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Според Международната Асоциация за Изучаване на Болката (IASP), болката 

представлява неприятно чувство и емоционално преживяване, свързано с явна 

или потенциална заплаха от увреждане на тъкан или описвано с термините за 

такова увреждане3. Според статистическите данни, над 70% от всички 

съществуващи болести се съпровождат с болки, с една или друга степен на 

интензивност, от които страдат 64% от хората по света. Всеки пети в 

трудоспособен човек страда от болка. Основна функция на болката е защита на 

организма. От гледна точка на еволюцията, ако човек не чувства болка 

(например: ухапваме от змия, изгаряне и др.), то хората просто не биха могли да 

оцелеят. Съществува рядко и тежко генетично заболяване – вродена аналгезия, 

като хората с това заболяване не чувстват болка. Днес в света от него страдат 

няколко стотин човека. Известен е и „синдромът Марсили“ с уникален 

механизъм на наследяване, при който от поколение на поколение преминава 

нечувствителността към болка4. По-рано такива хора не са живеели дълго, а днес 

те се намират под лекарско наблюдение. Но дори и при такива условия те не 

живеят дълго, защото болката сигнализира не само за външните, но и за 

вътрешните нарушения (заболяване на сърцето, апендицит и др.). С 

комплексното изучаване на проблемите, свързани с болката, се занимава такава 

                                                           
1 Статията е публикувана в: Мельник, А. (2019) Лабораторная диагностика для 
обьективного измерения уровня боли. В: Лабораторная справа. № 3, сс. 48-55. 
Преводът е по авторския текст, изпратен ми от самия автор и е направен с неговото 
любезно съдействие и разрешение. 
2 Александър Александрович Мелник е кандидат на биологическите науки, водещ 
специалист по осигуряване на контрол на качеството в медицинските лаборатории. 
3 Merskey H, Bogduk N. (eds.). Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain 
syndromes and definitions of pain/prepared by International Association for the Study of Pain, 
Task Force on Taxonomy. 2nd  ed. Seattle: IASP Press,1994;222 p. 
4 Habib A.M., Ayako Matsuyama A., Okorokov A. et al. A novel human pain insensitivity 
disorder caused by a point mutation in ZFHX2. BRAIN 2018: 141; 365–376. 
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област от медицината, каквато е алгологията, която се намира на границата на 

научните дисциплини, имащи непосредствено отношение към болката – 

травматология, анестезиология, онкология, неврохирургия, неврология, 

психиатрия, епидемиология и др. 

 

История на изучаване на болката 

Самата дума „болка“ произлиза от латинската „рoena”, което означава 

наказание5. В гръцката митология богинята на отмъщението „Poine“ трябвало да 

наказва смъртните хора, които се осмелявали да разгневят боговете6. На 

староанглийски език (около 1250-1300 г. пр.н.е.) думата „Peine”, произлязла от 

старофренската дума „Peyn”, означавала наказание, мъчение, болка. При 

Древните египтяни се смятало, че някои демони и богове причиняват болка. 

Една от най-могъщите богини Сахмет се свързвала с причиняване на болка на 

невярващите. Друг бог, предизвикващ болезнени усещания, бил Сет – бог на 

яростта, разрушението, хаоса и смъртта. Египтяните вярвали, че злите духове 

влизат в човешкото тяло чрез ноздрите и ушите. Древните жители на Индия 

съотнасяли болката с бог Индре. Китайската концепция за болка включвала в 

себе си две противоположни обединяващи сили: „ин“ – отрицателна пасивна 

сила, и „ян“ – положителна активна сила. При дисбаланс между тези две сили 

възниква болка. В езиците на различните народи думата болка има различни 

наименования: Dolor (испански), Dor (португалски), Douleur (френски), Pain 

(английски), Tog Ku (китайски), Itami (японски), Pathei (гръцки), Alam (арабски) 

и т.н. 

 

Античност 

Античността е периодът от VIII век пр.н.е. до началото на средновековието (V век 

н.е.). Разбирането на болката през този период варира от век на век. 

Легендарният древногръцки поет Омир (VIII век пре.н.е), създател на епичните 

поеми „Илиада“ и „Одисея“, възприемал болката като субект на нейното 

поглъщане по време на траур и неговите ритуали, по време на скръб, тревога, 

силни емоции. За първи път постулата, че мозъкът се явява мястото на 

възприемане на болката, се издига от древногръцкия философ Питагор (566-497 

пр.н.е). Една от най-респектиращите фигури в историята на медицината, лекарят 

и философът Хипократ (430-380 пр.н.е.), в своята работа „Хипократов корпус“, 

състоящ се от различни медицински трактати, описвал болката като дума, 

                                                           
5 Perl ER. Ideas about Pain: A Historical View (London: Nature Reviews Neuroscience 2007, 
8(1):71-80. // Rey R (1995) The history of pain. Transilated by louise Elliott Wallace. In: JA 
Cadden, SW  Cadden [Eds.] Harvard university press. Cambridge, mass acheusetts, London, 
102(2): 421-422.  
6 Robbins J. Dissolving Pain: The Conventional Understanding of Pain . Google Books 2010. 
September 2010. Shambhala Publishers, Chap 3. 



 

3 

основана на „аdune”, което означава скръб, болка и печал. Според неговите 

твърдения болката може да бъде предизвикана от нарушаване на четирите 

съставящи (кръв, влага, жълта и черна жлъчка). Той смятал, че болката е 

необходимо да се лекува с болка. Хипократ използвал изгаряне със желязо (този 

вид лечение и до днес се използва в някои селски региони на Етиопия). Платон 

(428-348 пр.н.е.) сравнявал болката с удоволствието, когато няма нищо по-

приятно от това да се избавиш от болката. Според Платон болката, образуваща 

се в сърцето и черния дроб, при взаимодействието на определени атоми, 

отразява емоционалното състояние на човека7. Древногръцкият философ 

Аристотел (384-322 пр.н.е.) е бил първият, който се опитал да даде обяснение на 

понятието „болка“. Той характеризирал болката като неприятно усещане, което 

се явява една от „страстите на душата”, прекомерно енергична форма на 

движение на мисълта. Болката според неговите представи се създава в сърцето 

посредством взаимодействието на интензивните чувства за света, звука и 

осезанието. Наричал болката емоция, подобно на радостта, твърдейки, че 

„болката разрушава природата на човека, който я изпитва”8. 

Влиянието на Александрия през II век пр.н.е. е силно. Това е времето на 

екстензивните експерименти и анатомичните открития на древногръцките 

лекари Херофил (315-280 пре.н.е.) и Ерасистрат (310-250 пр.н.е.) в областта на 

анатомията, хирургията, офталмологията, кардиологията и акушерството. 

Тогава болката се възприемала като нашественик във вътрешните органи и не 

можела да бъде отстранена без познаването на тяхната структура. Те са първите, 

които за изучаването на анатомията започнали да правят системно аутопсии. По 

времето на Римската империя изключителни лекари, като Целс (25 г.-50 г.), 

Аретей (1-и век) и Гален (130-200 г.) разглеждали болката като болест и я 

класифицирали в различни форми. За лечението на болката Целс препоръчвал 

почивка, физически упражнения, кръвопускане, разрез на кожата и гореща 

храна. В зависимост от стадия на заболяването се прилагали различни методи за 

лечение (отначало кръвопускане, след това физически упражнения). Работите на 

Аретей са свързани с класификацията на болката, особено в главата. Неговият 

подход към лечението на болката приличал на метода на Целс. В препоръките 

му болката се лекувала с кръвопускане, къпане в гореща вода и изгаряне с 

желязо. Идеите на Гален за науката за болката се запазили до епохата на 

Възраждането. В своите експерименти той използвал животни (свине, маймуни, 

едър рогат добитък). За първи път е показано, че болката се отнася не само към 

човешката сфера. В резултат от работата на Гален се появила възможността да се 

различават двигателните и чувствителните нерви на основата на меките и 

                                                           
7 George Coevals S, Usher MT. Pain and Pleasure in Platos Physiology (Adelaide: Flinders 
University Department of Languages 2005). 
8 Dow J. Aristotles Theory of Emotions: Emotions as Pleasure and Pain -In Moral Psychology 
and Human Action in Aristotle (Oxford: Oxford University Press 2014), 47. 
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плътните нерви. Гален отбелязал, че: „гръбначния мозък е началото на всички 

плътни нерви и неговия долен край дава началото на особено плътни нерви, че 

главния мозък е началото на всички меки нерви, че центъра на предната част е 

предназначен за най-меките, че мястото на сливане на главния и гръбначния 

мозък, е началото на веществата на средните нерви“9. Той класифицирал болката 

на 4 различни вида. 

 

Средновековие (V-XV века) 

През тази епоха болката се възприемала като форма на божествено възмездие / 

наказание. Християнската вяра за болката била доминираща. Най-известният 

персийски лекар – Авицена (980-1037 г.), автор на „Канон на медицината“, който 

се приема за първия учебник по медицина, определя болката като едно от 

неестествените състояния, което въздейства на тялото. Болката е усещане, 

предизвикано от нещо, което противоречи на естествения ход на природата10. 

Той отправя предизвикателство към концепцията на Гален, който твърдял, че 

травмите са единствената причина за болката. Авицена предположил, че 

истинската причина за болката е в изменението на физическото състояние на 

органа независимо от травмата11. По това време за лечение на болката 

използвали опиум, корен на мандрагора, мак с шафран, смирна и рициново 

масло12. 

 

От епохата на Възраждането до наши дни 

През XVII век е постигнат значителен прогрес в изучаването на функциите на 

мозъка благодарение на работата на Рене Декарт (1596-1650), Томас Уилис (1621-

1675) и Томас Сидънхем (1624-1689). През Възраждането Рене Декарт опровергал 

идеята за това, че болката възниква отвън и предложил болката да се разглежда 

като вътрешен механичен процес. Той създал теорията за наличието на пряк 

болеви канал, идващ от кожата и отиващ в главния мозък, което сега наричат път 

на болковата проводимост. Декарт илюстрирал, как огънят, контактувайки с 

крака, предизвиква сигнал, който се насочва към мозъка и сравнявал усещането 

на болка със камбанен звън. Това известно хипотетично изображение показва 

предаването на информация за болката чрез периферните нерви и гръбначния 

мозък към вентрикулите на мозъка и епифизната жлеза, където се извършва 

възприемането на болезнения стимул. Томас Уилис бил пионер в изучаването на 

                                                           
9 Finger S. Origin of Neuroscience: A History of Explanations into Brain Function-Oxford 1994. 
Oxford University Press. // Ochs S-A History of Nerve Functions: From Animal Spirits to 
Molecular Mechanisms Cambridge 2004 Cambridge University Press. 
10 Bakhtiar L (Translator). The Canon of Medicine by Avicenna (Chicago: Kazi Publications Inc 
1999). 
11 Tashani OA, Johnson MI. Avicenna’s Concept of Pain –Libyan J Medicine 2010. 5.5253. 
12 Sabatowski R, Schafer D, Kasper SM, Brunsch H, Radbruch L, et al. (2004) Pain treatment: 
a historical overview. Curr Pharm Des 10(7): 701-716. 
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анатомията на мозъка. В своята работа „Cerebri Anatome” (1664 г.) той 

предоставил силна доказателствена база, потвърждаваща ролята на мозъка при 

възприемането на болката13. Томас Сидънхем първи използвал loudanum 

(тинктура от алкохол) - смес от опиум, шафран и канела, които са допринесли за 

последователното и системно лечение на болката14. През 1811 г. шотландският 

лекар и анатом Чарлз Бел (1774-1842) писал в своята книга „Идеята за нова 

анатомия на мозъка“, че дорсалните и вентралните гръбначни нерви изпълняват 

различни функции. Това откритие послужило като основа за научното изучаване 

на проблема болка. Позовавайки се на тези изследвания немският физиолог 

Йохансен Мюлер (1801-1858) разработил концепция за сензорната нервна 

специфичност или „закон за специфичните нервни енергии”, който дълго време 

оказвал влияние върху теорията за болката. Сър Чарлз Скот Шерингтън (1857-

1952), Нобелов лауреат по физиология и медицина за 1906 г., въвел понятието 

„ноцицепция“, което има особено значение. Професор Ч. Шерингтън 

предоставил експериментален модел на ноцицептивна система за възприемане 

на болката. В книгата си „Интегративно действие на нервната система” той 

предложил също концепция за синапса, което довело до откриване на пре- и 

постсинаптичните компоненти, синаптичното предаване в централната нервна 

система, принципите на функциониране на мозъка. 

През май 1973 г. под ръководството на професора по анестезиология от 

Университета във Вашингтон Джон Боника (1917-1994) бил организиран и 

проведен първият Международен симпозиум, посветен на болката, което на свой 

ред довело до създаването на Международната асоциация за изучаване на 

болката IASP (International Association for the Study of Pain). Днес в IASP членуват 

около 6000 члена, представляващи 83 страни по света. 

 

Класификация на болката 

Сред съществуващите многобройни класификации на болката са 

диференцирани ноцицептивна, невропатична и дисфункционална болка (табл. 

1). 

От гледна точка на невробиологията болката има три съвърешено различни 

компонента. Първо, съществува болка, която представлява ранна 

физиологическа защитна система. Тази болка се нарича ноцицептивна (рис.1-

А). Тя се усеща при допир до нещо горещо, студено или остро. Свързана е с 

активацията на болковите рецептори вследствие на увреждане на тъканта и 

съответства на степента на тъканното увреждане и продължителността на 

действие на увреждащите фактори, а след това напълно регресира след 

заздравяване (следоперативна болка, при травма, стенокардия при болни с ИБС, 

                                                           
13 Rey R. History of Pain. Paris: Editions La Decouverte, 1993: 1–409. 
14 Merskey H, Loeser JD, Dubner R. The Paths of Pain: 1975–2005. Seattle: IASP Press, 2005: 
1–549. 
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болка при язвена болест на стомаха, артрити и миозити). Невробиологичният 

апарат, предизвикващ ноцицептивна болка, се открива дори и в най-

примитивната нервна система.  

 

Таблица 1.  
Класификация на видовете болка. 

Видове болки 
Ноцицептивна Невропатична 

(поражение на нервните 
структури) 

Дисфункционална 

Счупвания, наранявания, 
натъртвания 

Кората на големите 
полукълба 

Фибромиалгия 

Възпаление Таламус Психогенна болка 
Миофасциален болков 

синдром 
Мозъчен ствол Главоболие 

напрежение 
Ставен синдром – 

дегенеративни изменения 
в ставите 

Проводни пътища на 
гръбначния мозък 

 

 Задни рога на гръбначния 
мозък 

 

 Нервен корен  
 Периферен нерв  

 

Следващият вид болка е възпалителната. Тя има адаптивен и защитен 

механизъм. Тази болка е предизвикана от активиране на имунната система в 

резултат на увреждане на тъканите или инфекции, в резултат на което възниква 

възпалителна реакция. Макрофагите, мастните клетки и неутрофилите отделят 

многобройни медиатори на възпалението (рис.1-В). Те въздействат на 

ноцицепторите и повишават тяхната чувствителност (рис.1-В). Целта на 

възпалителната болка е да не допусне допълнителна травматизация на тъканите 

и да осигури оптимални условия за тяхното заздравяване. 

Невропатичната болка възниква при увреждане или органично заболяване на 

периферните или централните звена на соматосензорната нервна система (при 

травма на нерва, диабетна полиневропатия, постхерпетична невралгия, травма 

на гръбначния мозък, церебрален инсулт, множествена склероза, 

сирингомиелия и др.). Невропатичната болка, за разлика от ноцицептивната и 

възпалителната, не е сигнал за увреждане на тъканта и няма защитни функции. 

Нейна причина са възникването на патологични изменения в самата нервна 

система на различни равнища. Накрая е болката, която не защитава и е 

дезадаптивна или патологична (дисфункционална) болка (рис.1-С). 

Патогенезата е в това, че тази болка е обусловена от изменението на 

функционалното състояние на първо място на церебралните системи, участващи 

в контрола на болката. Главното различие между дисфункционалния тип болка 

и ноцицептивната и невропатичната е в това, че при традиционно изследване не 

може да се открие причината за болката или органичните заболявания, които 
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биха могли да обяснят произхода на болката. Основните фактори, 

предизвикващи развитието на този тип болка, не са органични заболявания или 

увреждания, а психологически, социални фактори и емоционален стрес. Към 

типичните примери за такава болка се отнасят фибромиалгията, главоболието в 

резултат на напрежение, психогенните болки и др15. 

 

Рис.1. Класификация на видовете болка 

 

 

В зависимост от продължителността на изпитване, болката се класифицира като 

остра и хронична (табл. 2). 

Острата болка е сигнал за някакво увреждане на тъканите, в основата на което 

лежи локален патологичен процес, свързан с травма, възпаление, инфекция и 

има временен характер и протичане. Острата болка е полезна и адаптивна, 

защото това е жизнено физиологично възприятие, подготвящо човека за 

някакъв вредоносен агент в обкръжаващата среда, който трябва да се избягва. 

Хроничната болка продължава повече от 3–6 месеца, т.е. повече от обичайния 

период за заздравяване на тъканите. Тя губи своето полезно сигнално значение 

и може да придобие чертите на болест. 

                                                           
15 Woolf С J. What is this thing called pain? J Clin Invest. 2010;120 (11): 3742-3744. 
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Таблица 2. 

Класификация на болката според времеви признак16. 
Болка Продължителност 

Остра Продължителността не превишава 6 седмици 
Подостра Болка, запазваща се от 6 до 12 седмици 
Хронична Болка с продължителност от 12 и повече седмици  
Рецидив на болката Не е имало болки най-малко в продължение на 6 месеца 
Обостряне на хроничната 
болка 

Болката се възобновява след кратък интервал от време 

 

Диагностика на болката и нейната интензивност 

До днес в медицината не съществуваше начин за определяне интензивността на 

усещане на болката. Налични са няколко скали за оценка на болковия синдром. 

Всички те са основани върху субективното описание на болката, затова 

сравнението между различни индивиди е затруднено, защото болката е 

многомерно и сложно явление. Съществуват скали за оценка само на 

интензивността и намалението на болката, например Визуалната Аналогова 

Скала или ВАС (на англ.VAS), а също и многомерни скали, по които се оценяват 

не само интензивността на болката, но и други нейни характеристики 

(емоционални, афективни, когнитивни и социални аспекти). 

Основни методи за оценка на болката, са прилагането на скалата VAS (рис. 2). 

 

Рис.2. Визуална аналогова скала VAS за оценка на интензивността на 
болката. 

 
 

Скалата VAS позволява да се направи някакво сравнение и да се облекчи 

оценката на ефективността на лечението. Простотата на използване на VAS 

довело до нейното широко разпространение за измерване интензивността на 

болката в клиничните изследвания. Освен това, балната система на VAS за 

оценка на интензивността на болката има висока чувствителност към промените 

в равнището на болката, особено при остри болкови състояния. При оценката на 

хронична болка обаче, съществуват определени ограничения. При хронични 

                                                           
16 McMahon SB, Koltzenburg M.Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 6th ed. Elsevier; 
London, UK: 2013. 
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болкови синдроми VAS има достоверно ниска чувствителност поради 

разнообразието между пациентите по причина на емоционалния, афективния и 

когнитивен отговор на болката. 

 

Обективно измерване на болката с използване на биомаркери 

Биомаркерите са важни инструменти при заболявания, при които субективното 

мнение за себе си от страна на пациента и/или собственото клинично 

впечатление на лекаря не винаги са надеждни. 

През 2019 г. Никулеско и др17. съобщават в статия, че са успели да 

идентифицират биомаркери на генна експресия, които имат отношение към 

болката. Учените използвали оценка на болката по скалата VAS и провели 

анализ на генната експрессия при пациенти с ниско (болка VAS ≤ 2 от 10) и 

високо равнище на болка (болка VAS ≥ 6 от 10). 

В работата, в качеството на биологичен материал е използвана кръв (2,5-5 мл), 

която е взета в PaxGene контейнери (съдържат фирмени реагенти за 

стабилизация на РНК) при обичайно вземане на венозна кръв. РНК е 

екстрахиран по специален протокол. След това с помощта на технологията 

microarray-анализа биотин-маркирана РНК са били хибридизирани с Affymetrix 

HG-U133 Plus 2.0 GeneChips (Affymetrix: повече от 40 000 гена). Матрицата е 

оцветена като са използвани стандартни протоколи Affymetrix за засилване на 

сигнала и сканирани с Affymetrix GeneArray 2500 скенер. 

 

Microarray-анализ 

Microarray-анализът или ДНК-микрочип представлява сложна технология, 

използвана в медицината и молекулярната биология. ДНК-микрочипът е малка 

повърхност, върху която с голяма плътност и в определен ред, са нанесени 

фрагменти от едноверижна синтетична ДНК с известна последователност. Тези 

фрагменти изпълняват ролята на сонди, с които се свързват (хибридизират) 

комплементарните им нишки ДНК от изследвания образец, маркирани с 

флуоресцентни оцветители. Съдържанието на индивидуалните кДНК (кодираща 

ДНК) в образеца са право пропорционални на съдържащата се в тях мРНК и на 

равнището на активност на съответните гени. Колкото повече кДНК от даден вид 

е в разтвора, толкова повече се свързва със своята точка. След това специално 

сканиращо устройство определя съдържанието на кДНК във всяка точка на 

микрочипа, а специална програма го съотнася към наименование на гена, 

представен в дадената точка. Резултатът от ДНК-микрочипното изследване 

представлява матрица от точки, интензивността на които е право 

пропорционална на активността на съответните гени (рис.3). 

                                                           
17 Niculescu A. B, Le-Niculescu H, Levey D. at.al. Towards precision medicine for pain: 
diagnostic biomarkers and repurposed drugs. Molecular Psychiatry (2019) 24:501–522. 
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Рис.3. Принцип на измерване равнището на експресия на РНК за всеки ген 
(хибридизация мРНК със сонда – комплементарна ДНК последователност, 

закрепена на чип). 

  
 

1 2 3 

 

Niculescu A. et al. изследвали експресията на 65 маркери като гени-кандидати за 

болка (табл.3). При някои от тези биологични маркери се отбелязва засилване 

на експресията при силни болки (гени на риска), а при други – намаляване на 

експресията (защитни гени или „болкоуспокояващи“ гени). 

 

Таблица 3. Изследване на експресията на 65 биомаркери като гени-
кандидати за болка. 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/названи

е 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/названи

е 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/название 

1 GNG7 
G Protein subunit 
gamma 7 

23 CLSPN 
Claspin 

45 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility  
complex, class II, 
DQ Beta 1 

2 CNTN1 
Contactin 1 

24 COL2A1 
Collagen type II 
alpha 1 chain 

46 LOXL2 
Lysyl oxidase like 2 

3 LY9 
Lymphocyte 
antigen 9 

25 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

47 MBNL3 
Muscleblind like 
splicing regulator 3 

4 CCDC144B 
Coiled-coil domain 
containing 144B 
(pseudogene) 

26 Hs.554262 48 PTN 
Pleiotrophin 

5 GBP1 
Guanylate binding 
protein 1 

27 PIK3CD 
Phosphatidylinositol
- 
4,5-bisphosphate 3- 
kinase catalytic 
subunit delta 

49 RALGAPA2 
Ral GTPase 
activating protein 
catalytic alpha 
subunit 2 

6 MFAP3 28 SVEP1 50 YBX3 
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Microfibril 
associated protein 3 

Sushi, von 
Willebrand factor 
type A, EGF And 
pentraxin domain 
containing 1 

Y-Box binding 
protein 3 

7 CASP6 
Caspase 6 

29 TNFRSF11B 
TNF receptor 
superfamily 
member 11b 

51 ZNF441 
Zinc finger protein 
441 

8 COMT 
Catechol-
Omethyltransferase 

30 ZNF91 
zinc finger protein 
91 

52 CCND1 
Cyclin D1 

9 RAB33A 
RAB33A, member 
RAS oncogene 
family 

31 CDK6 
Cyclin dependent 
kinase 6 

53 CDK6 
Cyclin-dependent 
kinase 6 

10 ZYX 
Zyxin 

32 EDN1 
Endothelin 1 

54 COMT 
Catechol-
Omethyltransferase 

11 MTERF1 
Mitochondrial 
transcription 
termination factor 1 

33 PPFIBP2 
PPFIA binding 
protein 2 

55 HTR2A 
5- 
Hydroxytryptamine 
receptor 2A 

12 COL27A1 
Collagen type 
XXVII alpha 1 
chain 

34 DCAF12 
DDB1 and CUL4 
associated factor 12 

56 NF1 
Neurofibromin 1 

13 HRAS 
HRas 
protooncogene, 
GTPase 

35 DNAJC18  
DnaJ heat shock 
protein family 
(Hsp40) member 
C18 

57 SHMT1 
Serine 
hydroxymethyltransferas
e 
1 

14 CALCA 
Calcitonin related 
polypeptide alpha 

36 HLA-DRB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DR Beta 1 

58 TSPO 
Translocator 
protein 

15 Protein 
phosphatase 
1 regulatory 
inhibitor subunit 
14B 

37 SEPT7P2 
Septin 7 
pseudogene 2 

59 DENND1B 
DENN domain 
containing 1B 

16 ASTN2 
Astrotactin 2 

38 VEGFA 
Vascular 
endothelial growth 
factor A 

60 MCRS1 
Microspherule 
protein 1 

17 ELAC2 
ElaC ribonuclease 
Z 2 

39 WNK1 
WNK lysine 
deficient protein 
kinase 1 

61 OSBP2 
Oxysterol binding 
protein 2 

18 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

40 PBRM1  
Polybromo1 

62 FAM134B 
Family with 
sequence similarity 
134 member B 
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19 PNOC 
Prepronociceptin 

41 SFPQ 
Splicing factor 
proline and 
glutamine rich 

63 ZNF429 
Zinc finger protein 
429 

20 TCF15 
Transcription factor 
15 (Basic helixloop- 
helix) 

42 PHC3 
Polyhomeotic 
homolog 3 

64 SMURF2 
SMAD specific E3 
ubiquitin protein 
ligase 2 

21 TOP3A 
Topoisomerase 
(DNA) III alpha 

43 CCDC85C 
Coiled-coil domain 
containing 85C 

65 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

22 LRRC75A 
Leucine rich repeat 
containing 75A 

44 GSPT1 
G1 To S phase 
transition 1 

  

 

Успешно били идентифицирани биомаркери за експресия на гени, които 

предсказват болката при пациенти. Най-убедителни данни като предиктори на 

болката и притежаващи признаци на съпричастност към болката, са били 

следните биомаркери: GNG7, CNTN1, LY9, CCDC144B, GBP1 и MFAP3. 

 

Заключение 

Проблемът болка заема централно място в медицината. До днес при оценката на 

равнището на болка лекарите бяха принудени да разчитат само на оплакванията 

на пациента и на неговото поведение. Разработеният метод от учени от САЩ 

обективно предоставя на лекаря информация за болката, която изпитва 

пациентът. Споменатият метод е основан върху анализа на голям панел 

биомаркери с прилагане на технологията Microarray. За да се направи това, РНК 

(рибонуклеинова киселина) се изолира от кръвната проба на пациента и се 

анализира с помощта на специален биочип. При компютърна обработка, 

моделът на генна експресия се сравнява със съответните стандарти. В резултат на 

това се прави оценка на силата на болката и класификация на типа й. Освен това, 

се предлага лекарствен препарат, който в дадената ситуация може да успокои 

болката. Това изследване има особено голямо значение за пациенти, на които се 

предписват силни опиоидни препарати, водещи до привикване, което в крайна 

сметка намалява тяхната ефективност. Благодарение на тази научна работа в 

близко време болкоуспокояващите препарати е възможно да бъдат назначавани 

на основата на анализ на кръвта, а откритите биомаркери да се съпоставят с 

възможни варианти на лечение за максимална ефективност на терапията. 

 

превод от руски език:  

доц. д.с.н. Божидар Ивков 

 

 


