви соли, препоръки за избор и дозиране на антидепресанти
(ТЦА и СИСТ) при определен метаболитен лекарствен фенотип, модели за
свързване на фармакогенетичната оценка с невроизобразителни биомаркери на
лекарствения отговор и др. [Hicks et al. 2013; Hicks et al. 2015].
Относно валидните фармакогенетични тестове, един от тях (GeneSight) вече е
одобрен за реимбурсиране от здраноосигурителната програма MediCare в САЩ,
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включително при депресивни разстройства. Оказва се, че темповете на
„транслиране“ на генетичната информация от предклиничните и клинични
изследвания до приложимост в реални условия, са твърде по-бавни от очакваните
и, въпреки напредъка, все още далеч от въвеждането на фармакогенетични
инструменти в психиатричната практика, за разлика от някои вече утвърдени
подходи

в

лечението

на

онкологични,

кардиоваскуларни,

неврологични,

дерматологични и др. заболявания.
През последното десетилетие у нас са в ход изследвания от различни авторски
колективи за определяне носителството и честотата на генетични варианти,
свързани с риска от развитие на шизофрения (Шишков, 2012), афективни
разстройства (Кънева, Миланова, Белчева, Иванова-Стоевска, Джебир) и
зависимост към алкохол и хероин (Кънева, Джебир), като част от проучванията
вече са финализирани и резултатите са оповестени. При афективни разстройства
(АР), авторите установяват слаба асоциация на Val66/Met66 полиморфизма с риска
от развитие на заболяване, вероятно поради твърде слабия размер на ефекта. В
същото проучване се отхвърля връзката на функционалния полиморфизъм 5HTTLPR с развитие на АР в българската популация [Иванова-Стоевска, 2015].
Полиморфизмът rs6265 е изследван у нас в широкогеномно асоциативно
проучване при 310 пациенти с биполярно разстройство и 704 здрави лица, с
подобни на горните резултати [Йосифова, 2011].
Доколкото ни е известно, до момента няма фармакогенетични проучвания от други
български автори за честота на насителство и връзка на установените
полиморфизми на фармакогенетични кандидат-гени с хода на заболяването и
ефикасността на терапията при пациенти с рекурентно депресивно разстройство.
1.2.2. Кандидат-гени и антидепресанти.
Фармакологичният отговор при терапия с антидепресанти е многофакторен процес,
свързан със значителни междуиндивидуални и етногеографски разлики в
лекарствения метаболизъм, с различно отсрочен във времето променлив клиничен
ефект от стандартно дозирано лечение, с потенциален риск от нежелани
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лекарствени реакции (НЛР) и често, с компрометирано сътрудничество от страна
на пациента.
Добре известен е фактът, че при около 40% от пациентите не се отчита очакваният
ефект от проведеното лечение, а над 70% от позитивно повлиялите се (1/3 от които
са потенциални плацебо-реактори) развиват НЛР, които нерядко налагат
назначаване на адювантни лекарства, промяна в терапевтичния подход или
преустановяване на лечението. Дори при терапия с относително добре поносимите
СИСТ, 12-15% от пациентите отказват сътрудничество, поради непоносимост към
наблюдаваните НЛР. Редица фактори, влияещи върху терапевтичното съдействие
на пациента, могат да се отразят върху резултатите от ФГ проучвания (Фиг. 1.3.).

Фиг. 1.3: Фактори, влияещи върху терапевтичното съдействие на пациента.
Оцветените в жълто фактори са обект на проследяване във фармакогенетични
проучвания.
Въпреки изобилието от препоръки, насоки и ръководни алгоритми за рационална
терапия, липсва категоричен ориентир за времето на настъпване и размера на
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очаквания терапевтичен ефект. В ежедневната клинична практика изборът на
ефективен антидепресант, продължителността на лечение и определянето на
оптимален дозовия режим, съобразени с риска от НЛР все още се базират на
принципа проба-грешка и емпирично изградения клиничен опит на лекаря.
Революционното секвениране на човешкия геном дава нов тласък на
фармакогенетиката и фармакогеномиката в детайлизирано търсене на генетично
заложени механизми, определящи индивидуалните отклонения в реакциите на
организма към психотропните лекарства. Изследванията се насочват в посока на
стратифициран подбор за оптимизиране на фармакотерапията при различни
психични заболявания. Оформя се ново направление във фармакогенетиката,
психофармакогенетика,

предоставящо

данни

за

генетично

базираните

междуиндивидуални вариации във фенотипната изява на психотропния лекарствен
отговор

и

съдействащо

за

подбора

на

кандидат-гени,

свързани

с

психофармакотерапията.
Понастоящем в генетични лаборатории по света се най-често се изследват 14 гена,
които са фармакогенетично информативни при терапия с психотропни лекарства и
резултатите от генотипирането на част от тях вече се прилагат за оптимизиране на
терапевтични режими. Те се различават драматично по размер (водещ е 5-HT2C
гена, с 326 074 нуклеотида), сложност (SLC6A4 се сътои от 15 екзона) и
характеристика на кодираните от тях протеини (серотониновият транспортер,
продукт на SLC6A4, съдържа 630 аминокиселини). Тези 14 гена имат важна роля
както за фармакокинетиката, така и за фармакодинамиката на психотропните
лекарства. Вариантите в структурата на 5 от тях, т.н. „фармакокинетични гени”
(CYP2D6,

CYP2C19,

CYP2C9,

CYP1A2

и

COMT),

са

предиктори

за

фармакокинетични междуиндивидуални разлики, докато вариантите в структурата
на останалите 9 т.н „фармакодинамични гени” (гени на норадреналинови,
допаминови и серотонинови транспортери и рецептори) могат да променят
лекарствения отговор.

23

Предполага се, че генетичните разлики в метаболизма и ефектите на
антидепресантите от групата на СИСТ се обуславят основно от варианти на
CYP2D6, CYP2C19, SLC6A4 и част от рецепторните гени (неубедителни
литературни данни).
1.3. Полиморфни фармакокинетични гени с отношение към СИСТ
Цитохром Р 450
Изоензимите от суперфамилията на CYP450, в познатите им повече от 80
генетични

варианти,

са

хем-съдържащи

монооксигенази,

катализиращи

окислителния метаболизъм на редица ксенобиотици (включително лекарства) и
ендогенни вещества. Те са силно хетерогенни и интензивно проучвани за
установяване на молекулярните основи на индивидуалния отговор на лекарствена
терапия (Фиг. 1.4.).
Полиморфните

CYP450

гени,

кодиращи

окислителния

метаболизъм

на

лекарствата, се свързват с около 15-30% от отклоненията в лекарствения
метаболизъм. Алелната хетерогенност е в основата на фенотипните вариации в
ензимната

активност:

силно

понижена

или

липсваща

при

т.н.

„лоши

метаболизатори” (РМ) и свързана с повишен риск от НЛР и токсични ефекти;
понижена при „междинните метаболизатори” (IM), повишена при „бързите” или
нормални (ЕМ) метаболизатори и силно повишена при „свръхбързите” (UM)
метаболизатори, отличаващи се с ускорен метаболизъм на лекарствата и различни
терапевтични последствия, свързани с вида на метаболитите.
Генетичните полиморфизми на два от гените, CYP2D6 и CYP2C19, са най-често
обект на ДНК анализ при психофармакогенетични проучвания, поради високия
относителен дял на психотропните лекарства, които се метаболизират от
съответните експресирани ензими. От 2003 г. в датската психиатрична клиника „Св.
Ханс” се провежда конвенционално генотипиране на CYP2D6 и CYP2C19 при
хоспитализирани пациенти. През септември 2004 г. в Европа, а през януари 2005 г.
и в САЩ, е въведен първият рутинен фармакогенетичен микрочип-тест (AmpliChip
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CYP450 Test) за определяне на CYP2D6 и CYP2C19 генни полиморфизми,
насочващи към определен фенотип на лекарствен метаболизъм и кореспондиращи
с промени в метаболитния капацитет на индивида.

CYP1A2
3%

CYP2E1
3%

CYP2C19
4%
CYP2C9
12%

CYP3A4
53%

CYP2D6
25%

Фиг. 1.4. Участие на CYP450 изоензими в метаболизма на лекарствата
1.3.1. Полиморфизми на CYP2D6 гена и фармакотерапия със СИСТ
Изоензимът CYP2D6 е единственият клинично значим изоензим от субфамилия
CYPD, който представлява едва 5-8% от чернодробните CYP450 ензими, но кодира
оксидативната биотрансформация на около 25% от всички използвани в
клиничната практика лекарства: бета-блокери, антиаритмици, антидепресанти,
антипсихотици, опиоидни аналгетици и др. (Фиг. 1).
Той често е обект на проучвания в областта на психиатрията, поради водещо
участие в метаболизма на трицикличните антидепресанти (TCA) (амитриптилин,
дезипрамин, доксепин, имипрамин, кломипрамин, нортриптилин); част от СИСТ
(флуоксетин, пароксетин), дулоксетин и венлафаксин, както и на редица
антипсихотици (Табл. 1.3.).
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Установени са повече от 80 полиморфизми на CYP2D6 гена, които кодират
експресията на ензими с различна метаболизираща активност, фенотипно
проявяваща се в четири основни групи: UM (свръхбързи метаболизатори), EM
(бързи, нормални метаболизатори), IM (междинни метаболизатори), PM (лоши
метаболизатори).
Експресията на CYP2D6, за разлика от останалите CYP450, не се регулира от
фактори на околната среда и не се индуцира значимо от съпътстващо лечение.
Установени са, обаче, сигнификантни лекарствени взаимодействия при съвместна
употреба на лекарства-субстрати на CYP2D6 и инхибитори на ензимната експресия
(Табл. 1.4.). Например, флуоксетин, пароксетин и халоперидол забавят
метаболизма и повишават проаритмогенния риск при лечение с пропафенон и
флекаинид.
При 7-10% от представителите на европейската раса, които фенотипно се отнасят
към PM, обичайните терапевтични дози на TCA, CYP2D6-зависими СИСТ и
венлафаксин могат да доведат до по-високи от очакваните плазмени концентрации
и до намалена поносимост към съответното лекарство. Около 10% от
южноевропейците (1-5% за средната европейска популация), с установена
дупликация на CYP2D6 гена, фенотипно свързана с UM, е вероятно да покажат
намален клиничен отговор на стандартно-дозирано антидепресивно лечение. Тези
данни обясняват по-често наблюдаваната намалена ефективност при лечение с
антидепресанти сред европейската популация, с акцент върху средиземноморския
регион. По фармакогенетични данни, за CYP2D6 PM са достатъчни 30-60% от
средната ефективна доза на ТСА, докато при CYP2D6 UM може да се наложи
прилагане до 250% от стандартната доза за постигане на ефект от лечението
[Kirchheiner et al, 2001]. При терапия със СИСТ, които се отличават с по-голяма
терапевтична ширина и по-добра поносимост, препоръчителната поддържаща доза
при РМ е 60-100% от стандартната. Флуоксетинът и пароксетинът са мощни
инхибитори на CYP2D6 и, приложени на пациенти с фенотип на EM, могат да
отклонят клиничния отговор в посока на PM.
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С прилаганите понастоящем методи за генотипизиране могат да бъдат установени
едва 20% от UM и до 97% от PM. Въпреки изключителното разнообразие на
CYP2D6 алелни варианти, проследяването на четири алела (CYP2D6*3, CYP2D6*4,
CYP2D6*5 и CYP2D6*6), може с относително висока точност да определи 93-97,5%
от РМ фенотипни изяви сред европейската раса. Генотипизирането на CYP2D6 е
валидна алтернатива на терапевтичния лекарствен мониторинг (ТЛМ) и
традиционното фенотипизиране за определяне на РМ статус. Описани са и
рутинно се прилагат различни методи за ДНК-анализ и установяване на CYP2D6
полиморфизми – PCR, RFLP-PCR, AS-PCR, real-time PCR, стандартизирани
индивидуални микрочипове и др., всеки от които се отличава по информативност,
удобство на изпълнимост и цена. Стандартните методи са финансово по-достъпни,
но по-трудно изпълними, което ограничава регулярното им приложение в
клиничната практика. Още в края на миналия век някои автори съобщават за
повишена честота на PM при пациенти с депресивни разстройства [de Leon, 1998].
Проучването на CYP2D6 полиморфизми е клинично значимо при пациенти с
афективни разстройства и може да бъде използвано за оптимизиране на
антидепресивната терапия и за ориентир по отношение на съпътстващото
лечение. С издадените през 2015 г. Насоки на Консорциума за изпълнение на
клиничната фармакогенетика (CPIC) за CYP2D6 и CYP2C19 генотипове и дозиране
на СИСТ [Hicks et al, 2015], усилията са насочени към внедряване и проследяване
на препоръките в клиничната практика.
1.3.2.

Полиморфизми

на

цитохром

Р-450

2C19

(CYP2C19)

гена

и

фармакотерапия със СИСТ.
Генът CYP2C19, съставляващ 3% от чернодробните CYP450, кодира експресията
на

ензима

mephenytoin

биотрансформация

на

4-hydroxylase,

4-10%

от

който

използваните

регулира
в

оксидативната

клиничната

практика

антидепресанти, антиепилептични, антиулкусни, анксиолитични и др. лекарства
(Табл. 1.3.). Дефектните алели на CYP2C19 гена са отговорни за индивидуалните
отклонения във фармакокинетичните параметри на някои от психотропните
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лекарства. Във фармакогенетични проучвания се демонстрира демонстрира
сигнификантна корелация между CYP2C19 генотип/фенотип и фармакокинетиката
на лекарствата с CYP2C19-зависим метаболизъм. Доколко генотипизирането на
CYP2C19 е практически приложим инструмент за персонализиране на лечението с
психотропни лекарства, е въпрос на много близко бъдеще.
Таблица 1.3. Субстрати на CYP2C19
Протонни

Антиепилептици

Антидепресанти

Антипсихотици

Други

esomeprazole

diazepam

amitriptyline

clozapine

acenocoumarol

lansoprazole

phenytoin

clomipramine

perphenazine

carisoprodol

omeprazole

phenobarbital

citalopram

thioridazine

chloramphenicol

pantoprazole

primidone

desipramine

zotepine

clopidogrel

rabeprazole

S-mephenytoin

doxepine

cyclophosphamide

escitalopram

dapsone

imipramine

indomethacin

moclobemide

methadone

sertraline

progesterone

trimipramine

propranolol

инхибитори

R-warfarin
tamoxifen
tolbutamide

В локуса на CYP2C19 алтернират 2 алела от див тип и други седем варианта (*2 –
*8), които определят редуцирана ензимна активност in vivo, свързана с PM
фенотип. Идентифициран е значим нов вариант CYP2C19*17 (18% алелна честота
при шведи), който определя свръхбързия метаболизъм (UM) при част от
индивидите [Sim et al. (2006]. Два основни полиморфизма, CYP2C19*2 и *3, кодират
пълното отсъствие на функционални протеини и обуславят повишената
чувствителност към лекарствата-субстрати на ензима, като вторият от тях е с ниска
честота сред европейската популация.
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Налице е ген-доза ефект на дефектните алели върху каталитичната активност на
CYP2C19, като индивидите с отсъствие или носителство на един, респективно два
алела фенотипно се обособяват в четири основни групи: UM, EM, IM и PM.
Описаните полиморфизми са причина за значителните вариации в лекарствения
метаболизъм, клиничния отговор на стандартно дозирана терапия и потенциалния
риск от нежелани лекарствени реакции. Ензимната индукция или инхибиция от
някои храни и лекарства може да промени скоростта на синтез и допълнително да
модифицира фенотипния отговор.
По данни от европейски проучвания, около 2-6% от представителите на бялата
раса и африканците, както и 13-15% от азиатците фенотипно се отнасят към
CYP2C19 РМ. Алелната честота на CYP2C19*2, определящ 75-93% от РМ при
бялата раса, е около 15% сред европейците, а вариант *3 практически отсъства
(0,04%). В ход са проучвания, насочващи към идентична с европейската честота на
тези полиморфизми сред българската популация.
Влиянието на CYP2C19 върху фармакокинетиката и клиничния ефект на
антидепресантите се определя от релативното участие на ензима, наред с други
CYP450 монооксигенази, в окислителния метаболизъм на тези лекарства през
фаза І на метаболитната биотрансформация (Табл. 1.3.).
За MAO-A инхибитора моклобемид е установена трикратно по-висока „площ под
кривата концентрация-време” (AUC) след еднократно орално приложение при
CYP2C19 РМ, в сравнение с CYP2C19 ЕМ. Отчетена е статистически значима
връзка на повишените плазмени концентрации с нежеланите реакции на
лекарството. Амитриптилинът се деметилира до нортриптилин от CYP2C19,
което определя влиянието на генотипа върху метаболитното съотношение и AUC
на амитриптилин/нортриптилин. Активните CYP2C19 гени, съчетани с ниска
CYP2D6 активност, в най-висока степен кореспондират с повишения риск от НЛР
при лечение с TCA, поради повишено натрупване на активния метаболит
nortriptyline и забавеното му превръщане в неактивния 4-хидрокситриптилин.
Доказана е корелация на CYP2C19 генотип и НЛР, наблюдавани в хода на лечение
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с амитриптилин [Steimer et al., 2005]. При сравняване на фармакокинетичните
параметри при хомозиготи по CYP2C19*17 и CYP2C19*1, се установяват 42% пониски плазмени концентрации при носителите на два CYP2C19*17 алела. Авторите
обсъждат необходимостта от корекция на дозата при UM [Rudberg et al., 2007]. За
кломипрамина са измерени със 76% по-високи плазмени концентрации при
хомозиготни носители на два дефектни CYP2C19 алела, в сравнение с индивиди
без дефектни алели и респективно, с 41% по-високи стойности спрямо
хетерозиготните носители. Поради вероятна обратна връзка на фармакологично
активния метаболит desmethylclomipramine с клиничния ефект, се предполага
влияние на CYP2C19 PM статус и върху крайния терапевтичен отговор.
Циталопрамът се метаболизира до desmethylcitalopram от CYP2C19 и до
didesmethycitalopram от CYP3A4. Изоензимът CYP2C19 е отговорен за
енантиоселективното деметилиране на активния енантиомер S-citalopram. Доказан
е ген-доза ефект за циталопрам и есциталопрам, с разлики в съотношенията
концентрация/доза и лекарство/метаболит при отсъствие или носителство на един,
съответно два дефектни алела [Rudberg et al., 2006]. Резултати от
фармакокинетични проучвания на сертралин, флуоксетин и циталопрам при
здрави доброволци показват сигнификантна редукция на метаболитните функции,
удължен плазмен полуживот и повишени плазмени концентрации на метаболитите
при CYP2C19 РМ, в сравнение с ЕМ. По данни на някои автори, AUC на сертралин
и дезметилсертралин след еднократно орално приложение е с 41% по-висока,
респективно с 35% по-ниска при PM, в сравнение с ЕМ [Wang et al., 2001]. Поради
участието на няколко CYP450 ензими в in vitro деметилирането на sertraline, ролята
на CYP2C19 генотип като предиктор на клиничния ефект е под въпрос.
Влиянието на CYP2C19 генотипа върху фармакокинетиката и клиничния ефект на
антидепресантите се определя от релативното участие и на други CYP
монооксигенази (основно CYP2D6), което отчасти обяснява отсъствието на
категорична връзка доза-ефект от позицията на моногенния фармакогенетичен
анализ.
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Таблица 1.4. Връзка между плазмени концентрации, CYP2C19 метаболизъм,
клиничен отговор и НЛР на антидепресанти – субстрат на CYP2C19 (адаптирано по
M. Ingelman-Sundberg et al. Pharmacology & Therapeutics 116, 2007, 496–526, 514).
Антидепресант

CYP2C19 и

Концентрация и

Концентрация и

концентрация

клиничен отговор

НЛР

Moclobemide

Да

Не

Да

Amitriptylinе

Да

Не

Да

Clomipramine

Да

-

Да

Sertraline

Да

?

Да

Citalopram

Да

Не

-

Фармакогенетика на CYP2C19 в клиничната практика
През 2004 г. Kirchheiner et al за първи път обобщават и анализират резултатите от
фармакогенетични проучвания на CYP2D6 и CYP2C19, с цел създаване на
практически генотипно-базирани алгоритми за дозиране на лекарствата.
При CYP2C19 PM авторите прогнозират: намалена поносимост към определени
ТСА; вероятен по-нисък толеранс към сертралин, циталопрам и есциталопрам и
очаквана непоносимост към обичайни дози диазепам. Препоръчват се следните
ориентировъчни редукции на стандартните дозите при поддържащо лечение с
антидепресанти, субстрати на CYP2C19: амитриптилин – 53% от препоръчителната
дневна доза, кломипрамин – 62%, доксепин – 48%, имипрамин – 45%, тримипрамин
– 45%; циталопрам – 61%, есциталопрам – 50%, сертралин – 75%, моклобемид –
54%. Препоръчва се като алтернатива в терапията да се прилагат антидепресанти
с алтернативен на CYP2C19 метаболитен път (бупропион, флувоксамин,
миртазапин или пароксетин).
При установен ЕМ фенотип, следва лечението да започне със стандартна или
завишена 108-110% от стандартната дневна доза на съответните лекарства.
Препоръките са основани предимно на фармакокинетични данни и изискват по31

нататъшно мащабно проследяване и потвърждение в клиничната практика. В ход е
австралийско проучване за фармакогенетични полиморфизми и клиничен изход от
лечението с антидепресанти.
Въпреки множеството проучвания, през 2007 г. Работната група за оценка на
геномното приложение в практиката и превенцията (EGAPP) публикува
заключението си, че все още няма достатъчно доказателства за или против
рутинното използване на генетичните CYP тестове при възрастни пациенти с
непсихотична депресия, стартиращи лечение с антидепресанти.
Понастоящем се прилагат няколко панелни и индивидуални тестове за връзка с
депресия и терапия на депресивни разстройства. Панелът Genecept™ Assay
(Genomind, Chalfont, PA) включва генетични мутации и/или полиморфизми,
свързани с психични заболявания и лечение с психотропни лекарства. Панелът
STA2R (SureGene за антипсихотици и антидепресанти; SureGene, Louisville, KY) е
информативен за лекарствения отговор, вероятността от НЛР и лекарствения
метаболизъм. GeneSight® Psychotropic (Assurex Health, Mason, OH) е панел, който
включва гени, влияещи върху отговора на лечение с АД и антипсихотици. За найприложим се счита GeneSight Psychotropic, който включва анализ на 50 алела
(SNPs) от 6 различни гена и инструмент за моделиране на клинични решения на
базата на клиничния изход, който оценява влиянието на установените
варианти/SNPs по отношение на 32 психотропни лекарства [Gatt et al, 2015].
1.4. Полиморфни фармакодинамични кандидат-гени с отношение към СИСТ
1.4.1. Полиморфизми на SLC6A4 гена и фармакотерапия със СИСТ
Серотониновият транспортер, медииращ обратното захващане на серотонина, е
прицелно място на действие на рутинно прилагани в клиничната практика
антидепресанти, на амфетамини и кокаин.
Алелните варианти на 5-HTTLPR са обект на генетични проучвания при широк
спектър

психични

заболявания,

свързани

с

модулиращото

участие

на

серотонинергичната невромедиация: афективни разстройства, шизофрения,
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панически

разстройства,

обсесивно-компулсивни

разстройства,

аутизъм,

личностови разстройства, анорексия, алкохолизъм, злоупотреба с психоактивни
вещества и др., с доказана положителна или отрицателна асоциативна връзка на
генотипа и съответното заболяване при различни популации пациенти. През
последните години интензивно се проучва влиянието на 5-HTTLPR полиморфизма
като предполагаем генетичен маркер за ефективността и поносимостта на терапия
със СИСТ, отчасти TCA и венлафаксин.
Генът на серотониновия транспортер (5HTT, локус символ SLC6A4), изграден от 15
екзона, е с приблизителна големина около 35kb, локализиран в 17q11.1- 17q12
[Ramamoothy et al., 1993]. Установени са множество генетични варианти на SLC6A4
с варираща честота и функционална значимост, определящи транскрипцията на
протеин с различна активност: (а) локализирани в области, които кодират протеини
с индивидуални разлики в активността на серотониновия транспортер; (б)
локализирани в некодиращи области, които оказват влияние върху транскрипцията
и/или сплайсинга на SLC6A4 нуклеиновите киселини.
Няколко полиморфизма фокусират интересите на изследователски екипи в
областта на психиатрията:
• rs4795541 (индел промоторен полиморфизъм 5-НTTLPR или SERTPR)
Локализиран е на протежение от 1 kb в промоторния регион на гена (5′FR, -2063 до
-1714) и съдържа 43 bp инсерция/делеция в промоторния регион на гена, с основен
мотив от 6-8 повтарящи се елементи (Heis et al. 1996). Този полиморфизъм в
промотора е свързан с вариации в транскрипционната активност, като дългият
вариант има три пъти по-висока базална активност от късия вариант с делецията
[Lesch et al., 1996].
Генетичните варианти обичайно се класифицират в две категории (биалелен
модел), описани като дълги (L) алели с 16 повтори и къси (S) алели с 14 повтори. С
S-варианта се свързва с по-ниската базална и транскрипционна активност на
човешкия 5-HTT ген и в резултат, експресия на транспортер с променена функция
и намалено обратно захващане на серотонина, в сравнение с L-варианта.
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Честотата на двата алела значимо варира в различните популации. По данни на
Lesh et al. (1996), честотата на вариантните S- и L-алели при кавказката популация
е съответно 43% и 57%. При пациенти от бялата раса с L/L генотип се установява
по-бърз и изразен ефект от лечение с SSRI, като присъствието на L-алел се
асоциира значимо с по-голяма редукция на сбора по HAMD. Алелните варианти
модулират повлияването на базисните депресивни симптоми и соматичната
тревожност, с по-малка хетерогенност на резултатите при кавказката популация.
Както S/S, така и L/L генотиповете предполагат ефект върху началния
терапевтичен отговор, но само L/L генотипа повлиява времето за настъпване на
ремисия. При лечение с флуоксетин, S-алелът е ориентир за риск от развитие на
безсъние и ажитация. Съобщава се за антидепресант-индуцирана мания при 63%
от пациентите, носители на S-алел [Mundo et al., 2001]. Други автори подкрепят
твърденията за повишена тревожност, кореспондираща с повишен риск от НЛР на
SSRI при носители на S/S генотип.
Според някои автори, препретерапевтичното генотипизиране на 5-НТТ може да се
използва за идентифициране на пациенти с висок риск от развитие на НЛР при
лечение с SSRI, TCA и венлафаксин [Popp et al., 2006]. В две съобщения на
италиански автори се установява намален отговор на СИСТ (флувоксамин и
пароксетин) при пациенти с хомозиготно носителство на нискоактивния S-вариант
на 5-HTTLPR [Smeraldi at al., 1999;, Zanardi et al, 2000]. Подобни резултати се
съобщават за пациенти от испанската популация, лекувани с циталопрам, при
които е установена по-висока честота на S/S генотип в групата с незадоволителен
терапевтичен отговор. Автори възпроизвеждат и потвърждават потвърждават
резултати от предходни проучвания относно по-ниската честота на ремисия в хода
на лечение с най-селективния СИСТ циталопрам при пациенти с S/S генотип [Arias
et al. 2003]. Има данни за позитивна асоциация между L/L генотипа и отговора на
лечение с ТСА при пациенти от бялата раса с униполярно и биполярно афективно
разстройство [Tsapakis et al., 2004].
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• rs25531
Полиморфизмът е резултат е от замяна на аденин с гуанин (A/G) в промоторния
регион на SLC6A4 (5′FR, SNP rs25531). Известно е, че наличието на rs25531 в
дългата форма на 5-HTTLPR полиморфизма има функционално значение [Hu et al,
2006]. По-честият LA алел се асоциира с по-висока базална активност, докато порядко срещания LG алел не се различава по транскриционна активност от S алела.
Изследователите препоръчват изследването на новия полиморфизъм при
асоциативни проучвания да става паралелно с 5-HTTLPR полиморфизма.
Замяната на G с А в rs25531 води до създаване на рестрикционно място за MspI
(CCGG) и е основа на стратегията за анализ [Wendland et al, 2006].
Промоторният полиморфизъм е асоцииран и с индивидуалните различия при
отговор на стрес. Индивиди, носещи едно или две копия от нискоекспресиращия
алел S на 5-HTTLPR промотора, демонстрират по-неблагоприятни реакции на
стрес при лабораторни изследвания и проучвания на терена [] и имат по-голям
риск от развитие на депресия, отколкото хомозиготите по дългия алел [Risch et al
2009; Caspi et al, 2010; Karg et al, 2011].
Алел G съдържа консервативна секвенция, свързваща фактор A-P2, който има
отношение към действието на антидепресантите. Предполага се, че при
асоцииране с L-алела на 5HTTLPR, G алелът намалява неговата експресия до
нивото на експресия на S алела, което се свързва с намалена активност на
промотора и намалена експресия на серотониновия транспортер.
Алел А функционално кореспондира с характеристиката на L алела, като
изследвания потвърждават връзката на подвариант LA на L-алела с повишена
честота на НЛР при терапия с циталопрам [Hu et al, 2007]. В литературата се
използва терминът „триалелен модел” за анализ на връзката между L, S, A и G
алелите (LA vs LG и S). Съобразно този модел, алелната честота на 5-HTTLPR
гена в европейската популация е 40% S, 50% LA, and 10% LG. Отчасти, с
триалелния модел се свързват противоречивите данни на група корейски
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изследователи относно влиянието на L алела върху функцията на 5-HTT и
свързания с него отговор на лечение с антидепресанти.
• rs57098334 (STin2 VNTR)
Представлява променлив тандемен повторен участък с 16-17 bp повтарящи се
елементи, локализиран в интрон 2 [Ogilvie et al., 1996]. Този полиморфизъм
изглежда също повлиява транскрипцията [Hranilovic et al., 2004]. Срещат се няколко
основни алела, номерирани според броя на тандемните повтори: алел 9, 10, 11 и
12. Секвенциите с 10 или 12 повтори се срещат във всички расови и етнически
групи и са с по-голяма честота от секвенциите с 9 или 11 повтора Честотата на
алел 10 и 12 в кавказката популация е 47%, респ. 52%. Алел 9 се установява в 1%
при европейци и африканци, докато алел 11 е описан само при индивиди от
Субсахарска Африка. Във функционален аспект, наличието на алел 12 се свързва
с повишена транскрипция на SLC6A4, подобна на L-алела.
Предвид влиянието на SLC6A4 върху концентрацията на 5-НТ във всички синапси,
функционалните алелни варианти на 5-НТТ могат да модулират терапевтичния
отговор на почти всяко лекарство, действащо върху серотонинергичната медиация.
Фармакогенетичните проучвания на серотониновия транспортер са част от
комплексната оценка на влиянието на генетичните фактори върху хода и
лечението на психичните заболявания, с цел създаване на надеждни генетични
маркери за индивидуализирана лекарствена терапия.
1.5. Полиморфни гени и невротрофини
1.5.1. Полиморфизми на BDNF гена, невропластичност и СИСТ
Мозъчният невротрофичен фактор (мозъчно-извлечен невротрофичен фактор,
BDNF) е важен регулаторен протеин от семейството на невротрофините, с
модулиращо действие върху синаптогенезата, неврогенезата, невроналната
диференциация и освобождаването на невротрансмитери в различни мозъчни
региони, както и на оцеляването на невроните в по-късна възраст. Експресира се в
различна степен в ЦНС, с най-високи установени концентрации в областта на
хипокампа и мозъчната кора.
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Невротрофичната хипотеза за депресията поддържа твърдението за връзка между
намалените нива на BDNF, наблюдаваната атрофия на хипокампа при депресивни
пациенти и потенциалното възстановяване на централната активност на BDNF при
терапия с различни класове антидепресанти [Porcelli S et al., 2011]. Вероятно
ролята на BDNF в етиологията на депресията е различна от ролята му в механизма
на действие на психотропните лекарства и повечето доказателства са в подкрепа
на участието му в отговора на антидепресивна терапия [Zou et al, 2010; Yoshimura
et al, 2007, 2011; Wolkowitz et al, 2011; Verhagen et al, 2010; Ming et al, 2016].
От друга страна, данните от клинични проучвания при пациенти са все още твърде
противоречиви. Установено е различно влияние на венлафаксин, есциталопрам и
сертралин върху серумните нива на BDNF, въпреки съизмеримите им ефекти
върху симптомите на депресия, което предполага отсъствие на директна
корелация между периферните нива на BDNF и лекарствения отговор [Martrisciano
et al, 2009]. Други автори паралелно съобщават за отсъствие на корелация между
плазмените нива на BDNF и клиничния отговор на антидепресивна терапия в група
японски пациенти с депресия [Yoshimura et al, 2011]. Предполага се участието на
допълнителни фактори (пол, възраст, етнос, физическо натоварване и др.) в
ролята на невротрофините при депресия. Понастоящем се приема модулиращото
участие на BDNF в невропластичния отговор на стрес и антидепресивна терапия,
но се счита, че ролята му е регион-специфична, антидепресант-специфична и
подвластна на генетични и епигенетични фактори [Pandey et al, 2010].
Съвременни

генетични

и

фармакогенетични

проучвания

насочват

изследователския интерес към BDNF гена като потенциален кандидат-ген при
депресивни разстройства и антидепресивна терапия. Човешкият BDNF ген e
разположен върху хромозома 11р1, обхваща 70 kb и съдържа 11 екзона.
Установени са стартови точки за транскрипция в 9 екзона, всеки от които е свързан
с функционален промотър. [Pruunsild et al, 2007].
В позиция 196 на екзон 2 e разположен несинонимен G>A еднонуклеотиден
полиморфизъм (rs6265), който се проявява в заместване на валин (val) с метионин
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(met) в кодон 66 (Val66Met). Описан като rs6265 (196G/A или Val66Met), този
функционален

полиморфизъм

е

сред

най-често

проучваните,

поради

предполагаемо влияние на Met алела върху интрацелуларното пакетиране и
аксоналния транспорт на pro-BDNF (проявяващо се в промяна на зависимата от
активността секрецията на BDNF в синапса) и поради връзката му с намален обем
на хипокампа при хора. На функционално ниво, Met алелът се свързва с
влошаване на епизодичната памет и абнормна хипокампална активация [Fabbri et
al, 2015]. Алелните честоти на BDNF Val66Met варират от 0 до 72% в глобалните 58
популации, със значимо по-ниска честота в африканската и кавказката популации,
в сравнение с азиатската. Честотата на Met алела в европейската популация е
20%, спрямо 45% в азиатската [Niitsu et al., 2013]. В серия от проучвания се
съобщава за връзка на полиморфизма с обсесивно-компулсивно-разстройство,
посттравматичен стрес, когнитивни разстройства, тревожност, анорексия/булимия,
шизофрения, униполярна депресия, БАР, депресия пост партум, терапевтичнорезистентна депресия, алкохолна зависимост и др. Във фармакогенетични анализи
се установява връзка на Val66Met полиморфизма с механизма на действие и
ефикасността на антидепресантите, но на този етап данните са твърде
противоречиви. Съобщава се за позитивен молекулен хетерозиготен ефект, т.е.
хетерозиготният фенотип се свързва с по-добър изход от лечение, като изводите
са по-значими за азиатската популация, вероятно поради хаплотипни разлики, но
са налице и непотвърдителни данни [Niitsu et al, 2013].
Мета-анализ на осем проучвания върху 1115 пациенти подкрепя по-високата
честота на антидепресивен отговор при хетерозиготи, отколкото при хомозиготи по
мутантния Met алел [Zou et al., 2010]. Други автори съобщават за връзка на два от
полиморфизмите на BDNF (rs7103411 и rs6265) с 6-седмичния отговор на лечение
при меланхолна депресия (Val/Val <Met/Met, p=0.001) [Tsai et al, 2010]. В
метаанализ на пет фармакогенетични проучвания върху Val66Met авторите
потвърждават връзката на носителство на Met алела с благоприятния отговор на
лечение с антидепресанти и, паралелно с други автори, насочват към
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необходимостта от нови проучвания в тази насока, с оглед отчитане
взаимодействието на допълнителни фактори, влияещи върху комплексната оценка
на терапевтичния ефект [Kato et al, 2010].
През последното десетилетие у нас са в ход изследвания на BDNF гена от
различни авторски колективи за определяне носителството и честотата на
генетични варианти (включително Val66/Met66) и влиянието им предимно върху
риска от развитие на шизофрения и афективни разстройства, като част от
проучванията вече са финализирани и резултатите са оповестени. Авторите
установяват слаба асоциация на Val66/Met66 полиморфизма с риска от развитие
на афективни разстройства, вероятно поради твърде слабия размер на ефекта
[Ivanova-Stoevska, 2015]. Полиморфизмът rs6265 е изследван у нас в
широкогеномно асоциативно проучване при 310 пациенти с биполярно
разстройство и 704 здрави лица, с подобни резултати [Yossifova, 2011].
Доколкото ни е известно, до момента няма фармакогенетични проучвания от други
български автори за честотата на насителство и връзка на установените
полиморфизми на BDNF гена с хода на заболяването и ефикасността на терапията
при пациенти с рекурентно депресивно разстройство.
Въпреки убедителните резултати от фармакогенетични проучвания, все още сме
далеч от времето, в което можем дефинитивно да прогнозираме индивидуалния
дозов режим на пациента и клиничния отговор на терапия с антидепресанти само
по установения генотип.
Психофармакогенетиката предстои да намери отговор на нови предизвикателства,
свързани с прилагането на фармакогенетично-базираната диагностика в
създаването на нови лекарства, с въвеждането на функционални модели за
използване на фармакогенетичното познание в медицинската практика и с
клиничното валидизиране на резултатите от фармакогенетични проучвания.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
2.1. ЦЕЛ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва честотата на
генетични варианти на известни полиморфни кандидат-гени с отношение към
фармакогенетиката на антидепресанти при български пациенти с рекурентно
депресивно разстройство и здрави лица и да се проучи влиянието на установените
полиморфизми върху клиничната динамика и индивидуалния терапевтичен отговор
на пациентите при остро лечение със СИСТ.
2.2. ЗАДАЧИ
1. Дедуктивен подбор и анализ на полиморфни фармакогенетични кандидатгени по литературни данни, насочващи към значима популационна честота при
сходни социодемографски характеристики, връзка с патогенезата на депресивни
разстройства и отношение към фармакотерапията с антидепресанти, в частност
СИСТ.
2. Избор на метод за генотипиране, изготвяне на адаптирани протоколи и
оптимизиране на условията за ДНК-анализ на селектираните полиморфизми.
3. Генотипиране на подбраните варианти в група пациенти с рекурентно
депресивно разстройство, лекувани със СИСТ, и в контролна група неродствени
лица без психиатрични заболявания.
4. Определяне на алелната и генотипна честота на селектираните ДНКполиморфизми при пациенти и контроли и сравняване на установените честоти с
резултати от генетични проучвания в европейската и българската популации.
5. Проучване ролята на външни фактори с отношение към терапевтичния
отговор на СИСТ и проследяване на връзката им с генотипа.
6. Фармакогенетичен анализ на взаимодействието и връзката на установените
полиморфизми с тежестта и хода на актуалния и предходни депресивни епизоди,
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индивидуалното терапевтично повлияване от СИСТ в острата фаза на лечение и
клиничния изход от заболяването за периода на проучването.
7. Анализ на самооценката на наблюдавани в хода на лечението нежелани
лекарствени реакции, връзката им с установения генотип и значимостта им за
терапевтичното съдействие на пациента.
8. Определяне на групи пациенти с носителство на рискови алели и изготвяне
на индивидуални препоръки за ориентировъчен избор на антидепресант при
следващ депресивен епизод за пациентите с проблемен генотип.
3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
3.1. Дизайн и програма на изследването
3.1.1. Дизайн: Асоциативно проучване тип „случай-контрола“
• Фаза І: Асоциативно проучване на варианти в кандидат-гени за генетична
връзка със заболяването при пациенти и контроли.
• Фаза ІІ: Асоциативно проучване на варианти в кандидат-гени за
фармакогенетична връзка с терапията при пациенти. На този етап проучването е
проспективно, лонгитудинално и натуралистично; с ретроспективна оценка на хода
на заболяването.
Ниво на доказателство: Според критериите на Медицина на доказателствата в
областта на психичното здраве, проучването е с ниво на доказателност ІІІb:
Нерандомизирано, неконтролирано, с голям размер на извадката (n>100) [Soldani
et al., 2005; Ghaemi, 2011].
Период на наблюдение: До 6 месеца след назначаване на медикаментозното
лечение, с изследване в началото (ден 0), на 1-ва, 2-ра, 4-та, 6-та и 18-та седмица
от терапията.
3.1.2. Програма
Етап І: Подготвителен
Подбор на полиморфни кандидат от литературни източници и информационни
генетични база данни; участие в конкурси за научноизследователски проекти,
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изготвяне на критерии за подбор на участниците; изработване на на диагностичен
инструментариум, оформяне на етични документи.
Етап ІІ: Клиничен
Подбор на пациенти и контроли; запознаване на участниците с целите и методите
на проучването и получаване на писмено информирано съгласие за включване във
фармакогенетично проучването; ретроспективна оценка на заболяването при
пациенти по данни от медицински досиета, поставяне на диагноза, оценка на
тежестта на депресия и назначаване на лечение; първо попълване на Въпросник
за самооценка на странични ефекти на антидепресанти (ASEC).
Етап ІІІ: Преданалитичен
Вземане на биологичен материал; транспорт и съхраняване на проби венозна кръв
за изолиране на ДНК; изолиране на високомолекулна ДНК от венозна кръв,
кодиране и съхраняване на пробите при подходящи условия в „ДНК-банка”.
Етап ІV: Аналитичен
Оценка на качеството и количеството на изолираната ДНК, нормализиране до
необходимата за ДНК-анализ концентрация; кодиране и съхраняване на
нормализираните разтвори; ДНК-амплификация на полиморфен локус чрез PCR
метод и оценка на качеството и количеството на намножените фрагменти чрез
агарозна гел-електофореза; рестрикционен анализ (RFLP) на амплифицирани ДНК
фрагменти за установяване на специфични локуси и електрофоретично тестване
на получените продукти.
Етап V: Периодичен
Психометрична оценка на депресия в хода на провежданото лечение, като част от
рутинното проследяване на клиничния отговор; клинично наблюдение; оценка на
НЛР и терапевтичното съдействие на пациента чрез Въпросник за самооценка на
странични ефекти на антидепресанти
Етап VІ: Заключителен
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Отчитане на резултатите от генотипирането и клиничното наблюдение,
статистическа обработка и анализ; стратификация на пациентите и изготвяне на
индивидуални препоръки за следващо лечение..
3.2. МАТЕРИАЛИ
Всички изследвания, на които се базира настоящият труд, са съобразени с
Универсалната декларация на ООН за правата на човека и Декларацията на СМА
от Хелзинки относно етичните принципи при биомедицински изследвания,
включващи човешки същества, както и с актуалните национални документи в
областта на генетичните изледвания.
На всеки етап, извършената изследователска дейност е оценявана и наблюдавана
от Комисия по етика на научноизследователската дейност при МУ-Плевен (КЕНИД)
и е подкрепена с 5 положителни рецензии относно научните, медицински и етични
аспекти на проектите, свързани с дисертацията (НИП №18/02012, №12/2011,
№.20/2009; №10/2008, №22/2007).
3.2.1. Клиничен контингент
Обект на проучването са амбулаторни пациенти и здрави лица, разпределени в
две групи, съобразно формулираните критерии за включване и изключване.
Група І: Амбулаторни пациенти с рекурентно депресивно разстройство (N = 100).
Броят им е съобразен с честотата на изследваните полиморфизми сред
европейската популация. Обхванати са основно пациенти от района на Централна
и Северозападна България, насочени от общопрактикуващ лекар или друг
специалист за консултация с психиатър в ДКЦ-2 – гр. Плевен, за периода 2009 –
2010 г., отговарящи на критериите за включване, информирани с писмен формуляр
за същността на проучването и предоставили писмено съгласие за участие.
Пациентите са включвани нерандомизирано, по реда на посещение в психиатричен
кабинет.
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Критерии за включване:
• Амбулаторни

пациенти

на

специализиран

психиатричен

кабинет,

неродствени, с принадлежност към европейската раса.
• Възраст 18-64 год.
• Диагноза по ДСН-ІV-ТР: Тежко депресивно разстройство с умерено изразен
до тежък рекурентен епизод без психотични симптоми.
• Продължителност на заболяването ≥ 3 год.
• Брой епизоди ≥ 2.
• HAM-D21 ≥ 16.
• Назначена фармакотерапия със СИСТ (Paroxetine), прилагана през целия
период под систематичен контрол от психиатър.
• Получено Писмено информирано съгласие за генетични изследвания.
Критерии за изключване:
• Възраст до 18 г.
• Планирана или диагностицирана бременност.
• Тежък рекурентен епизод с психотични симптоми.
• Биполярни разстройства.
• Други психични заболявания.
• Назначена фармакотерапия с други групи антидепресанти и/или други
психотропни лекарства за периода на наблюдение.
• Придружаващи неконтролирани тежки соматични заболявания.
• Придружаващи тежки неврологични заболявания.
• Злоупотреба с алкохол и вещества, предизвикващи зависимост, налична в
предходните 6 месеца преди включване в проучването.
• Отсъствие на Писмено информирано съгласие за генетични изследвания.
Група ІІ: Контролна група лица от бялата раса без психични заболявания (N = 142)
съответстващи по пол и възраст на групата пациенти. Подборът на
популационната извадка е извършван по реда на постъпване за профилактично
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изследване на клинико-лабораторни показатели в Клинична лаборатория на ДКЦПлевен ЕООД. Оценката на критериите за включване и изключване е извършена от
неангажиран с проучването лекар-специалист по данни от медицински досиета,
касаещи общото здраве на лицето и при отсъствие на конфликт на интереси.
Включените здрави контроли са информирани с писмен формуляр за същността на
проучването и са предоставили писмено съгласие за участие, одобрени от КЕНИД
при МУ-Плевен.
Критерии за включване:
• Дееспособни лица от европейската раса.
• Възраст 18-64 год.
• Получено Писмено информирано съгласие за генетични изследвания
• Потвърдено от личен лекар отсъствие на психично заболяване.
• Отсъствие на близкородствена връзка с пациентите.
• Отсъствие на фамилна история за психични заболявания
Критерии за изключване:
• Възраст до 18 г.
• Отсъствие на Писмено информирано съгласие за генетични изследвания
• Бременност.
• Фармакотерапия с психотропни лекарства, провеждана в момента на
наблюдение.
• Психични разстройства.
• Органични заболявания.
• Неконтролирани соматични и/или неврологични заболявания.
3.2.2. Биологичен материал
3.2.2.1. Венозна кръв за преданалитична обработка
На всички пациенти и популационна група лица е взета 7 мл венозна кръв 30 мин.
до 1 час след хранене във вакутейнер с К3EDTA (Becton Dickinson, GmbH,
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Heidelberg, Germany) за изолиране на високомолекулна ДНК от ядрени кръвни
клетки. Вакутейнерите с кръвни проби са съхранявани при +4°С до 48 часа преди
екстракция на ДНК.
3.2.2.2. Високомолекулна ДНК от ядрени кръвни клетки за генетичен анализ
Изолирането на високомолекулна ДНК от венозна кръв на пациенти е извършено
по адаптиран протокол с мануален метод за солева екстракция чрез изсолване на
белтъци [Miller et al., 1988], основан на ензимно клетъчно лизиране и химически
екстракция с цел отстраняване на клетъчни протеини, РНК и други макромолекули,
с последващо утаяване на пречистената ДНК в абсолютен алкохол.
В контролната група лица ДНК за аналитични цели е екстрахирана с китове
(Chemagic DNA Blood kits) чрез полуавтоматизирана система за сепариране с
магнитни частици Chemagic Magnetic Separation Module I (Chemagen) по
адаптирани препоръки на производителя (Chemagen AG).
3.2.3. Реактиви и апаратура
• За изолиране на ДНК по метода на мануална солева екстракция
Апаратура
Центрофуга с гнезда за 50 мл епруветки
Автоматични пипети с променлив обем
Термостат сух 37°-70° (за поддържане на 37°С)
Хладилник с камера 4°
Фризер на -20°С
Лабораторна везна с точност до 0,001 g
Аналитична везна с точност до 0,0001 g
Лабораторен миксер
Електромагнитна бъркалка
Клатачна машина
Ph-метър с точност до 2-ри знак
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Буферни разтвори и реактиви
Таблица 3.1. Буферни разтвори и реактиви за солева екстракция на ДНК
Реактиви
Еритроцитлизиращ

рН
7,4

Концентрация

Количество

ddH2O

155 mM NH4Cl

82,9 g

10 mM KHCO3

10 g

0,1 mM Na2EDTA

0.37 g

75 mM NaCl

4,39 g

буфер

25 mMNa2EDTA

8.93g

Преситен разтвор на -

6 М NaCl

360 g

до 1000 ml

10 mM TRIS-HCL

1,21 g

до 1000 ml

буфер
Нуклеолизиращ

8,0

до 1000 ml

до 1000 ml

NaCl
ТЕ буфер

7,4

(за съхранение на

(S-Sodium)

ДНК)

0,1 mM EDTA

0,04 g

-

10% разтвор

10 g

до 100 ml

Протеиназа К

-

10 mg/ml

0.01 g

1 ml

Абсолютен етанол

-

99,8%

-

-

80%

80,24 ml

до 1000 ml

10% натриев
додецил сулфат
(SDS)

Етанол

• За изолиране на ДНК чрез полуавтоматизирана система за сепариране с
магнитни частици Chemagic Magnetic Separation Module I (Chemagen)
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Фиг. 3.1. Полуавтоматизирана система за сепариране с магнитни частици
Chemagic Magnetic Separation Module I (Chemagen)
Позициониране на материалите
Позиция 1: Поставка за контейнер с налични типове за еднократна употреба
Позиция 2: Панел с 50 ml. eпруветки съдържащи: 7 ml кръв, 20 µl протеиназа, 9 ml
лизис буфер, 25 ml. свързващ буфери, 850µl магнитни частици.
Позиция 3: 50 ml.епруветки с промиващ буфер 3 Позиция 4: 50 ml.епруветки с
промиващ буфер 4.
Позиция 5: 50 ml епруветки с промиващ буфер 5.
Позиция 6: 50 ml епруветки с промиващ буфер 6.
Позиция 7: 50 ml епруветки с промиващ буфер 6.
Позиция 8: 13 ml епруветки с елуиращ буфер 7.
Буферни раззтвори и реактиви
Елуиращ буфер: 10 мМ Трис–HCl рН=8.0; TE буфер рН=8.0
Свързващ буфер 2 и промиващ буфер 3, съдържащи етанол
Магнитни частици, хомогенизирани чрез разбъркване
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Фиг. 3.2. Подготовка на пробите и краен етап на магнитно сепариране
• За оценка на качестовото и количеството на изолирната ДНК
Качествената оценка и визуализация на продуктите е извършена след оцветяване
с етидиев бромид чрез агарозна гел-електрофореза и UV-трансилюминация,
последвани от фотодокументация със система MINIBIS PRO на визуализираните
фрагменти.
Концентрацията на изолираната ДНК е измервана автоматично чрез апарат
NanoDrop (Thermo Scientific) за отношение на абсорбциите между 1.7 и 2.0,
показващо отсъствие на примеси от белтъци и РНК.
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Фиг. 3.3. Визуализация на качествената оценка на продуктите с апарат NanoDrop
(Thermo Scientific)
• За кодиране в база данни и генериране на баркод за анонимизиране

Фиг. 3.4. Генериране на баркод и анонимизиране на пробите
• За ДНК-амплификация на полиморфен локус чрез полимеразна верижна
реакция PCR
Апаратура
PCR апарат (термосайклер)
Автоматични пипети с променлив обем
Лабораторна везна с точност до 0,001 g
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Аналитична везна с точност до 0,0001 g
Термостат сух, поддържащ температура 37°С за инкубиране на пробите (при
рестрикционен анализ)
Микровълнова печка
Вана за хоризонтална агарозна гел-електрофореза
UV-илюминатор за визуализация на продуктите
Фотодокументационна система

Фиг. 3.5. PCR апарат Elta’90 Фиг. 3.6. Вана за хоризонтална агарозна гелелектрофореза UV-илюминатор за визуализация на
продуктите

Фиг. 3.7. Real-time PCR (Rotor-Gene 6000), с високоразделителен метод на
топене на ДНК и визуализация с флуоресцентно оцветяване.
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Таблица 3.2. PCR реактиви
Компоненти на реакционната

Концентрация

Количество (µl)

смес за маркера

Изходна

Крайна

ДНК

10 ng/µl

4 ng/µl

8

Буфер(с MgCl2)

10х

1x

2

Праймер F

20 pmol/µl

0,2 pmol/µl

0.2

Праймер R

20 pmol/µl

0,2 pmol/µl

0.2

dNTP

2 mM

0.4 mM

4

Taq-полимераза

5U/µl

0.0125U/µl

0.05

dН2О

5.55

Краен обем

20

• Състав и количество на реактивите за агарозна гел-електрофореза
Таблица 3.3. Състав и количество на реактивите за агарозната гел електрофореза
Използвани реактиви

Състав

2% агарозен гел

Агароза

2g

1x ТВЕ буфер

10ml

10xTВЕ буфер

90mM Tris HCl

108g

рН=8,0

90mM борна киселина

55g

1mM Na2EDTA

9,52g

Eтидиев бромид 10mg/ml
Разтвор

за

пробите 10x

нанасяне

Количество

H2O
До 100ml
дo1000ml

5μl
на 0,25% бромфенолово

0,25g До 100ml

синьо

15g

15% Ficol или

3g

30% глицерол

0,74g

2mM EDTA
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3.2. МЕТОДИ
Диагностицирането и лечението на заболяването, проследяването на динамиката в
състоянието и оценката на терапевтичния и клиничен изход са извършвани от
лекар-психиатър и психотерапевт с 30-годишен опит в лечението на афективни
разстройства и добро познаване на оценъчния инструментариум. Част от дизайна
на проучването е консултиран с ръководители на сектори и клиники по психиатрия
в МУ-Плевен и МУ-София, както и с водещи експерти от центрове по психиатрична
фармакогеномика в Англия и Великобритания.
Диагностичните и оценъчни скали са преведени, адаптирани и валидизирани за
клинично приложение при български пациенти и са свободно достъпни за
използване с научноизследователски цели.
Преданалитичната обработка на биологичните материали и молекулярногенетичният анализ на ДНК-полиморфизмите е извършван поетапно в МУ-Плевен и
Център по Молекулна Медицина – гр. София (ЦММ) лично от изследователя, със
съдействието на екип от експерти в ЦММ и след проведен едномесечен курс на
обучение в базисни молекулярни техники и 3 курса за работа със специфичен
аналитичен софтуер, подкрепени със сертификати. Визуализираните резултатите
са консултирани от специалисти по молекулярна биология и биохимия към ЦММ.
Протоколите за генетичен анализ са адаптирани и тествани с участието на
изследователя, с експертната подкрепа на научните ръководители и съдействието
на специалисти в областта на молекулярната генетика в МУ-Плевен, ЦММ и МУСофия.
3.2.1. Диагностични и клинични методи
За клиничните цели на проучването са приложени следните методи:
• Полуструктурирано диагностично интервю със самостоятелно изработена
Карта на пациента с 13 показателя, включващи демографски данни, диагноза по
МКБ-10 и ДСН-ІV-ТР, фамилна и лекарствена анамнеза, вредни навици,
медикаментозна терапия на основно и придружаващи заболявания, честота и
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тежест на предходни епизоди; съобщени НЛР, поетапен изход от лечението и
установени генетични варианти.
• Ръководство за провеждане на структурирано интервю по скалата за оценка
на депресията на Хамилтън (Български превод SIGH-D: Авторско право© 1988,
1992, 1996) с разрешено възпроизвеждане от изследователи и лекари в клиники;
превод на български език)
• Психометрична оценка на тежестта и хода на заболяването със Скала на
Хамилтън за депресия на български език (Hamilton Rating Scale for Depression,
HAMD), в началото и периодично на 2-ра, 4-та, 6-та и 18-та седмица от лечението.
• Регистриране на нежелани лекарствени реакции с Въпросник за самооценка
на странични ефекти на антидепресанти (ASEC© 2009 The Royal College of
Psychiatrists), преведен и адаптиран от изследователския екип със съгласието и
потвърждението на Британски Кралски колеж на психиатрите [Uher, R. et al., 2009].
3.2.2. Методи за оценка на терапевтичния отговор
• Динамично клинично наблюдение и оценка на състоянието от специалист.
• Медикаментозна терапия: Пароксетин филмирани таблетки 20 мг за
перорално приложение в начална ДД = 20 мг еднократно дневно, вечер. Титриране
на дозата до 40-50 мг, в зависимост от клиничната картина и при отсъствие на
подобрение след 2-ра седмица на лечение. При проява на тежки НЛР, корекция на
дозата на ½ (10 мг). Допуска се придружаващо лечение с бензодиазепини до 2-3
седмици от началото на лечението. За пациенти с придружаващи хронични
заболявания, различни от критериите за изключване, се допуска прием на
поддържащо лечение, което се документира
• Тежест на депресивен епизод по HAMD при постъпване:
Липса (0-7), Лек (8-13), Умерен (14-19), Тежък (20-25), Много тежък (над 25);
• Подобрение: при ≥25% редукция на HAMD след 2-ра седмица от лечението.
• Отговор: редукция на HAMD ≥ 50% след 6-та седмица от лечението.
• Ремисия: HAMD ≤ 7.
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• Изход от лечение след 18 седмици: пълен отговор (ремисия) при 0-7 точки;
парциален отговор при 8-14 точки и незадоволителен отговор (над 15 т.)
• Краен изход – проследяване до 6 мес. за настъпване на ремисия, парциална
ремисия или неповлияване.
• Отчитане на необходимостта от повишаване на препоръчваната в
националните стандарти и от производителя терапевтична доза или промяна на
медикамента.
• Оценка на терапевтичното съдействие на пациента чрез Въпросник за
самооценка на странични ефекти на антидепресанти (ASEC© 2009 The Royal
College of Psychiatrists), регулярно явяване на контролни прегледи в периода на
проследяване, съблюдаване на терапията или отказ от назначеното лечение.
3.2.3. Методи за изолиране на ДНК и молекулярно-генетичен анализ
• Изолиране на ДНК от венозна кръв с китове за изолиране на ДНК от кръв
(Chemagic DNA Blood kits) чрез апаратура за изолиране с магнитни частици
(Chemagic Magnetic Separation Module) по установени лабораторни протоколи и
препоръки на производителя (Chemagen AG).
• ДНК-амплификация на полиморфен участък и ДНК-анализ на полиморфизми
чрез стандартна полимеразна верижна реакция PCR, PCR-RFLP и 7900 Real-time
PCR по съвместно адаптирани и оптимизирани протоколи в ЦММ гр София
[Саръева, Цветкова, 2008; Джебир, 2011; Иванова 2011; Цвеова, 2012].
7900 HT Fast Real-Time PCR (Applied Biosystems)
Методът TaqMan® служи за количествен анализ при генотипиране на
полиморфизми и е подходящ за изследване на SNP. Всяка проба съдържа
репортерна боя „reporter” (6-FAM), закачена към 5’-края и нефлуоресцентен гасител
„quencher” (NFQ), прикачен към 3’-края. Когато сондата е интактна, близостта на
гасителя до репортера потиска флуоресценцията му. По време на реакцията
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репортерът и гасителят се разделят и натрупването на PCR продукти се следи и
улавя с лазер на базата на увеличена флуоресценцията на репортера.
Обработката на резултатите се извършват по компютърен път. Taq полимеразата
изгражда комплементарната верига чрез 5’->3’ нуклеазната си активност поради
наличието на праймер. Тя добавя нуклеотиди по растящата верига и премахва
Taqman® нуклеотидите от таргетната ДНК, като процеса отделя репортера от
гасителя и репортера се активира [Иванова-Стоевска 2015].
Съставът и количеството на използваните реактиви за TaqMan® реакция е
представен в Табл. 3.4.
Таблица 3.4. Крайни концентрации на компонентите, използвани за амплификация.
Успеваемостта при генотипирането в настоящото изследване е над 95%.
Компоненти на анализа

Разреждане на SNP х 20

Разреждане на SNP х 40

PCR MIX

2,5 mcL

2,5 mcL

SNP mix

0,25 mcL

0,125 mcL

dH2O

1 mcL

1,375 mcL

DNA

1 mcL

1 mcL

Термален профил за всички амплификации:
Стъпка 1: 95°C за 10 мин. – 1 цикъл
Стъпка 2: 92°C за 15 сек. – 40 цикъла
60°C за 60 сек. – 40 цикъла
Успеваемостта при генотипирането на 384 плаките в настоящото изследване е
>95%.
Кандидат-ген SLC6A4
• Определяне на 43bp ins/del (5-HTTLPR) вариант на SLC6A4 гена по
адаптиран и оптимизиран протокол с метода PCR.
• Тестване на амплифицираните фрагменти чрез агароза гел електрофореза
за определяне на S и L алели на 5-HTTLPR.
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• Рестрикционен анализ (RFLP) за установяване на еднонуклеотидна замяна
A/G (rs25531 SNP) в промоторния регион на SLC6A4 гена.
• Тестване на рестрикционните продукти чрез агароза гел електрофореза за
определяне на LA/LG и SA/SG алели на rs25531 SNP.
• Оптимизиране на протокол за ДНК анализ на rs57098334 (STin2 VNTR) с
PCR метод и приложение за установяване на тандемния повтор.
• Тестване на амплифицираните фрагменти чрез агароза гел електрофореза
за определяне на STin2 VNTR варианти.
• Фотодокументация и първична обработка на данните.
Полиморфизъм 5- HTTLPR на SLC6A4
• Секвенция на праймери за изследване на 5- HTTLPR [Wendland et al; 2006]
Forw.: 5’- TCCTCCGCTTTGGCGCCTCTTCC- 3’
Rev.: 5’- TGGGGGTTGCAGGGGAGATCCTG- 3’
Кандидат-ген CYP2D6
• Амплификация на полиморфен локус със стандартна PCR и определяне на
CYP2D6*4 полиморфизми чрез алел-специфична PCR (AS-PCR).
• Тестване на амплифицираните фрагменти чрез агароза гел електрофореза
за определяне на за определяне на носителство на полиморфния алел.
• Фотодокументация и първична обработка на данните.
Кандидат-ген CYP2C19
• Амплификация на полиморфни локуси CYP2C19*2 и *17 по адаптиран
протокол с полимеразна верижна реакция в реално време (Rotor-Gene 6000) , с
високоразделителен метод на топене на ДНК и визуализация с флуоресцентно
оцветяване при пробите на пациенти и контроли
• Фотодокументация и първична обработка на резултатите.
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Качествена оценка и визуализация на продуктите
Качествената оценка е извършена след оцветяване с етидиев бромид чрез
агарозна

гел-електрофореза

и

UV-трансилюминация,

последвани

от

фотодокументация със система MINIBIS PRO на визуализираните фрагменти.
3.2.4. Методи за статистическа обработка и анализ на получените резултати
Използвани са дескриптивни методи за описание и представяне на данните в
таблици, графики и числови величини за относителен дял със средна стойност
(стандартно отклонение SD) или медиана за интервални променливи.
Приложени са: Student’s t-тест за независими извадки, еднофакторен и
двуфакторен дисперсионен ANOVA анализ за значимост на междугруповите
разлики, Odds ratio анализ при 95% доверителен интервал, χ2-тест на Пирсън и
тест на Фишер (за малки проби) за изследване на зависимости. . Извършен е
регресионен анализ на всички комбинации на ковариант и генетичен фактор.
Възприето е ниво на значимост на тестовете р<0.05 (α=95%). Обработката на
данните е извършена със статистически софтуeр Statgraphics plus for Windows, IBM
SPSS Statistics 19.0, MS Excell (2010) и PLINK 1.9.
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4. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ
4.1. Социодемографски характеристики и клинични характеристики на
изследвания контингент
Селектирана беше таргетна група пациенти n=100 (мъже и жени) с диагноза
рекурентно депресивно разстройство по ДСН-ІV-ТР – с умерено изразен до тежък
рекурентен епизод без психотични симптоми, лекувани със СИСТ и отговарящи на
установените критерии за подбор. Възраст: 45.58 ± 11.08; мъже n=31, жени n=69.
В хода на наблюдението, след втората седмица от лечението, един от пациентите
отключи антидепресант-асоциирана мания, терапията беше променена, а
участникът беше изключен от проучването, с което размерът на извадката се
редуцира на 99 пациенти.
В контролната група лица без психични заболявания бяха включени 142 лица,
съответстващи по пол и възраст на групата пациенти. Възраст: 47.54 ± 12.08; мъже
n=49, жени n=93.
Таблица 4.1. Разпределение на пациентите и контролите по пол.
Пол
Мъже Брой
%
Жени Брой
%
Общо
Брой
%

Пациенти

Контроли

Общо

30
30,3%
69
69,7%

49
34,5%
93
65,5%

79
32,8%
162
67,2%

99
100,0%

142
100,0%

241
100,0%

Мъжете и жените са разпределени с напълно съизмерим относителен дял при
пациентите и контролите (c2=0,468; р=0,577). Контролите са средно с 2,4 години
по-върастни, но тестът показва недостоверна разлика: t = -1,55; р >0,05.
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Таблица 4.2. Разпределение на пациентите по семеен статус.
Категории
Семеен
Несемеен
Разведен
Вдовец
Общо

Брой

%
78
11
8
2
99

Валиден %
32,4
4,6
3,3
,8
41,1

Кумулативен %
78,8
78,8
11,1
89,9
8,1
98,0
2,0
100,0
100,0

Таблица 4.3. Разпределение на пациентите по образователен ценз.
Образование
Основно
Средно
Висше
друго
Общо

Брой

%
2
57
21
19
99

Валиден %
,8
23,7
8,7
7,9
41,1

Кумулативен %

2,0
57,6
21,2
19,2
100,0

2,0
59,6
80,8
100,0

Таблица 4.4. Разпределение на пациентите по местоживеене.
Местоживеене
Град
Село
Друго
Общо

Брой

%
66
15
18
99

Валиден %
27,4
6,2
7,5
41,1

Кумулативен %
66,7
66,7
15,2
81,8
18,2
100,0
100,0

Таблица 4.5. Разпределение на пациентите по трудова заетост.
Категории
Работещ
Безработен
Учащ
Пенсионер

Брой

%
70
10
6
13

Валиден %
29,0
4,1
2,5
5,4

60

70,7
10,1
6,1
13,1

Кумулативен %
70,7
80,8
86,9
100,0

Таблица 4.6. Разпределение на пациентите по фактор „тютюнопушене“.
Категории
Не
Епизодично
(до 10 ц./ден)
По 1 к./ден
Над 1 к./ден
Общо

Брой

%

Валиден %

55
22

22,8
9,1

Кумулативен %
55,6
55,6
22,2
77,8

21
1
99

8,7
2,4
41,1

21,2
1,0
100

99,0
100,0

Таблица 4.7. Разпределение на пациентите по фактор „употреба на алкохол“
Категории
Не
Епизодично
Регулярно
Ексцесивно
Общо

Брой

%

Валиден %

58
31
9
1
99

24,1
12,9
3,7
,4
41,1

58,6
31,3
9,1
1,0
100,0

Кумулативен %
58,6
89,9
99,0
100,0

Таблица 4.8. Разпределение на пациентите по фактор „стресогенни събития“.
Категории
Не
Остра психотравма
Хронична психотравма
Общо

Брой

%

Валиден %

55
30
14
99

22,8
12,4
5,8
41,1

Кумулативен %
55,6
55,6
30,3
85,9
14,1
100,0
100,0

Таблица 4.9. Разпределение на пациентите по фактор „суицидни тенденции“
Категории
Не
Да
Суициден опит
Общо

Брой

%
91
7
1
99

Валиден %
37,8
2,9
,4
41,1
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Кумулативен %
91,9
7,1
1,0
100,0

91,9
99,0
100,0

Таблица 4.10. Разпределение на пациентите по фактор „хоспитализации“
Категории
Без хоспитализации
С хоспитализация
Общо

Брой

%
95
4
99

Валиден %

Кумулативен %
96,0
96,0
4,0
100,0
100,0

39,4
1,7
41,1

Таблица 4.11: Разпределение на пациентите по фактор „честа смяна на АД“
Категории
Не
Да
Общо

Брой

%
56
43
99

Валиден %

Кумулативен %
56,6
56,6
43,4
100,0
100,0

23,2
17,8
41,1

Таблица 4.12: Разпределение на пациентите по предходна анамнеза за НЛР
Категории
Не
Да
Общо

Брой

%
60
39
99

Валиден %
24,9
16,2
41,1

Кумулативен %
60,6
60,6
39,4
100,0
100,0

Таблица 4.13: Разпределение на пациентите по брой на депресивните епизоди
Категории
1
2
3
4
5
6
Общо

Брой

%Валиден %
4
1,7
44
18,3
27
11,2
13
5,4
6
2,5
4
1,7
98
40,7
62

Кумулативен %
4,1
44,9
27,6
13,3
6,1
4,1
100,0

4,1
49,0
76,5
89,8
95,9
100,0

Таблица 4.14. Телесно тегло (BMI)
Категории BMI
Норма
Наднормено тел. тегло
Затлъстяване
Общо

Брой

%
54
36
9
99

Валиден %
22,4
14,9
3,7
41,1

Кумулативен %
54,5
54,5
36,4
90,9
9,1
100,0
100,0

4.2. Резултати от статистически анализ на полиморфни кандидат-гени
Общи положения при проведения анализ
За значими бяха приети стойности на р под 0.05 (α = 95%).
Проверка за отклонения от закона на Харди-Вайнберг
За определяне на биалелните генетични варианти, които могат да се използват за
по-нататъшен анализ без въвеждане на изкривяване или големи неточности, беше
извършена оценка на съответствието на данните с очакванията според закона на
Харди-Вайнберг. Проверката за разлика между очаквания и наблюдавания брой
хетерозиготи в изследваната извадка не показа значими отклонения, което
позволява заключението, че изследваните варианти са в равновесие и са
информативни.
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Фиг. 4.1. Проверка за отклонения от закона на Харди-Вайнберг на 5-HTTLPR при
пациенти.

Фиг. 4.2. Проверка за отклонения от закона на Харди-Вайнберг след корекция при
прилагане на триалелен модел на
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Качествена оценка и визуализация на продуктите
• CYP2C19 ген (CYP2C19*2, CYP2C19*17)

Фиг. 4.3. Визуализация на продуктите от HRM анализ на CYP2C19*2 при контроли.
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Фиг. 4.4. Визуализация на продуктите от HRM анализ на CYP2C19*2 при пациенти.
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Фиг 4.5. Алел-специфичен PCR на CYP2D6*4 при пациенти.
• SLC6A4 полиморфизми

Фиг. 4.6. Визуализация на продуктите от ДНК амплификация на 5-HTTLPR.
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Фиг. 4.7. Визуализация на продуктите от RFLP на rs25531 SNP при пациенти.

Фиг. 4.8. Визуализация на продуктите от PCR на STin2 при контроли.

Фиг. 4.9. Визуализация на продуктите от PCR на STin2 PCR STin2 при пациенти.
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Сравнителен анализ на алелната и генотипна честота на изследваните
полиморфизми при пациенти и контроли
CYP2C19 ген
За сравнение на честотите беше използван стандартен хи-квадрат тест. Честотите
на редките алели в извадката не показаха значима разлика между групата на
контролите и тази на пациентите с изключение на CYP2C19*17 (р=0.02824,
OR=0.6082, протективен алел).
Полиморфизъм CYP2C19*2
Резултатите от установените генотипни и алелни честоти са представени в табл.
4.15.
Таблица 4.15. Сравнение на честотата на алел CYP2C19*2 при пациенти и
контроли.
Контроли
wt/wt

Брой
106

Честота

0,75

Пациенти
wt/wt

Брой Честота
76
0,76

wt/*2

32

0,23

wt/*2

24

0,24

*2/*2

4
142

0,03

*2/*2

0
100

0

wt

242

0,85

wt

176

0,88

*2

42
284

0,15

*2

24
200

0,12

Контроли
wt/wt
P_pearson
P one-tailed
P two-tailed

Присъства Отсъства
106
0,8
0,46
0,88

36

69

Пациенти
wt/wt

Да

76

Не

24

Odds ratio
wt/*2
P_pearson
P one-tailed
P two-tailed
Odds ratio
*2/*2
P_pearson
P one-tailed
P two-tailed
Odds ratio
wt
P_pearson
P one-tailed
P two-tailed
Odds ratio
*2
P_pearson
P one-tailed
P two-tailed
Odds ratio

1,0755
0.5934-1.9491
Присъства Отсъства
32
110
0,45
0,87
0,79

wt/*2

Да

*2/*2

Да

24

Не

76

0.593-1.9872

Присъства Отсъства
4

138

0

Не

100

0,11
0,14
0
Присъства Отсъства
242
42
0,38
0,4
0,2
1,2727
0.7433-2.1792

wt

yes
no
176

Присъства Отсъства
42
242
0,38
0,4
0,2
0,7857
0.4589-1.3453

*2

Да

24

Не

24

176

Полиморфизъм CYP2C19*17
Резултатите от установените генотипни и алелни честоти са представени в табл.
4.16.
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Таблица 4.16. Сравнение на генотипните и алелни честоти на CYP2C19*17 при
пациенти и контроли.
Контроли

Брой

Честота

Пациенти

Брой

Честота

wt/wt

69

0,49

wt/wt

64

0,64

wt/*17

65

0,46

wt/*17

36

0,36

*17/*17

8

0,06

*17/*17

0

0

142

100

wt

203

0,71

wt

168

0,82

*17

81

0,29

*17

36

0,18

284

204

Контроли
wt/wt

Patients
Присъства Отсъства

wt/wt

69
P_pearson

0.017

P one-tailed

0.012

P two-tailed

0.018

Odds ratio

1,88

wt/*17

73

P one-tailed

0.057

P two-tailed

0.1

64

wt/*17

65
0.08

Не
36

1.1132-3.1777

Присъства Отсъства

P_pearson

Да

73

71

yes

no
36

64

Odds ratio
*17/*17

0.6317

0.3727-1.0708

Присъства Отсъства

*17/*17

8

yes

134

no
0

100

P_pearson
P one-tailed

0.01

P two-tailed

0.02

Odds ratio

0

wt

Присъства Отсъства

wt

203
P_pearson

0.0055

P one-tailed

0.007

P two-tailed

0.03

Odds ratio

1,86

*17

yes

81

no
168

36

1,1961-2,8989

Присъства Отсъства

*17

81
P_pearson

0.0055

P one-tailed

0.007

P two-tailed

0.03

Odds ratio

0.537

203

yes

no
36

168

0.345-0.8361

STin2-P
Не са установени статистически значими разлики в честотата на полиморфизмите
при пациенти и контроли в групата на мъжете (Табл. 4.17).
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Таблица 4.17. Сравнение на генотипните и алелни честоти на полиморфизми на
STin2-P при пациенти и контроли.

Контроли

Брой

%

Пациенти

Брой

%

12_12

51

37,23%

12_12

32

32,00%

10_12

68

49,64%

10_12

43

43,00%

10_10

18

13,14%

10_10

20

20,00%

9_10

0

0,00%

9_10

3

3,00%

9_12

0
137

0,00%
100,00%

9_12

2
100

2,00%
100,00%

12

170

62,04%

12

109

54,50%

10

104

37,96%

10

86

43,00%

9

0
274

0
100,00%

9

5
200

2,50%
100,00%

Контроли
12_12

присъства

отсъства

51

86

P one-tailed

0.2

P two-tailed

0.4

Odds ratio

0.7935

0.4603-1.3679

10_12

присъства

отсъства

68

69

P one-tailed

0.18

P two-tailed

0.35

Odds ratio

0.7655

Пациенти
12_12
137

32

10_12
137

0.4557-1.2857
73

присъства отсъства
68

100

присъства отсъства
43

57

100

10_10

присъства

отсъства

18

119

P one-tailed

0.1

P two-tailed

0.2

Odds ratio

1,65

0.8232-3.3183

9_10

присъства

отсъства

0

137

P one-tailed

0.07

P two-tailed

0.07

Odds ratio

Infinity

NaN-Infinity

9_12

присъства

отсъства

0

137

P one-tailed

0.17

P two-tailed

0.17

Odds ratio

Infinity

NaN-Infinity

12

присъства

отсъства

170

104

P one-tailed

0.06

P two-tailed

0.1

Odds ratio

0.7328

0.5061-1.061

10

присъства

отсъства

104

170

P one-tailed

0.15

P two-tailed

0.29

Odds ratio

1,23

0.8506-1.7877

9

присъства

отсъства

0

274

P one-tailed

0.01

P two-tailed

0.01

Odds ratio

Infinity

10_10
137

20

9_10
137

137

274

274

NaN-Infinity
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100

98

100

91

200

присъства отсъства
86

9

97

присъства отсъства
109

10

100

присъства отсъства
2

12

80

присъства отсъства
3

9_12

274

присъства отсъства

114

200

присъства отсъства
5

195

200

При проверка на хипотезата в групата на жените, както личи от горната таблица,
беше установена статистически значима по-висока честота на алел 9 при
пациентите от женски пол р<0,01.
Изследване на модели на действие на разглежданите генетични варианти
При асоциативния анализ на генетичните варианти с конкретни клинични
характеристики бяха разгледани четири основни модела - генотипен, алелен,
доминантен и рецесивен. Докато алелният и генотипният модел разглеждат броя
наблюдавани алели, респективно генотипи (комбинации от два алела), в
изследваната група, то доминантният и рецесивният модел дефинират подгрупите
си според наличието на поне един (за доминантния) или най-малко два (за
рецесивния) алела във всеки разглеждан индивид. Беше използван точният тест на
Фишър, тъй като групите в някои случаи са малки и тестове като хи-квадрат не
дават достоверни резултати в такива условия.
Полиморфизъм 5-HTTLPR
Асоциативното проучване не показва данни за асоциация на промоторния
полиморфизъм 5-HTTLPR с рекурентно депресивно разстройство в изследваната
извадка от пациенти. При сравняване на алелните и генотипните честоти между
пациенти и контроли не са установени статистически значими разлики при тесен и
широк фенотипен модел (Табл. 4.18.).
Динамиката на подобрението в клиничното състояние и в субективната оценка на
НЛР за периода са представени на фиг. 4.10. и фиг. 4.11.
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Таблица 4.18. Сравняване на алелните и генотипни честоти на 5-HTTLPR
полиморфизми между пациенти и контроли.
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Таблица 4.19. Сравняване на алелните и генотипни честоти на пациенти по фактор
„честа смяна на антидепресанти“.
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Таблица 4.20. Сравняване на алелните и генотипни честоти на пациенти по фактор
„НЛР при предходно лечение с АД.
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Таблица 4.21. Сравняване на алелните и генотипни честоти на пациенти по фактор
„отсъствие на задоволителен отговор.
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Динамиката на подобрението в клиничното състояние в проценти редукция по
HAMD за седмица 1-5 е илюстрирано на Фиг. 5.10.. Динамиката в субективната
оценка на НЛР през острия период на лечение по ASEC е отразена на Фиг. 16-19.

Фиг. 4.10. Динамика на подобрението в клиничното състояние за периода.

Фигура 4.11. Динамика на субективната оценка на НЛР за периода.
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Фиг
Фиг. 4.12. Субективна оценка на НЛР на първа седмица от терапията.

Фиг. 4.13. Субективна оценка на НЛР на втора седмица от терапията.

Фиг. 4.14. Субективна оценка на НЛР на шеста седмица от терапията.
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4.3. Регресионен анализ
В общия случай вида на регресията с взаимодействие е:
Y = b0 + b1.ADD + b2.COV1 + b3.ADDxCOV1 + error
В настоящия регресионния анализ бяха използвани 12 коварианта: пол, BMI,
тютюнопушене, употреба на алкохол, стресогенни фактори, фамилна история на
заболяването,

начало

на

депресивното

разстройство,

брой

епизоди,

продължителност на заболяването, суицидни тенденции, хоспитализации и честа
смяна на антидепресанти.
Извършени бяха два отделни етапа на регресионен анализ:
• В първия като количествен белег (фенотип) беше приета редукцията на
точките по HAMD поотделно на 1, 2, 4, 6 и 18 седмица, като абсолютна и като
процентна промяна. Разгледана беше потенциалната асоциация само на
генетичните маркери с фенотипа, а след това бяха направени анализи за всички
комбинации от един ковариант и един генетичен фактор. Оценена беше и
потенциалната връзка на генетичните фактори с наивния естиматор на скоростта
на промяна на отговора (средната промяна за единица време), като не е открита
значима връзка.
• Във втория етап като количествен белег беше използвано нивото на
субективната оценка на нежелани реакции по ASEC за седмици 0-6. Извършени
бяха регресионни анализи на всички комбинации от един ковариант и един
генетичен фактор.
• Извършени бяха и тестове с повече от един ковариант, но те се оказаха
незначими, което означава, че установяването на позитивни резултати в тях би
било случайно или би довело до пренагаждане на модела и замъгляване на
анализа.
За всички включени коварианти са тествани две версии на регресията - с и без
взаимодействие между коварианта (cov) и генетичния фактор (gen). При анализи с
взаимодействие е препоръчително да се отчита само значимостта и регресионните
коефициенти на члена на взаимодействието (cov x gen), затова всички основни
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параметри (самите ковариант и генетичен фактор) не са разглеждани в тези
резултати.
Проверена е потенциалната връзка на всеки от ковариантите с генотипа:
• Вариант rs16917237 показа връзка с придружаващата терапия (p=0.02697),
като тя беше изключена от регресионния анализ.
• Тютюнопушенето като количествен фенотип показа връзка с 4 от 7 биалелни
генетични фактори (р=0.03 до 0.003) и беше изключено като ковариант от
регресионния анализ.
Открити са общо 170 значими сигнала от регресионния анализ. Трябва да се
отбележи, че поради огромното количество извършени тестове (над 3000), при
опит за корекция на границата на значимост (alpha) по Bonferoni или по BenjaminiHochberg всички тези резултати стават незначими. Това е една от причините
анализът да се счита за твърде консервативен, особено при широкогеномни
проучвания.
Интересни за отбелязване са следните наблюдавани зависимости:
• За ковариантите „стресогенни фактори“ и „суицидна нагласа“, тълкувани като
количествени, тъй като са подредени по възходящ ред на силата, се отчете значим
ефект върху отговора в един модел с повечето генетични фактори на 6-та седмица.
За някои генетични фактори е значим и членът на взаимодействието, тоест
ефектът на генетичния и външния фактор се допълват. На 18-та седмица този
ефект намалява.
• От анализа на връзката на генетичните фактори с промяната в тежестта по
HAMD за втората седмица от лечението, CYP2D6*4 алелът показа, че за всеки
такъв алел отчетената промяна (към подобрение) в стъпки се увеличава средно с
0.2. За 4 седмица този вариант продължава да показва гранична значимост (малко
над 0.05), след което влиянието му отслабва.
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Таблица 4.22. Връзка на генетичните фактори с промяната в тежестта по скалата
на Хамилтън на втора седмица от лечението
Chr SNP

BP

N

BETA

SE

R2

T

P

10

CYP2C19*2

94762624 99 -0.007437 0.1422

2.82e-005

-0.05231 0.9584

10

CYP2C19*17 94762625 99 -0.02703

0.1151

0.0005677 -0.2347

0.8149

11

rs6265

27658369 99 0.1184

0.1073

0.0124

1.104

0.2725

11

rs16917237

27680836 99 0.07097

0.1015

0.00501

0.6989

0.4863

11

rs12273363

27723312 99 0.0742

0.1245

0.003687

0.5961

0.5525

17

5-НTTLPR

30194319 99 -0.05

0.08212 0.003807

-0.6088

0.5441

22

CYP2D6*4

42126499 99 0.2129

0.09107 0.05336

2.338

0.02143

Таблица 4.23. Връзка на генетичните фактори с промяната в тежестта по скалата
на Хамилтън на четвърта седмица от лечението
Chr SNP

BP

N

BETA

10

CYP2C19*2

94762624 99 -0.131

10

SE

R2

T

P

0.2296 0.003344

-0.05231 0.5697

CYP2C19*17 94762625 99 -0.1588

0.1856 0.007486

-0.2347

0.3945

11

rs6265

27658369 99 0.07388

0.1745 0.001844

1.104

0.673

11

rs16917237

27680836 99 0.1

0.1644 0.003801

0.6989

0.5444

11

rs12273363

27723312 99 -0.03445

0.2019 0.003687

0.5961

0.8648

17

5-НTTLPR

30194319 99 -0.006897 0.1331 0.0003033

-0.6088

0.9588

22

CYP2D6*4

42126499 99 0.2888

84

0.1486 2.767e-005 2.338

0.05479

Таблица 4.24. Връзка на генетичните фактори с промяната в тежестта по скалата
на Хамилтън на шеста седмица от лечението.
Chr SNP

BP

N

BETA

SE

10

CYP2C19*2

94762624 99 0.01087

10

T

P

0.2116 2.72e-005

0.05137

0.9591

CYP2C19*17 94762625 99 -0.1892

0.1703 0.01256

-1.111

0.2694

11

rs6265

27658369 99 0.1685

0.1598 0.01134

1.055

0.2941

11

rs16917237

27680836 99 0.1419

0.1508 0.009049

0.9411

0.349

11

rs12273363

27723312 99 -0.1572

0.1852 0.007455

-0.8491

0.3979

17

5-НTTLPR

30194319 99 -0.008621 0.1224 5.11e-005

-0.0704

0.944

22

CYP2D6*4

42126499 99 0.1872

1.356

0.1781

0.138

R2

0.01861

• При разглеждането на ASEC стойностите, ковариантите „честа смяна на
антидепресанти“ и „повишена честота на наблюдавани при предходни епизоди
НЛР“ показват значимост на 1-ва и 2-ра седмица (и водят до повишаване на ASEC
резултата), а по-късно ефектът на предходни НЛР изчезва, което може да се
интерпретира като значимо взаимодействие на генетичния и външния фактор с
влияние върху самооценката на нежелани реакции през първите две седмици от
лечението.
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Фиг. 4.15. Влияние на кофактори „стресогенни събития“, CYP2D6*4, BDNF
rs12273363 и rs16917237 върху промяната на средните стойности по HAMD за
периодите на оценка във времето.
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Фиг. 4.16. Комплексно влияние на кофактор „стресогенни събития“ (хронична
психотравма, остра психотравма), CYP2D6*4 и 5HTTLPR върху промяната на
средните стойности по HAMD за периодите на оценка във времето.
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5. ОБСЪЖДАНЕ
5.1. Полиморфизми на CYP2D6 / CYP2C19, депресия и терапия със СИСТ
•

Полиморфизми на CYP2D6 / CYP2C19 и депресия
В настоящото проучване не беше установена значима връзка на

изследваните полиморфизми на CYP2D6 и CYP2C19 с развитието на депресия.
Генотипните и алелни честоти на CYP2D6*4 съответстват на публикуваните данни
при здрави индивиди от европейската популация и подкрепят доказателствата за
отсъствие на значимо влияние върху предразположението към депресивни и
личностни разстройства. Относно CYP2C19, установената от нас липса на
отклонения в генотипните и алелни честоти на CYP2C19*2 между пациенти и
контроли е в противовес с твърденията на някои автори за предполагаема
асоциация на този вариант със заболяването, но потвърждава съвременната
концепция за отсъствие на убедителни доказателства в подкрепа на отчетливото
му влияние върху риска от депресия [Persson et al., 2014]. При анализа на
CYP2C19*17, обаче, установихме значимо по-високи генотипни и алелни честоти
на полиморфизма в популационната извадка от психично здрави лица (р=0.02824,
OR=0.6082). Доколко CYP2C19*17 е действително протективен алел по отношение
на заболяването за българската популация следва да бъде проследено от други
наши автори.
•

Полиморфизми на CYP2D6/CYP2C19 и фенотип на лекарствен отговор

Заложеното от нас фармакогенетично изследването на подбраните метаболитни
кандидат-гени се базира на съществени доказателства, свързващи генотипните
варианти на CYP2D6 и CYP2C19 с фенотипните фармакокинетични параметри и с
резултатите от лечение при прилагане на СИСТ [Bijl et al., 2008; Gaedik A, 2008;
Kirchheiner J et al., 2009; Fabbri et al., 2015].
Системата за категоризиране на доказателства относно ролята на генотипа
оценява като умерено до високо значимо качеството на метаболитните
фармакогенетични проучванията при СИСТ и подкрепя научните основи на
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издадените от Консорциума за изпълнение на фармкогенетиката (CPIC) насоки за
дозиране на трицикличните антидепресанти през 2013 г., последвани от препоръки
за дозиране на СИСТ през 2015 г. [CPIC; Hicks et al., 2013; Hicks et al., 2015].
Терапевтичните насоки се базират основно на резултатите от генетични тестове и
следва да се прилагат в неотделимо съображение с лекарствени, клинични и други
фактори, свързани с лекарствения отговор. Сравнителният директен анализ на
резултатите от конвенционално и генотип-базирано лечение със СИСТ е следваща
стъпка в клиничното приложение, изискваща готовност на специалистите за
използване и интерпретиране на фармакогенетични данни.
Използваната от нас номенклатура със звезда (*) дефинира множество
съвременни подварианти, които не се разграничават при стандартно генотипиране,
но това не е ограничение в интерпретацията на CYP2D6*4, поради причина, че
всички *4-варианти споделят една и съща мутация 1846G>A, водеща до нарушен
„сплайсинг“ и отсъствие на функционален протеин, с фенотип ЛМ („лоши
метаболизатори“) при хомозиготите по мутантния алел.
Друг проблем при оценяване на резултатите е наличието на генни дупликации,
мултипликации или делеции (Copy Number Variants, CNV), които не са обект на
рутинно генетично изследване и не са включени в това проучване. Отсъствието на
такъв род данни, обаче, поставя ограничения в правилното тълкуването на
фенотипна изява ММ („междинни метаболизатори“) и ЕМ („екстензивни“ или
„бързи“ метаболизатори) при изследваните от нас пациенти, поради което
ориентировъчните терапевтични препоръки за избор на антидепресант при
следващо лечение са изготвени само за хомозиготите по мутантния алел.
По последни съобщения, новооткрит SNP в региона на дисталния енхансер е в
състояние да промени алелната активност на транскрипционно ниво, но липсва
достатъчно информация за точната алелна локализация и посоката на промяна и
до момента се свързва основно с CYP2D6*2, поради което не налага допълнителни
ограничения в нашата интерпретация [Wang D et al., 2014].
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Нашите резултати за биалелните генотипни честоти на CYP2D6*4 при пациенти са
съпоставими с тези при здравата европейска популация и се доближават до
публикуваните от други български автори [Atanassova et al., 2000; Саръева и
съавт., 2008]. Установеното разпределение по генотип *1/*1 (хомозиготи по
нормален алел „див тип“), *1/*4 (хетерозиготи с един мутантен алел) и *4/*4
(хомозиготи по мутантен алел), съответно 0,59, 0,33 и 0,08, най-близко
кореспондира с данните за българската популация на Atanassova et al. (2000),
съответно 0,59, 0,31 и 0,1. Извършеният в настоящото проучване анализ на
влиянието на CYP2D6*4 върху крайния изход от терапията с пароксетин не показа
значима връзка с генотипа, което съобщават за СИСТ и други автори [Reyes-Barron
et al., 2016]. При проследяване на динамиката на лекарствения отговор, обаче,
носителството на нефункционалния алел показа значима връзка с редукцията по
HAM-D и отчетливо подобрение на втора и четвърта седмица от лечението
(p=0.02143; p=0.05479), което кореспондира с доказателствата за CYP2D6 генотипзависими отклонения в концентрацията на пароксетин в началото на терапията,
публикувани от хърватски автори [Bozina et al., 2005; 2011]. Интересен за
отбелязване е фактът, че в нашите резултати установихме набелязана тенденция
за понижена ранимост към хронични стресогенни събития при хомозиготно
носителство на CYP2D6*4, но, поради малкия брой случаи, не беше достигната
статистическа значимост, което ни ограничава в категоричността на изводите и
изисква целенасочено проследяване с разширяване на извадката.
По отношение на CYP2C19*2 (най-честият нефункционален алел в европейската
популация), въпреки доказания от редица автори фармакокинетичен ефект на
генотипа, данните за реално негово отражение върху фармакотерапията със СИСТ
са все още твърде противоречиви [Thakur et al., 2005; Zanger et al., 2012]. Този
нефункционален алел, както и високоактивният функционален CYP2C19*17, нямат
пряко отношение към метаболизма на пароксетина и в нашето проучване са
изследвани за връзка с предшестваща медикаментозна експозиция, брой
прилагани антидепресанти и анамнеза за предходни НЛР при лечение с други
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СИСТ. Установеното от нас отсъствие на значими разлики в проследяваните
показатели при всеки от тестваните генетични модели съответства на
фармакогенетичната реалност до момента и изисква детайлизирано проучване при
лечение с CYP2C19-зависими СИСТ (циталопрам, есциталопрам и, отчасти,
сертралин), както и потвърждение от други колективи в страната. В допълнение, в
нашата

извадка

от

пациенти

отсъстваха

хомозиготни

носители

на

нефункционалния алел (при генотипна честота 0,03 в контролната група), което
ограничава цялостната оценка на CYP2C19*2-базирания фармакотерапевтичен
ефект, но позволява заключения за отсъствието на влияние върху риска от
депресия.
5.2. Полиморфизми на SLC6A4 , серотонинов транспорт и терапия със СИСТ
•

5-HTTLPR, rs25531, STin2 и експресия на SLC6A4 гена

Полиморфизмът 5-HTTLPR е локализиран в промотърния регион на SLC6A4-гена и
най-често се проявява като дълъг или къс алел (L или S), получени в резултат на
инсерция/делеция (инс/дел) на тандемно повтарящ се елемент от 44 базови двойки
[Heils et al., 1996]. Съобщава се за дву- до трикратно по-висока транскрипционна
активност на L-алела (с 16 повтора), в сравнение с S-алела (с 11 повтора) [Lesh et
al., 1996; 2005]. Както е известно, няколко SNPs, разположени в или в близост до 5HTTLPR, могат да променят влиянието му върху експресията на SLC6A4. Сред тях
най-добре проучен е rs25531 G/A, чието присъствие редом с L-алела редукцира
експресията на гена по подобие на S-алела и практически „обръща“ крайния ефект
на дългия алел. В клиничен смисъл се предполага, че носителството на rs25531
може да повлияе „биалелно-базирания“ терапевтичния отговор в трудно
предсказуема посока, поради което редица автори оценяват ролята на 5-HTTLPR
от позицията на „триалелния модел“, заложен и в настоящото проучване. За
повече яснота, крайното интерпретиране на нашите клинични резултати е
извършено след корекция на генотипа, съобразена с установеното наличие или
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отсъствие на изследвания rs25531 и следва да се тълкува в смисъла на
„биалелно“.
Друг често проучван полиморфизъм на SLC6A4 е STin2, променлив по брой
тандемен повтор (17 bp VNTR) в интрон 2 на гена, чиято хетерогенност е свързана
с твърде противоречиви за европейската популация резултати и с по-отчетливо
влияние на 12/12 и 10/12 генотипа върху клиничния отговор на СИСТ в азиатската
популация [Kim et al., 2000; Lee et al., 2004; Niitsu et al., 2013; Fabbri et al., 2013].
Препоръчително е проследяване на взаимодействието между упоменатите
полиморфизми при оценка на фенотипа, което беше заложено в нашето проучване.
•

Полиморфизми на SLC6A4 гена и терапия със СИСТ

Подобно на други съобщения, нашите резултати не показаха статистически
значимо влияние на SLC6A4-генотипа върху лекарствения отговор на СИСТ [Maro
et al., 2009; Porcelli et al., 2011]. Установена беше значимо по-висока честота на
алел 9 на STin2 при пациентите от женски пол (р<0,01), но това изследване изисква
допълнително верифициране от други наши автори, поради ниската честота на
този алел в европейската популация. Интересни за отбелязване са резултатите от
регресионния анализ, насочващи към влияние на ковариантите стресогенни
събития и суицидна нагласа в модел с повечето генетични фактори на 6-та
седмица от терапията (р=0.01379 за 5-HTTLPR) както и набелязаната тенденция
към по-високи средни стойности на HAMD при S/S генотип в съчетание с анамнеза
за преживяна остра психотравма, което е в подкрепа на подобни резултати,
съобщавани от международни екипи [Serretti et al., 2006; Huezo-Diaz et al., 2009].
Нашите изследвания върху самооценката на НЛР не потвърдиха ролята на Sалела като риск-фактор за СИСТ-индуцирани странични ефекти, докладвани от
някои автори [Popp et al., 2006].
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5.3. Полиморфизми на BDNF гена, невропластичност и терапия със СИСТ
След преосмисляне на властващите доскоро концепции за възможно повлияване
на невроналния растеж и диференциация само в периода на развитие на нервната
система,

съвременната

неврофизиология

отрежда

значимо

място

на

невротрофичните фактори в регулацията и реорганизацията на невроналната и
синаптична пластичност и преживяемост в зряла възраст.
Днес е известно, че дефицитът на невротрофична подкрепа има отношение към
патогенезата на депресивните разстройства, а антидепресивната терапия доказано
влияе върху възстановяването и баланса на мозъчните невротрофични процеси,
контролиращи гъвкавостта при генериране на широка гама централно регулирани
реакции.
Фармакогенетичните проучвания върху полиморфизми на BDNF гена отчитат
положителен молекулен ефект върху резултатите от антидепресивно лечение
основно при хетерозиготен генотип на варианта rs6265, което не беше потвърдено
в нашето проучване. В тази връзка, необходимо е многократно възпроизвеждане
при хора на резултатите от фармакогенетични проучвания върху животински
модели, които насочват към негативно влияние на твърде високите нива на BDNF
върху афективните процеси. Трудности произтичат и от значителното алелно и
генотипно разнообразие в носителството на rs6265 сред глобалната човешка
популация. Твърде противоречиви са и резултатите от проучвания върху
процесите, свързани с регулация на генната експресия, включително индукцията
на BDNF.
При изследваните от нас пациенти не беше доказана връзка на BDNF вариантите с
крайния терапевтичен отговор, но беше набелязана тенденция за влияние на
генотипа върху динамиката на редукция на симптомите по HAMD, с най-отчетливо
влияние между четвъртата и шестата седмица от лечението с пароксетин при SNP
rs12273363, rs16917237.
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5.4. ОБОБЩЕНИЕ
Предимства на проучването
• Етническата хомогенност на извадката от пациенти и контроли от бялата
европейска популация, самоопределили се като етнически българи.
• Географската и регионална хомогенност на участниците, набирани от
Централна и Северна България.
• Стандартизираният терапевтичен режим с един антидепресант (пароксетин
в ДД=20-40 мг еднократно дневно сутрин) и допустим прием на ниска доза
бензодиазепин (клоназепам в ДД=0,5-1 мг в началото на лечението).
• Намаленият риск от вариране на диагностичната и терапевтична оценка
при мултицентрова психиатрична експертиза.
• Оценката на критерии като начало и давност на заболяването, брой
епизоди, пол, възраст, фамилност, придружаващи заболявания и др., които
потенциално влияят върху клиничния изход. Счита се, че подборът на
пациенти с фамилност на заболяването, ранно начало и по-голяма тежест
на психичното заболяване увеличава силата на генетичното влияние.
• Препоръчителният при генетични проучвания баланс между търсена
хомогенност на извадката (но малък брой случаи) и риск от хетерогенност
на извадката (но голям брой случаи), като в нашето проучване целяхме
подбор на по-хомогенна популация пациенти.
Ограничения на проучването
• Малкият генетичен размер на ефекта при психичните заболявания. За
наблюдаваната извадка от 100 пациенти се очаква размер на ефекта до
0.4, което се наблюдава при повечето проучвания с подобен дизайн.
Отчитайки относително ниската честота на носителство на някои от
полиморфизмите и разсейването на случаите, размерът на ефекта се
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очаква да бъде дори по-нисък, което е неизбежно в едноцентрови
натуралистични условия.
• Според критериите на медицината на доказателствата в областта на
психичното здраве, брой на случаите n≤100 определя ниво на
доказателност ІІІb-IIIc при проучвания, подобни на проведеното, което
ограничава възможностите за генерализирани заключения и препоръки.
• По-малък шанс за истински положителни положителни резултати при
подобен род малки проучвания с малък размер на ефекта, повече тествани
зависимости, гъвкавост на дефинициите и оценката на изхода от лечение,
което е характерно за изследванията в областта на психичните
заболявания, включително рекурентното депресивно разстройство.
В смисъла на гореказаното, установените в настоящото проучване значими връзки
и тенденции могат да бъдат полезни за бъдещи разширени фармакогенетични
проучвания с допълнително прецизиране на дизайна и включване на новооткрити
кандидат-гени с влияние върху лекарствения отговор.
Създадената база данни с резултати от генотипирането на избраните
полиморфизми може да послужи на този етап за определяне на метаболитния
фенотип при хомозиготно носителство на минорен алел най-вече при двата
изследвани метаболитни гена CYP2D6 и CYP2C19, като съхраняваните в ДНК
банка проби могат да бъдат повторно изследвани в условията на новите геномни
технологии.
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6. ИЗВОДИ
1. Разпределението на изследваните алелни и генотипни честоти на
фармакогенетичните полиморфизми CYP2А6*4, CYP2C19*2, CYP2C19*17,
5HTTLPR, STin2, rs6265, rs12273363, rs16917237 при пациентите с рекурентно
депресивно разстройство и здравите лица е близко до честотите, описани за
европейската популация и докладвани от наши автори.
2. Не се установява значима асоциация на проучените полиморфизми с риска от
развитие на депресивно разстройство, освен при CYP2C19*17, който при
здрави лица в нашето проучване се проявява като протективен алел.
3. Носителство на алел 9 на STin2 се установява в статистически значима повисока честота при пациентите от женски пол и отсъства в контролната група,
но поради малкия брой на случаите и ниската честота от 1% за европейската
популация, е необходимо резултатите да бъдат потвърдени от други наши
проучвания при пациенти с рекурентна депресия, преди да бъдат
генерализирани.
4. Не се доказва значима връзка на изследваните генетични варианти
CYP2C19*2, CYP2C19*17, 5HTTLPR, STin2, rs6265, rs12273363, rs16917237 с
крайния терапевтичен отговор, но са очертани тенденции за влияние на
генотипа върху динамиката на редукция на симптомите по оценъчната скала,
което най-отчетливо се установява между четвъртата и шестата седмица от
лечението с пароксетин.
5. За част от анализираните външни фактори (стресогенни събития и суицидна
нагласа), може да се твърди за значим ефект на взаимодействие с повечето
генетични фактори върху отговора на четвърта седмица от терапията, като
ефектът намалява на по-късните етапи.
6. Установява се взаимодействие на генетичните с външни фактори, като честа
смяна на антидепресанти и повишена честота на наблюдавани при предходни
епизоди нежелани лекарствени реакции, със значимо влияние върху
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самооценката на нежеланите лекарствени реакции, съобщавани през първите
две седмици от лечението.
7. Отчита се значима промяна към подобрение на втора и четвърта седмица от
лечението при носителство на CYP2D6*4 алел, с гранична значимост на
четвърта седмица и отслабване на влиянието в следващите етапи на
терапията с пароксетин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установените в настоящото проучване значими връзки и тенденции могат да бъдат
полезни за бъдещи разширени проучвания с допълнително прецизиране на
дизайна и включване на новооткрити кандидат-гени с влияние върху лекарствения
отговор. Създадената база данни може да послужи на този етап за определяне на
метаболитния фенотип при хомозиготно носителство на минорен алел най-вече
при двата изследвани метаболитни гена CYP2D6 и CYP2C19, като съхраняваните в
ДНК банка проби могат да бъдат повторно изследвани в условията на новите
геномни технологии.
Очаква се получената информация за алелните и генотипни честоти на
изследваните полиморфизми при извадката от амбулаторни пациенти с рекурентна
депресия и проследяването на връзката им с терапевтичното повлияване и
поносимостта към СИСТ да допринесат за по-детайлното опознаване на
факторите, определящи междуиндивидуалните разлики в размера на лекарствения
ефект. При убедителни потвърдителни резултати от други наши автори,
проучването би могло да позволи разширяване на изследователската дейност и
разработване на индивидуални препоръки за ориентировъчен избор на
антидепресивно лечение при пациенти с рекурентно депресивно разстройство.
Въпреки изследователските ни надежди за бързо клинично внедряване на
установените от нас резултати, зряло осъзнаваме, че, на настоящия етап от
развитието на психофармакогенетичното познание, все още сме твърде далеч от
дефинитивни твърдения относно ролята на унаследените и епигенетично
модифицирани фактори върху естеството на терапевтичния отговор при лечение с
антидепресанти. Безспорно, всяко значимо фармакогенетично изследване при
рекурентно депресивно разстройство изисква оценката на панел от експерти и
положително възпроизвеждане в реална среда, а генерализирането на изводите от
едноцентрови проучвания за целите на клиничната практика би било израз на
изследователски наивитет.
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7. ПРИНОСИ (самооценка)
ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР
1. Проведено е за първи път фармакогенетично проучване за асоциираност на
полиморфни кандидат-гени с хода на заболяването и проведеното лечение с
антидепресанти от класа на СИСТ при български пациенти с рекурентно
депресивно разстройство.
2. Проучена

е

мултифакторната

генеза

на

лекарствения

отговор

на

антидепресанти и е проследено влиянието на унаследени и външни фактори
върху изхода от терапия при добре характеризирана хомогенна извадка от
пациенти в реална доболнична среда.
3. Преведен и приложен е Въпросник за самооценка на НЛР на антидепресанти,
подходящ за амбулаторни условия и с официалното разрешение от Лондонски
Кралски колеж на психиатрите да бъде ползван с позоваване за
изследователски и клинични цели.
4. Разработена е детайлизирана методика на проучването, плод на дългогодишно
обмислян дизайн и основана на опита на международни и наши екипи, която би
улеснила изследователската дейност на други български колективи.
ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН И ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР
1. Потвърдено е наличието на взаимодействия между някои от изследваните
полиморфизми на фармакогенетични кандидат-гени (, BDNF, CYP2C19) с риска
от депресия.
2. Потвърдено е влиянието на полиморфизма CYP2D6*4 върху началния
лекарствен отговор с тенденция към подобрение през 2-ра седмица от
лечението и отслабване на влиянието след 6-та седмица.
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3. Потвърдено е взаимодействието на генетични с външни и личностни фактори
(стесогенни събития и суицидни тенденции), влияещо върху лекарствения
отговор до 6-та седмица от терапията и с намаляващ ефект към 18-та седмица.
4. Анализирани са алелните и генотипни честоти на генетични варианти в
метаболитните гени CYP2D6 и CYP2C19, кодиращи експресията на изоензими
с водеща роля в метаболизма на психотропните лекарства, за които са налице
международни препоръки за съобразено с лекарствения фенотип дозиране на
антидепресантите от класовете на СИСТ и ТЦА и които могат да послужат като
ориентир в реалната клинична практика.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 8.1. Примерен информационен лист за пациента
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПАЦИЕНТА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО:
ФАРМАКОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА VAL66MET ПОЛИМОРФИЗЪМ (RS6265 SNP) НА BDNF ГЕНА
ПРИ АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ С РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ПРОВЕЖДАЩИ
ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНОТО ЗАХВАЩАНЕ НА СЕРОТОНИНА (SSRI)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
Вие сте поканени да участвате във фармакогенетично клинично проучване, включващо пациенти,
провеждащи лечение с антидепресанти. Моля прочетете внимателно тази информация, преди да решите
дали ще се включите в проучването. След като се запознаете с условията и получите отговор на
възникнали въпроси, моля разгледайте Формуляра за информирано съгласие. При попълването му ще
потвърдите доброволното си желание за участие в проучването.
Трябва ли да участвам? Мога ли да променя своето решение след като веднъж съм се включил/а в
проучването?
Вашето участие в проучването е напълно доброволно. При отказ от участие или оттегляне след
потвърдено участие, Вашето решение по никакъв начин няма да се отрази на отношенията Ви с
лекуващия лекар и няма да повлияе на медицинските грижи, които Ви се полагат.
Защо съм избран да участвам в проучването?
Вие сте част от общия брой пациенти с подобна на Вашата диагноза, постъпили за преглед и
специализирано лечение в диагностично-консултативния център.
Каква е целта на това проучване?
Основна цел на проучването е да се проследи честотата на генетичен вариант на BDNF гена и влиянието
му върху ефективността и поносимостта към лекарството, което ще Ви бъде назначено. Резултатите от
проучването ще позволят да се прецени Вашият индивидуален отговор на провежданото лечение и дали
е необходима промяна, за да бъде то оптимално ефективно за Вас.
Какво ще се случи с мен по време на клиничното проучване?
Ако решите да участвате в проучването, лекарят-изследовател ще Ви зададе въпроси за Вашите
настоящи оплаквания, минали и придружаващи заболявания и провеждано до момента лечение. Някои
Ваши лични данни – рождена дата, адрес и телефони на Вас или на Ваши близки, ще бъдат необходими
за поддържане на контакт с Вас. Те ще бъдат нанесени в Карта на пациента – документ, до който ще имат
достъп само членовете на изследователския екип.
Не са предвидени други изследвания, освен еднократно вземане на 7 мл венозна кръв, необходима за
целите на проучването. Няма да Ви бъде назначавано допълнително лечение към определеното от
Вашия лекуващ лекар. Състоянието Ви ще бъде периодично проследявано и оценявано със стандартни
тестове.
Колко дълго ще продължи проучването?
Клиничното проучване ще обхване периода на Вашето лечение.
Свързано ли е участието ми в клиничното проучване с някакви рискове за моето здраве?
Вашият лекуващ лекар ще Ви наблюдава, ще контролира лечението и ще се грижи за постепенното
подобряване на здравословното Ви състояние. Лекарят-изследовател също ще проследява лечението и
ще документира евентуалните Ви оплаквания.
Процедурата по еднократно вземане на 7 мл венозна кръв от обучен персонал не е свързана с
допълнителни рискове за Вас и Вашето здраве, освен допустимата лека болезненост при убождане.
Биологичната проба ще бъде използвана за изолиране на Вашата ДНК, носител на наследствена
информация за Вашия индивидуален отговор на провежданото лечение. Вашият подпис по-долу ще
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потвърди доброволното Ви участие в проучването, но в никакъв случай няма да освободи лабораторията
и персонала от тяхната професионална и етична отговорност спрямо Вас.
Ще бъде ли запазена поверителността на моята лична информация, в случай, че взема участие в
това клинично проучване?
Вашите лични данни ще бъдат кодирани (т.е. означени с буквен и цифров код). Вашето име няма да бъде
цитирано в информациите и докладите във връзка с настоящото клинично проучване. Кодираните данни
ще бъдат обработени и анализирани по електронен път. Лекарят-изследовател гарантира
анонимизирането и съхраняването на Вашата лична информация и ще бъде на разположение за всякакви
въпроси от Ваша страна.
Как ще бъде съхранявана и ще бъде ли използвана за други цели от външни лица моята генетична
информация?
След получаване на окончателните резултати, част от Вашата ДНК ще бъде електронно кодирана с
буквено-цифров баркод, който не позволява персонална идентификация и независима обработка на
данните от външни лица. Вашият анонимизиран генетичен материал ще бъде конфиденциално съхранен
в ДНК банка към Център по молекулна медицина – гр. София. Той ще бъде достъпен само за главния
изследовател на това проучване, в случай на необходимост от повторно анализиране на ДНК-пробите с
подобрени методи за максимална точност и информативност, както и за изследване на нови генетични
варианти, свързани с ефективността на Вашето лечение.
Какви грижи и компенсации са предвидени в случай на претърпени вреди от участието ми в
проучването?
Компенсации за допълнителни грижи не са предвидени, тъй като участието в изследването не
предполага никакъв риск при спазване на условията за безопасност. Проектът не предоставя средства за
обезпечаване на Вашите транспортни разходи, свързани с осъществяване на контролните прегледи.
Към кого да се обръщам за допълнителна информация и въпроси?
При необходимост, можете по всяко време да се обръщате към Вашия лекуващ лекар.
Кой организира това клинично проучване?
Клиничното проучване се организира от екип лекари-изследователи от сектор „Експериментална и
клинична фармакология” към Медицински Университет – гр. Плевен, Диагностично-консултативен център
ІІ – гр. Плевен и Център по молекулна медицина към Медицински Университет – гр. София.
Лице и адрес/телефон за контакти
Можете да зададете на водещия изследовател – Д-Р ДИАНА ПЕНДИЧЕВА, всички въпроси относно
настоящото клинично проучване.
Адрес за контакти:
Катедра “Експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”
Факултет по Медицина, Медицински Университет
ул. “Кл. Охридски” 1, 5800 гр. Плевен
Моб. тел.: 0889 231 607
А
ко имате въпроси относно Вашите права като участник в клиничното проучване, можете да се обърнете
към Председател на Комисия по етика на научно-изследователската дейност към Медицински
Университет-гр. Плевен.
Ще получите копие от настоящата Форма за информирано съгласие, подписана от лекаря-изследовател,
което трябва да запазите за себе си.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!
Лекар-изследовател: ...................................
(Д-р Д. Пендичева)
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ (КЕНИД) ПРИ МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛЕВЕН ОДОБРЯВА ГОРНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА
ПАЦИЕНТА:
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Приложение 8.2. Примерен информационен лист за участник от контролна
група лица
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИК В КОНТРОЛНА ГРУПА ЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО:
ФАРМАКОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА VAL66MET ПОЛИМОРФИЗЪМ (RS6265 SNP) НА BDNF ГЕНА
ПРИ АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ С РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ПРОВЕЖДАЩИ
ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНОТО ЗАХВАЩАНЕ НА СЕРОТОНИНА (SSRI)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
Вие сте поканени да участвате във фармакогенетично клинично проучване, включващо контролна група
лица без психични заболявания. Моля прочетете внимателно тази информация, преди да решите дали ще
се включите в проучването. След като се запознаете с условията и получите отговор на възникнали
въпроси, моля разгледайте Формуляра за информирано съгласие. При попълването му ще потвърдите
доброволното си желание за участие в проучването.
Трябва ли да участвам? Мога ли да променя своето решение след като веднъж съм се включил/а в
проучването?
Вашето участие в проучването е напълно доброволно. При отказ от участие или оттегляне след
потвърдено участие, Вашето решение по никакъв начин няма да се отрази на отношенията Ви с вашия
лекар и няма да повлияе на медицинските грижи, които Ви се полагат.
Защо съм избран да участвам в проучването?
Вие сте част от общия брой участници в контролна група лица без психични заболявания, насочени за
профилактични клинико-лабораторни изследвания в ДКЦ-Плевен ЕООД.
Каква е целта на това проучване?
Основна цел на настоящото проучване е да се проследи честотата на генетичен вариант на BDNF гена и
влиянието му върху ефективността и поносимостта към лечение с антидепресанти на пациенти с
рецидивиращо депресивно разстройство. За точност и информативност на резултатите е необходимо те
да бъдат сравнени с резултати от генетичен анализ на контролна група лица без психични заболявания, в
която сте поканени да участвате.
Какво ще се случи с мен по време на клиничното проучване?
Ако решите да участвате в проучването, лекарят-изследовател ще Ви зададе въпроси за историята на
Вашите минали и придружаващи заболявания, навици, провеждано в момента лечение (ако има такова),
както и за част от Вашите лични данни (име, пол, дата и година на раждане, местоживеене, етническа
принадлежност), необходими за целите на проучването. Информацията ще бъде кодирана с цифров код и
нанесена в електронна база данни, до която ще имат достъп само членовете на изследователския екип.
Вашето име ще фигурира само с посочените от Вас инициали.
Не са предвидени други инвазивни процедури, освен еднократно вземане на 7 мл венозна кръв,
необходима за извършване на Вашите профилактични клинико-лабораторни изследвания. Кръвната
проба ще бъде взета с вакутейнер от обучен персонал, при спазване на всички мерки за безопасност.
След извършване на назначените изследвания, обичайното остатъчно количество от 1,5-2 мл кръв ще
бъде използвано за изолиране на Вашата ДНК, съдържаща информация за изследвания генетичен
вариант, обект на проучването.
Колко дълго ще продължи проучването?
Клиничното проучване ще продължи една година.
Свързано ли е участието ми в клиничното проучване с някакви рискове за моето здраве?
Процедурата по еднократно вземане на 7 мл венозна кръв от обучен персонал не е свързана с
допълнителни рискове за Вас и Вашето здраве, освен допустимата лека болезненост при убождане.
Биологичната проба ще бъде използвана за изолиране на Вашата ДНК, носител на изследвания
генетичен вариант. Вашият подпис по-долу ще потвърди доброволното Ви участие в проучването, но в
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никакъв случай няма да освободи изследователите и персонала от тяхната професионална и етична
отговорност спрямо Вас.
Ще бъде ли запазена поверителността на моята лична информация, в случай, че взема участие в
това клинично проучване?
Вашите лични данни ще бъдат кодирани (т.е. означени с буквен и цифров код). Вашето име няма да бъде
цитирано в информациите и докладите във връзка с настоящото клинично проучване. Кодираните данни
ще бъдат обработени и анализирани по електронен път. Лекарят-изследовател гарантира
анонимизирането и съхраняването на Вашата лична информация и ще бъде на разположение за всякакви
въпроси от Ваша страна.
Как ще бъде съхранявана и ще бъде ли използвана за други цели от външни лица моята генетична
информация?
След получаване на окончателните резултати, част от Вашата ДНК ще бъде електронно кодирана с
буквено-цифров баркод, който не позволява персонална идентификация и независима обработка на
данните от външни лица. Вашият анонимизиран генетичен материал ще бъде конфиденциално съхранен
в ДНК банка към Център по молекулна медицина – гр. София. Той ще бъде достъпен само за главния
изследовател на това проучване, в случай на необходимост от повторно анализиране на ДНК-пробите с
подобрени методи за максимална точност и информативност, както и за изследване на нови генетични
варианти, свързани с ефективността на лечение с антидепресанти.
Какви грижи и компенсации са предвидени в случай на претърпени вреди от участието ми в
проучването?
Компенсации за допълнителни грижи не са предвидени, тъй като участието в изследването не
предполага никакъв риск при спазване на условията за безопасност. Проектът не предоставя средства за
обезпечаване на Вашите транспортни разходи, свързани с осъществяване на предвидените
профилактични изследвания.
Към кого да се обръщам за допълнителна информация и въпроси?
При необходимост, можете по всяко време да се обръщате към водещия изследовател.
Кой организира това клинично проучване?
Клиничното проучване се организира от екип лекари-изследователи от сектор „Експериментална и
клинична фармакология” към Медицински Университет – гр. Плевен, Диагностично-консултативен център
ІІ – гр. Плевен и Център по молекулна медицина към Медицински Университет – гр. София.
Лице и адрес/телефон за контакти
Можете да зададете на водещия изследовател – Д-Р ДИАНА ПЕНДИЧЕВА, всички въпроси относно
настоящото клинично проучване.
Адрес за контакти:
Катедра “Експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”
Факултет по медицина, Медицински Университет
ул. “Кл. Охридски” 1, 5800 гр. Плевен
Моб. тел.: 0889 231 607
Ако имате въпроси относно Вашите права като участник в клиничното проучване, можете да се обърнете
към Председател на Комисия по етика на научно-изследователската дейност към Медицински
Университет-гр. Плевен.
Ще получите копие от настоящата Форма за информирано съгласие, подписана от лекаря-изследовател,
което трябва да запазите за себе си.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!
Лекар-изследовател: ...................................
(Д-р Д. Пендичева)
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ (КЕНИД) ПРИ МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛЕВЕН ОДОБРЯВА ГОРНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА
ПАЦИЕНТА:
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Приложение 8.3. Примерен формуляр за информирано съгласие на участник в
контролна група лица.

Приложение 8.4. Примерен формуляр за информирано съгласие на пациент.

106

Приложение 8.5. Чек лист ASEC (авторски превод)
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Приложение 8.6. Карта на пациента
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Приложение 8.7. Договор за сътрудничество и съвместна дейност с МУСофия
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Приложение 8.8.
Таблица 9.8. Връзка между алелни варианти на CYP2D6 и ензимна активност

Функционално състояние
Повишена функция
Нормална/повишена функция
Нормална функция

Активност
>1
1 или >1
1

Понижена функция

0.5

Отсъстваща функция

0

Неизвестна функция

Няма данни

Алели
*1xN, *2xN, *35xN, *45 gxN
*9xN, *10xN, *17xN, *29xN, *41xN
*1e, *2, *27, *33, *34f, *35, *39f, *45g, *46g,
*48, *53
*9, *10, *14B,*17, *29, *41, *49, *50, *54, *55,
*59, *72
*3, *3xN, *4, *4xN, *5, *6, *6xN, *7, *8, *11, *12, *13,
*14A, *15, *18, *19, *20, *21, *31, *36, *36xN, *38,
*40, *42, *44, *47, *51, *56, *57, *62,*68, *69, *92,
*100, *101
*22, *23, *24, *25, *26, *28, *30, *32, *37, *43,
*43xN, *52, *58, *60, *61, *63, *64, *65, *70, *71,
*73, *74, *75, *81, *82, *83, *84, *85, *86, *87, *88,
*89, *90, *91, *93, *94, *95, *96, *97, *98, *102,
*103, *104, *105

Приложение 8.9.
Таблица 9.9. Връзка между алелни варианти на CYP2C19 и ензимна активност
Функционално състояние

Активност

Алели

Повишена функция

>1

*17

Нормална функция

1

*1, *11, *13, *15, *18, *28

Понижена функция

0.5

*9, *10, *16, *19, *25, *26

Отсъстваща функция

0

*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *22, *24

Неизвестна функция

Няма данни

*12, *14, *23, *27, *29, *30, *31, *32, *33, *34
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Приложение 8.10.
Таблица 9.10. Честоти на CYP2C19 алели в основни расови и етнически групи (%)
Алел

Африка

Европа/Северна Източна Азия
Америка

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*8
*17

36.4
14.2
0.8
0
0
0
0
15.1

62.1
14.6
0.6
0.4
0
0.1
0.3
21.5

58.0
29.0
8.5
0.1
0
0.03
0
1.6

Южна и
Централна
Азия
47.4
34.4
1.7
0
0
0
0
16.5

Южна
Америка
69.0
13.1
0.3
0.03
0
0
0.1
16.3

Приложение 8.11.
Таблица 9.11. Честоти на CYP2D6 алели в основни расови и етнически групи (%)
Алел

Африка

Европа/Северна Източна Азия
Америка

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*14
*17
*29
*36
*41
xN
*1xN
*2xN
*4xN

32.8
20.1
0.03
3.4
6.1
0
0
0
0.1
6.8
0.3
20.01
10.3
0
10.9
7.6
1.5
1.6
1.4

39
28.1
1.3
18.0
2.8
0.9
0.1
0.02
2.1
2.9
0
0.4
0.1
0
7.70
2.7
0.9
1.2
0.2

34.7
13.1
0
0.5
5.2
0.02
0
0
0.1
42.7
0.8
0.01
0
1.5
2.2
1.5
0.3
0.4
0
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Южна и
Централна
Азия
45.6
32.4
0.03
7.8
3.5
0
1.1
14
0
0.2
0.1
12
1.6
0.6
1.1
0.2

Южна
Америка
52.0
22.0
0.6
10.7
1.9
0.4
0
0.1
1.2
2.8
0.3
2.3
1.4
0.3
3.9
3.83
0.79
1.84
0.47

Приложение 8.12. Фармакогенетични проучвания на кандидат –гени и
антидепресанти
Таблица 9.12. Значими резултати от фармакогенетични проучвания на кандидатгени, включени в настоящия труд, и антидепресанти (АД)
Ген

Функция

Полиморфизъм

Значими данни

SLC6A4

Серотонинов
транспортер

5-HTTLPR

CYP2D6

Метаболизъм
на АД
Основен
метаболизъм
на СИСТ
пароксетин,
флуоксетин и
флувоксамин

*1 („див тип“),
*4, *5 и *10
(отсъстваща
или намалена
активност),
генни
дупликации

S-алел свързан с
влошен отговор и
повишен риск от
НЛР при терапия
със СИСТ при
пациенти с
депресия от бялата
раса.
По-добър
терапевтичен
отговор при IM;
повишен риск от
терапевтични
неудачи при UM;
повишен риск от
НЛР при PM.

CYP2C19 Метаболизъм
на АД.
Основен
метаболизъм
на СИСТ
сертралин,
циталопрам,
есциталопрам
BDNF
Невротрофичен
фактор

*1 („див тип“),
*2 и *3
(отсъстваща
активност), *17
(повишена
активност)

Повишен риск от
НЛР при PM

Rs6265 (196G/A По-добър
или Val66Met
терапевтичен
отговор при
хетерозиготно
носителство на
полиморфен алел
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Клинично
приложение
Включен в
GeneSight
тест

Източници

Включен в
GeneSight
тест

HuezoDiaz et al.
2012 (
WhirlCarrillo et
al, 2012;
Winner et
al, 2013;
Fabbri et
al, 2015
Winner et
al, 2013;
Chang et
al, 2014;
Fabbri et
al, 2015

Включен в
GeneSight
тест

До момента
не

Porcelli et
al, 2012;
Winner et
al, 2013]
Seripa et
al, 2015

Niitsu et al,
2013;
Fabbri et
al, 2013; Li
et al, 2016

Приложение 8.13. Генотип-базирани препоръки за дозиране на СИСТ
Таблица 9.13. Препоръки за дозиране на пароксетин, базирани на CYP2D6 фенотип „лош
метаболизатор“ (PM)
Вероятен
фенотип/активност
PM
(около 5-10% от
пациентите)/
Активност 0

Генотип
Носителство
само на
нефункционални
алели

CYP2D6
диплотип
*3/*4,*4/*4,
*5/*5, *5/*6

Последици

Терапевтични препоръки

Значително редуциран
метаболизъм в
сравнение с EM.
Високите плазмени
концентрации могат да
повишат вероятността от
странични ефекти.

Препоръчителен избор на
алтернативно лекарство,
което не се метаболизира
основно от CYP2D6.
Ако употребата на
пароксетин е оправдана,
редукция на началната
препоръчителна доза с
50% и титриране до
отговор.

Адаптирано от: Анотация август 2015 г. [Фарамкогеномна база данни PharmGkb]
https://www.pharmgkb.org/search/search.action?typeFilter=&annoFilter=DOSING_GUIDELINES]

Приложение 8.14. Генотип-базирани препоръки за дозиране на СИСТ
Таблица 9.14. Препоръки за дозиране на сертралин, базирани на CYP2C19 фенотип
Вероятен
фенотип/активност
UM
(5-30% от
пациентите)/
Активност >1

EM
(35-50% от
пациентите)/
Активност 0.51

IM
(18-45% от
пациентите)/
Активност <1

РМ
(2-15% от
пациентите)/
Активност 0

Генотип
Носителство на 2
алела с повишена
функция или 1
нормален алел и 1
с повишена
функция
Носителство на 1
алел с нормална
функция/1 алел с
повишена функция
и един
нефункциониращ
алел
Носителство на 2
алела с повишена
функция или 1
нормален алел и 1
с повишена
функция
Носителство на 2
нефункционални
алела

CYP2С19
диплотип
*17/*17,
*1/*17

Последици

Терапевтични препоръки

Повишен метаболизъм
в сравнение с ЕМ.

Терапия с препоръчителната
начална доза. При липса на
ефект, превключване на АД с
алтернативен метаболитен
път.

*1/*1

Нормален метаболизъм

Терапия с препоръчителната
начална доза.

*1/*2, *1/*3,
*2/*17

Редуциран
метаболизъм в
сравнение с ЕМ

Терапия с препоръчителната
начална доза.

*2/*2, *2/*3,
*3/*3

Значително редуциран
метаболизъм .
Повишени плазмени
концентрации с повишен
риск от НЛР.

Редукция на началната
препоръчителна доза с 50%.
При липса на ефект,
назначаване на АД с
алтернативен метаболизъм.
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PHARMACOGENETIC STUDY ON OUTPATIENTS WITH RECURRENT DEPRESSIVE
DISORDER TREATED WITH SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS
(SSRIs)
SUMMARY
Background: Depressive disorders contribute to the most part of disability adjusted life
years caused by mental illness worldwide. Major depression tends to become the second
factor for death and disability from chronic diseases by 2020 (WHO). In Europe, about
1/4 of people may experience depressive symptoms at some point in their lives.
According to EPIBUL, 40.3% of Bulgarian depressive patients have attempted suicide.
Efforts have been focused on early diagnosis and timely treatment to optimize clinical
outcome (Health 2020). Different antidepressants (ADs) have been commonly prescribed
to treat moderate-to severe depression. Although the SSRI-class has proven to be
equally effective, safer and better tolerated, about 1/3 of patients may not respond
adequately to treatment and could experience ADRs causing non-adherence and noncompliance. There is sufficient evidence that around 42% of variance in AD response is
associated with common polymorphisms in genes regulating the pharmacological
determinants of clinically used drugs. Regardless of many positive studies on the nature
of functional variants in AD-related pharmacokinetic/ pharmacodynamic genes
associated with metabolism and central regulation of monoamines, evidence is still not
enough to support the routine clinical application of pharmacogenetic knowledge.
Objective: This study aimed to estimate the frequency of common genetic variants in
antidepressant-related candidate genes in Bulgarian patients with recurrent depressive
disorder compared to healthy subjects and to investigate the impact of the identified
polymorphisms on clinical performance and individual response to acute treatment with
SSRIs.
Materials and Methods: The two-phase association study was performed in 2009-2016
at MU-Pleven and MMC-Sofia, Bulgaria. The research was funded by MU-Pleven and
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approved by the institutional Ethic Committee. All 242 participants were unrelated
Bulgarian Caucasians, males and females aged 18-64. Of them, 99 were patients with
recurrent depression (DSM-IV-TR) and 142 were mentally healthy subjects. A written
informed consent was obtained a priori. Clinical examinations were performed at first
visit, with follow-up conducted on 1st, 2nd, 4th, 6th and 18th week. The HAMD was applied
to assess presence and severity of depression. The Bulgarian translation of ASEC (©
2009 The Royal College of Psychiatrists; Uher, R. et al. 2009) was done and used with
permission for assessment of ADRs. Genomic DNA was extracted from venous blood
and molecular analysis was performed by standard PCR, TaqMan® and high-resolution
melting on Rotor-Gene Q (Qiagen). Allele and genotype distributions of selected
polymorphisms were compared between patients and controls by using Fisher’s exact
probability test. The test was also used for analysis of associations between genetic
variants and clinical characteristics under four genetic models. Single and multiple linear
regression with step-wise approach was applied to assess the influence of genetic and
other factors on treatment response to the SSRI paroxetine (20-40 mg/day) and
dynamics of ASEC points.
Results: A total of 241 participants completed the study. Characteristics of patients:
mean age 45.58, SD=11.08; 31 males/69 females; number of previous episodes: mean
2.8 (2-6); years of disease: 6.35, SD=3.9; HAMD on first visit: mean 30.97, SD=4.95; one
male developed acute mania after 2nd week and was excluded from the study.
Characteristics of healthy subjects: mean age 47.54 SD=12.08; 49 males/69 females.
We analyzed nine polymorphisms in four candidate genes CYP2D6, CYP2C19, SLC6A4
and BDNF, namely CYP2D6*4, CYP2C19*2, CYP2C19*17, 5-HTTLPR, rs25531,
rs57098334, rs6265, rs12273363 and rs16917237. The frequency of CYP2C19*17 allele
was significantly increased in the healthy population (р=0.02824, OR=0.6082, protective
allele). The allele 9 of rs57098334 was presented in 5.1% of patients and its frequency
was statistically higher in females (p<0.01). Twelve co-variants were tested with two
versions of regression (with or without interaction with the genetic factor) and a total of
170 positive signals were found. The analysis was performed in two stages: with
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phenotype of HAMD reduction and ASEC change, respectively. The co-factors “stressful
life events” and “suicidality” showed significant effect on the treatment response in one
model with most genetic factors in week 6 (р=0.01379 for 5-HTTLPR); the effect
decreased by 18th week. The CYP2D6*4 allele demonstrated 0.2 step improvement in
HAMD on 2nd week and a borderline impact with 0.05-step improvement by 4th week, but
not later. Regarding the co-factors “antidepressants switch” and “previous ADRs to
antidepressants”, their interaction with the genetic factor influenced the reported side
effects (increased ASEC results) during the first 2 weeks of treatment.
Conclusion: This small naturalistic study may contribute to better understanding and
further comprehensive analysis of the complex pharmacogenetic nature of recurrent
depression in our country. Hopefully, it could accelerate the investigation of novel
polymorphic genes and their interactions with specific depression endophenotypes for
the purpose of personalized treatment. At this early stage, our positive findings need to
be reproduced in larger groups of patients and to be replicated with newer genomic
technologies by multidisciplinary teams.

Key words: pharmacogenetics, recurrent depression, candidate genes, SSRIs,
paroxetine.
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