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Използвани съкращения 

 

AA   алгинова киселина 

ADDE    сухо око в следствие на дефицит на водни сълзи 

AT    водна фаза на сълзата 

BAC     бензалкониев хлорид 

BAM     микроскопия по ъгъл на Брюстер 

BSM     говежди субмаксиларен муцин 

DED / DES   Синдром на сухото око 

EDE     изпарително сухо око 

HA     хиалуронова киселина 

HP-guar    хидроксипропил гуари 

MGD     заболяване на мейбомиевите жлези 

MGS     мейбомиев секрет 

nMGS     мейбомиев секрет от здрави доброволци 

dMGS     мейбомиев секрет от пациенти, диагностицирани с MGD 

SSTE     слъзни екстракти от Schrimer лентички 

SQ     сквален 

TF     слъзен филм 

TFLL     липид/белтъчен слой на слъзния филм 

TSP     полизахариди от семена на тамаринд 
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Анотация 

Нарушенията в състава, структурата и функцията на липид/белтъчния слой (tear film lipid 

layer, TFLL), покриващ фазовата граница сълза/въздух, са главна причина за развитието на най-

разпространеното съвременно заболяване на външната очна повърхност – синдромът на сухото 

око. В допълнение TFLL има много бавна обмяна (> 8 h) и повлияването му от лекарствени 

компоненти може да има дълготрайни ефекти. Това налага изследването на взаимодействията 

на фармацевтични агенти с филми от слъзни липиди и белтъци на въздушно/водна фазова 

граница. В настоящата работа филмите са образувани от секрет на мейбомиевите жлези (MGS), 

многокомпонентна смес от 80-90% липиди (полярни и неполярни) и 10-20% белтъци, 

представляваща 95-100% от състава на TFLL. 

Използвани са следните фармацевтични агенти:  (1) хидрофилни полианионни полимери 

с различна повърхностна активност – хиалуронова киселина (НА), говежди субмаксиларен 

муцин (BSM), алгинова киселина (АА), полизахариди от семена на тамаринд (TSP) и гуарови 

гуми (HP-guars/Jaguars); (2) консерванти – бензалкониев хлорид (в съпоставка с други 

консервантни системи); (3) липофилен агент – сквален. Взаимодействията им с MGS филми са 

изучени с тенсиометрична везна на Лангмюир чрез: (1) квазиравновесни и динамични изоцикли 

на свиване разширяване и (2) оценка на дилатационните реологични свойства по метода на 

стрес/релаксациите.  Морфологията на слоевете е регистрирана с Брюстер ъглова микроскопия. 

Поради различната им химична природа изследваните агенти имат разнородни ефекти върху 

свойствата на MGS филмите. Тъй като една от главните задачи на фармацията днес е 

намирането на молекули, които могат да възстановят нормалните характеристики на увреден 

TFLL, е важно да се разбере кои свойства на MGS филми се променят между норма и 

патология. За целта са изследвани MGS проби от здрави доброволци (nMGS) и от пациенти със 

заболяване (MGD) на мейбомиевите жлези (dMGS). 

Получените резултати показват, че повърхностно активни полярни/заредени компоненти 

нарушават структурата и свойствата на MGS филмите. Полианионни неповърхностно активни 

(напр. НА) полимери подобряват свойствата и структурата на MGS слоеве вероятно 

посредством H-връзки в района на полярните липидни глави и потискат негативните ефекти на 

ВАС чрез агрегиране в супрамолекулни комплекси. Предложен е нов модел за структурата и 

функцията на TFLL, отчитащ водещата роля на вискоеластичността на повърхностния филм за 

цялостната стабилност на слъзния филм, и е демонстрирана способността на полианионни 

неповърхностно активни полимери (HA, TSP) частично да възстановяват свойствата на dMGS 

филмите. Резултатът разкрива потенциала на тези молекули при дизайна на нови 

фармацевтични състави за третиране на MGD-предизвикано сухо око. 
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I.  Цели и задачи 

1. Цели 

Да се изучат взаимодействията на различни по химична природа фармацевтични агенти с 

филми от мейбомиев секрет. Тъй като MGS подсигурява > 90% (а според някои автори 100% 

[1]) от липидните и белтъчни компоненти на TFLL, мейбиумът е възприет като представителен 

материал в изследванията на повърхностните свойства на TFLL, и на взаймодействията му с 

различни молекули. 

Изследването на взаимодействията на фармацевтични агенти с MGS слоеве на 

въздушно/водна фазова граница е важно както за (1) да се изучи ефектът на агенти, третиращи 

други (различни от липид-белтъчния слой) компоненти на слъзния филм, така и за да се оцени 

(2) въздействието на лекарствени молекули, насочени директно към модифициране на 

свойствата на TFLL. Проблемът добива особена важност с оглед на много по-бавния кръговрат 

на TFLL [2], > 8h, което предполага че взаимодействията му с лекарствени вещества могат да 

доведат до дълготрайни позитивни или негативни ефекти върху външната очна повърхност.  

Като фармацевтични агенти са подбрани: 

 Хидрофилни полианионни слабо или неповърхностно активни полимери и природни 

полимерни смеси – хиалуронова киселина (НА), говежди субмаксиларен муцин (BSM), 

алгинова киселина (АА), полизахариди от семена на тамаринд (TSP)  

 Хидрофилни полианионни повърхностно активни полимери- гуарови гуми (HP-

guars/Jaguars) 

 Нискомолекулен консервант  – катионният С12 бензалкониев хлорид (С12-ВАС), чист и 

смесен с НА. Ще бъде направен кратък сравнителен анализ на свойствата на С12-ВАС 

и С12-ВАС/НА с тези на други консерванти (PolyQuad и консервантната система 

SofZia) и на ефектите им върху мейбомиеви филми (познати от наши предходни 

изследвания [3]). 

 Липофилен агент – към момента, във фармацевтичната практика, за третиране на сухо 

око са използвани много малко липофилни агенти (основно парафини), които са 

подбирани изключително за сметка на техния GRAS-E (generally recognized as safe and 

efficient) статус, а не въз основа на биофизикохимичните им свойства и биологична 

активност. Наскоро [4]беше демонстрирано, че добавката на сквален в човешки сълзи, 

води до изчезване на симптомите на DES. Това определи и избора ни на сквалена като 

липофилна молекула чиито взаимодействия с MGS филми да бъдат изучени. 

Изследването е мотивирано и от установяването чрез NMR спектроскопия на SQ като 

вероятен екзогенен липиден примес в човешки сълзи.  

Тъй като може да се очаква, че с оглед на крайно различната им химична природа 

хидрофилните полимери и скваленът ще имат различен ефект върху свойствата на MGS филми 

и ще повлияват различни характеристики на слоевете, е важно да се разбере кои свойства на 

мейбомиевите филми се променят между норма и патология. За целта са подбрани MGS проби 

от здрави доброволци (nMGS) и от пациенти, диагностицирани с MGD (dMGS) (главна причина 
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за DES според съвременните схващания [5]). Последваща цел на настоящия дисертационен 

труд е да се оцени способността на подбрани фармацевтични агенти частично или напълно да 

възстановяват повърхностните свойства на dMGS филмите. 

2. Задачи 

 Изследване взаимодействието на филми от човешки мейбиум с хидрофилни 

фармацевтични агенти (хиалуронова киселина, говежди субмаксиларен муцин, 

хидроксипропил гуари, полизахариди от семена на тамаринд) на въздушно/водна фазова 

граница при in vitro контролирано свиване-разширяване на повърхностната площ на филма 

посредством тенсиометрична везна на Лангмюир. Наблюдение на морфологията на 

резултантните повърхностни филми чрез микроскоп под ъгъла на Брюстер. 

 Изследване взаимодействието на филми от човешки MGS с нискомолекулния 

консервант – катионният С12 бензалкониев хлорид (С12-ВАС), чист и смесен с НА, на 

въздушно/водна фазова граница при in vitro контролирано свиване-разширяване на 

повърхностната площ на филма посредством тенсиометрична везна на Лангмюир. Наблюдение 

на морфологията на резултантните повърхностни филми чрез микроскоп под ъгъла на Брюстер. 

 Изследване влиянието на хидрофилните фармацевтични агенти върху 

дилатационните реологични свойства на филми от човешки MGS посредством анализ на 

кинетиките на релаксация на повърхностното налягане π след прилагане на рязка, малка 

компресионна деформация (метод на стрес-релаксацията). 

 Изследване наличието и концентрацията на сквален (потенциален липофилен 

фармацевтичен агент) в човешки мейбомиев секрет чрез NMR спектроскопия (heteronuclear 

single quantum coherence NMR spectroscopy, HSQC). Изучаване влиянието на сквалена върху 

повърхностните и реологични свойства на мейбомиеви филми на въздушно/водна фазова 

граница посредством тенсиометрична везна на Лангмюир. 

 Изследване повърхностните свойства на филми от човешки MGS от здрави 

индивиди (nMGS) и от пациенти, диагностицирани с дисфункция на мейбомиевите жлези 

(dMGS), на въздушно/водна фазова граница чрез тенсиометрична везна на Лангмюир при два 

температурни режима – 25°С и 34°С. Наблюдение на морфологията на повърхностните nMGS и 

dMGS филми чрез микроскоп под ъгъла на Брюстер. 

 Изследване на дилатационните реологични свойства на nMGS и dMGS филми по 

метода на стрес-релаксацията. Анализ на регистрираните релаксационни кинетики посредством 

трансформация на Фурие и определяне на реалната и имагинерната част на комплексния 

дилатационен модул в честотния диапазон 10
-5

-1 Hz. Изследване на способността на подбрани 

фармацевтични агенти частично или напълно да възстановяват повърхностните свойства на 

dMGS филмите. 
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II. Материали и методи 

1. Материали 

1.1. Човешки мейбомиев секрет от здрави индивиди (nMGS) 

1.2. Човешки мейбомиев секрет от пациенти, диагностицирани с дисфункция 

на мейбомиевите жлези (dMGS) - пробите са любезно предоставени от Катедра 

„Офталмология― към Медицински университет на префектура Киото, Киото, 

Япония (Department of Ophthalmology, Kyoto Prefectural University of Medicine, 

Kyoto, Japan) 

1.3. Цели човешки сълзиза NMR спектроскопски анализ – пробите са събрани и 

анализирани в Катедра „Офталмология и зрителни науки към Луисвил 

Университет, Луисвил, САЩ (Department of Ophthalmology and Visual Sciences, 

University of Louisville, Louisville, USA) 

1.4.  Фармацевтични агенти 

Хидрофилни фармацевтични агенти - полимери: 

 Високо молекулна хиалуронова киселина (НА, ~1 000 000 Da) – предоставена 

от Santen Pharmaceutical, Osaka, Japan. 

 Хидроксипропил гуари (Jaguars HP-8, HP-105, HP-120) и полизахариди от 

семена на тамаринд (TSP-120 и TSP-500) – предоставени от Rohto 

Pharmaceutical Co., Ltd (Japan) 

 Говежди субмаксиларен муцин (BSM) -закупен от Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Хидрофилни фармацевтични агенти - консерванти: 

 Додецилдиметилбензиламониев хлорид (С12-ВАС) – закупен от Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO 

Липофилни фармацевтични агенти: 

 Сквален - закупен от Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

1.5.  Тетраметилсилан (TMS), CDCL3, NaCl, PBS - закупени от Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO 
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2. Методи 

2.1. Събиране на човешки мейбомиев секрет 

2.2. Тенсиометрични експерименти с везна на Лангмюир 

2.3. Микроскопия под ъгъл на Брюстер (BAM) 

2.4. Анализ на квази-равновесни компресионни изотерми 

2.5. Анализ на динамичните цикли на свиване/разширяване 

2.6. Анализ на дилатационните реологични свойства по метода на стрес-

релаксациите 

За да се оценят вискоеластичните свойства на мейбомиевите филми (от здрави и болни 

индивиди или в присъствие на дадени фармацевтични агенти), е наблюдавана релаксацията на 

повърхностното налягане след прилагане на малка деформация на площта на филма. След 

такава деформация в природните липидно-полимерни филми, какъвто е TFLL, настъпва сложна 

реорганизация, която се асоциира със специфични ниско честотни процеси, докато не се 

достигне ново равновесие на фазовата граница. При тези експерименти мейбомиевият филм е 

предварително темпериран със субфазата при 25°С или 34°С при дадено изходно повърхностно 

налягане (π0), след което е подложен на мигновено (за по-малко от секунда) и малко свиване на 

повърхностната площ, като смущението на площта A/Ao е ≤ 5% (Ao е началната площ на 

филма, а A промяната в площта). В резултат на свиването на площта, повърхностното 

налягане π рязко се повишава, след което постепенно релаксира с времето до нова равновесна 

стойност (π∞). 

Използвани са два подхода за количествен анализ на релаксационните криви: 

 Обезразмеряване и описание с експоненциално затихване 

Според модела на Maxwell релаксацията на вискоеластичен материал се описва с 

експоненциално затихване (уравнение (1)): 

 (1) 

като характеристичното релаксационно време, τ, се определя от уравнението: 

    ,
    (2)  

където η е вискозитета, а ER е реалната еластичност на материала [6]. Следователно, колкото 

по-голямо е релаксационното време τ, толкова по-висок е вискозитета и обратното – колкото 

по-малко е релаксационното време, толкова по-висока е еластичността. 

При по-сложни системи като мейбомиевите филми (чисти или в присъствие на 

фармацевтични агенти) кинетиката на релаксация на повърхностното налягане се представя 

като сума от затихващи експоненти [7], които представляват паралелно свързани елементи на 

Maxwell (уравнение (3)): 

)/exp()/exp(
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2211

max





tAtA

t










, (3) 



Славяна Иванова / Взаимодействие на фармацевтични агенти с филми от слъзни липиди и протеини 
 

 

 

Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски― (2016) 

 

9 

където π(t) е повърхностното налягане във всеки момент t; max е максималното повърхностно 

налягане в началото на релаксацията, веднага след прилагане на деформацията; ∞ е 

равновесното повърхностно налягане в края на релаксацията; τ1 и τ2 са релаксационни времена, 

характеризиращи съответно бързите и бавните процеси, настъпващи по време на общия 

релаксационен процес; А1 и А2 са константи, отразяващи приноса съответно на бързото и на 

бавното релаксационно време към общата релаксация [8-13]. 

 Фурие трансформация на релаксацонните криви 

Кинетиката на релаксация на повърхностното налягане на nMGS и dMGSе представена в 

термините на Δπ(t) зависимостта, където (t) – 0, (t) е моментната стойност на  след 

началото на релаксацията, а 0 е повърхностното налягане на филма преди деформацията на 

площта.  

Зависимостта на реалната, ER, и имагинерната, EIM, част на комплексния дилатационен 

модул E*() от честотата, може да се изчисли от релаксационните криви след прилагане на 

трансформация на Фурие, F  [14, 15]: 

 

      

      

             (4) 

където ER показва еластичността на повърхностния филм, докато EIM = 6.18d (където d е 

дилатационният вискозитет) отчита дисипативните вискозни свойства на филма. Числото 6.18 е 

удвоената константа на Архимед (2х3.14159...). 

 След като са получени реалната и имагинерната част на комплексния дилатационен 

модул, се изчислява и тангенсът на фазовия ъгъл, който показва отношението на EIM към ER: 

    (5) 

При ER>EIM,  tan φ < 1, и филмът е предимно еластичен. Ако ER<EIM, тогава tan φ > 1 и филмът 

е предимно вискозен. 

 Зависимостта на имагинерната от реалната част на комплексния дилатационен модул, 

EIM =f(ER), представлява т.нар. Cole-Cole плот [16]. Броят на пиковете в Cole-Cole графиката 

отразява броя на основните процеси, които настъпват в хода на релаксация. Резултатите, 

разгледани по-нататък в настоящия дисертационен труд, показват, че при мейбомиевите филми 

се наблюдават два основни процеса в хода на общата релаксация т.е. два пика в Cole-Cole 

графиката. Според теорията за линейната вискоеластичност [17] в този случай Δπ(t)-

релаксационните криви могат да се опишат като сума от две намаляващи експоненти и плато: 

         (6) 

където Δπ(t) е стойността на Δπ във всеки момент t; τ1 и τ2 са релаксационни времена, 

характеризиращи съответно бързите и бавните процеси, настъпващи по време на общия 

релаксационен процес; А1 и А2 са константи, отразяващи приноса съответно на бързото и на 
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бавното релаксационно време към общата релаксация; ∞е равновесната стойност на  

достигната в края на релаксацията. 

2.7. Анализ на адсорбцията на консервантни молекули към чиста 

въздушно/водна фазова граница и фазова граница с предварително нанесен мейбомиев 

филм; определяне на критично повърхностно налягане, πcr  

2.8. Анализ на способността на консервантни молекули да пребивават в 

мейбомиевия филм или да бъдат „изцедени“ от него при динамичен цикъл на 

свиване/разширяване 

2.9. Изследване на С12-ВАС/НА агрегиране в разтвор 

2.10. Събиране на човешки сълзи за NMR спектроскопски анализ 

2.11. NMR спектрален анализ – определяне съдържанието на Сквален в човешки 

сълзи 
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IV. Резултати и дискусия 

1. Структура и свойства на филми от човешки мейбомиев секрет на въздушно/водна 

фазова граница 

Наши предходни изследвания [18] потвърждават мултислойната организация на 

липидния слой на слъзния филм. Нормално при ниско повърхностно налягане, π, типичните 

липидни монослоеве са в течно-разтегната фаза, която има ниска латерална еластичност (ниски 

стойности на реципрочния модул на свиваемост, CS
-1

) и не променя значително ъгъла на 

Брюстер на въздушно/водната фазова граница. При по-нататъшното свиване на липидните 

монослоеве, когато се повишава повърхностното налягане, се наблюдават кондензирани 

липидни фази с нарастваща латерална еластичност (CS
-1

 ≥ 100 mN/m). Човешкият мейбиум 

обаче дори при ниско повърхностно налягане  (π = 0.5–10 mN/m) формира непрекъснат, 

нееднороден филм на въздушно-водната фазова граница, който става сравнително по-

еднороден и дебел с повишаване на π и запазва високата си латерална еластичност (CS
-1

< 100 

mN/m) за всички стойности на π (фиг.1). 

Мейбомиевите филми показват нелинейна π(CS
-1

)-зависимост с минимална стойност на 

CS
-1

 при π = 11 mN/m и последваща промяна на наклона към по-високи стойности на CS
-1

. 

Подобно поведение е характерно за многокомпонентни вискоеластични липидни мултислоеве. 

Структурните преобразувания, които настъпват в този момент в хода на свиването на филма 

(сближаването на тъмните ивици и формирането на по-плътен филм), може да се дължат на 

„избутване” на молекули от водната повърхност към горните слоеве на „маслената шапка“ на 

MGS, при което се образува  все по-еднородна мултислойна структура с нарастваща средна 

дебелина. 

Мултислойната структура вероятно е отговорна за характерните повърхностни свойства 

(ниски стойности на CS
-1

 и висока обратимост, Rv) на мейбомиевите филми и целите сълзи. 

Установено е, че смеси от триглицериди и стеролни естери (т.е. състав, близък до този на 

мейбиума) формират мултислоеве с висока реципрочна свиваемост и обратимост. Много 

високата обратимост (Rv = 98%) на MGS филми и цели сълзи означава бързо разтичане и 

възстановяване на структурата на филмите по време на динамичните цикли на 

свиване/разширяване (т.е. при мигане). За разлика от мултислоевете, монослоевете от двойно 

наситени фосфатидилхолини с ацилни опашки, по-дълги от С14 (като главните фосфолипиди 

на биологичните мембрани и липидите на белодробния сърфактант), показват много по-ниска 

обратимост. 

Изменения в състава могат да доведат до нарушения в структурата и свойствата на 

слъзния филм, което от своя страна води до развитие на различни заболявания на очната 

повърхност. Съществува деликатен баланс между флуидността на мейбомиевите липиди и 

необходимостта да се поддържа определена структура, позволяваща еднородно разтичане на 

липидите на фазовата граница сълза/въздух и едновременно с това – противопоставяне на 

дилатационните деформации свързани с дестабилизиране на слъзния филм (dewetting 

instability). 
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Фигура 1. Лангмюирови филми от човешки мейбомиев секрет на въздушно/водна фазова граница: 

(А) Квази-равновесна π(А)-изотерма и зависимост на повърхностното налягане от резипрочния 

модул на свиваемост π(CS
-1

); (В) Динамичен π(А)-изоцикъл с обратимост на изотермите Rv=98%; 

(C–F) Изображения от микроскоп под ъгъла на Brewster (1700х1700μm) на мейбомиеви филми при 

посочения интервал от повърхностни налягания. Черните, по-слабо отразяващи, линии започват 

да се свиват при π > 10 mN/m [18]. 

Малки промени в температурата на стапяне на мейбомиевите липиди може да окаже пагубно 

влияние върху секрецията на MGS и цялостното поведение на TFLL in vivo. Това поставя 

въпроса да тясната връзка между химичния състав на мейбомиевия секрет и поведението на 

TFLL в окото, особено при пациенти, страдащи от заболяване на мейбомиевите жлези 

(Meibomian-Gland Disease, MGD), характеризиращо се с количествени и качествени изменения 

на мейбомиевия секрет и считано за основна причина за развитие на синдром на сухото око. 

 

 

2.  Взаимодействие на хидрофилни полимери с филми от човешки мейбомиев 

секрет на въздушно/водна фазова граница 

2.1.  Изследване на повърхностните свойства на хидрокси пропил гуарови гуми 

(JaguarHP-8, HP-105, HP-120) и полизахариди от семена на тамаринд (TSP-120 и 

TSP-500) 

 Изследване на повърхностната активност на полизахаридите  

Зависимостта на повърхностното налягане на полимерните разтвори от концентрацията 

им е изследвана с тенсиометричната везна на Лангмюир, снабдена с много-ямкова вана. 

Данните за повърхностната активност на гуаровите полимери (Jaguar HP-8, HP-105, HP-120) са 

показани на фиг.2: 
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Фигура 2. Зависимост на повърхностното налягане от концентрацията на трите НР-гуарови 

полимери. За всеки полимер са проведени три измервания и SD< 1.5%. 

Изследванията на повърхностните свойства на Jaguar-полимерите показват, че всички 

гуари са повърхностно активни и достигат стойности на π ≥ 30 mN/m т.е. имат повърхностно 

налягане по-високо от това на слъзния филм в отвореното око, което е предпоставка тези 

полимери да взаимодействат с липидния слой на слъзния филм, TFLL, повлиявайки 

мултислойната му структура. 

Данните за повърхностните свойства на полизахаридите от семена на тамаринд, TSP-120 

и TSP-500, са представени на фиг.3. Вижда се, че TSP-500 не е повърхностно активен в целия 

интервал от изследвани концентрации. За разлика от него TSP-120 показва умерена активност в 

концентрации ≤ 0.8% и става неповърхностно активен при концентрации ≥ 1%. Подобно 

поведение е характерно за синтетични сърфактанти, представляващи смес от повърхностно 

активни и неповърхностно активни компоненти.  

 

 

Фигура 3 (А). Зависимост на повърхностното налягане от концентрацията на TSP-полимерите.  

За всеки полимер са проведени три измервания и SD< 1.5%. 



Славяна Иванова / Взаимодействие на фармацевтични агенти с филми от слъзни липиди и протеини 
 

 

 

Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски― (2016) 

 

14 

 

Фигура 3.(В) Морфология на повърхностните филми, образувани при адсорбцията на полимерите 

на чиста въздушно/водна фазова граница. Забелязва се силна прилика на морфологията на 

повърхностния филм при 1% TSP-120 (концентрацията, при която TSP-120 от умерено 

повърхностно активен става неповърхностно активен) и морфологията на филмите от TSP-500. 

Вероятно TSP-120 полимерът е смес от няколко молекулни вида.  При ниските 

концентрации на полимера ≤ 1% най-повърхностно активният молекулен вид адсорбира на 

повърхността и повишава повърхностното налягане. Покачването на концентрацията на TSP-

120 води до достигане на критичната концентрация на мицелообразуване на най-повърхностно 

активния молекулен вид или видове. По-нататъшното повишаване на концентрацията на TSP-

120 не води до повишаване на съдържанието на този най-повърхностно активен молекулен вид 

на фазовата граница. Вместо това повърхността все повече се набогатява на по-слабо 

повърхностно активни молекули, които вероятно вече не съществуват под формата на 

мономери, а като комплекси с допълнително понижена повърхностна активност в сравнение с 

мономерните молекулни видове. Всички тези събития, които водят до промяна в 

съотношението на молекулните видове на повърхността – поради факта, че един молекулен вид 

мицелообразува, а друг – не, както и поради допълнително формиране на комплекси, довежда 

до тази необичайна зависимост на повърхностното налягане от концентрацията на TSP-120 

(фиг. 4). 
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Фигрура 4. Опростена схема на вероятния механизъм, по който TSP-120 от (1) умерено 

повърхностно активен (при ≤ 0.8%) става (2) неповърхностно активен (при ≥ 1%).  

Сравнявайки ВАМ изображенията (фиг. 3) на морфологията на TSP-120 и TSP-500 

филмите при различните концентрационни интервали се вижда, че при ≥ 1%TSP-120 

повърхностния филм силно наподобява морфологията на TSP-500 филмите. Това предполага, 

че TSP-120 представлява смес от полимери – повърхностно активни и неповърхностно активни, 

подобни на TSP-500, полимери. При ≥ 1%TSP-120 неповърхностно активните изместват 

умерено повърхностно активните компоненти от фазовата граница. 

2.2.  Изследване на взаимодействията на хидрокси пропил гуарови гуми 

(JaguarHP-8) и полизахариди от семена на тамаринд (TSP-120 и TSP-500) с филми 

от човешки мейбомиев секрет 

Човешкият мейбиум (hMGS) формира неколабиращи и силно обратими мултислоеве на 

въздушно/водната фазова граница. Характерно за богатите на хидрофобни липиди мултислоеве 

е, че при свиване площта на филма, вместо да се „изцедят“ във водната субфаза (което in vivo 

би означавало постоянна загуба на полярни липиди в резултат на бързия обмен на водната фаза 

на сълзата), полярните липидни молекули мигрират към горния слой на филма, съставен 

основно от неполярни липиди. Така образувалият се горен пласт на мултислоя служи като 

повърхностен „резервоар“, от който полярните липиди бързо се разтичат обратно на фазовата 

граница при разширението на филма. Това показва ключовото значение на мултислойната 

структура за характерните повърхностни свойства на мейбомиевите филми – висока латерална 

еластичност и висока обратимост. Следователно фармацевтични ингредиенти, които нарушават 

мултислойната структура на мейбиума, се очаква да нарушават и функционалността на TFLL. 

Фармацевтични агенти, които благоприятстват формирането на непрекъснатия мултислой, 

обаче ще оказват ползотворно влияние и върху функционалността на TFLL. 

Изследванията на свойствата показват, че Jaguar-полимерите са силно повърхностно 

активни, като при клинични и под-клинични концентрации достигат π ≥ 30 mN/m т.е. 

повърхностно налягане по-високо от това на слъзния филм в норма при отворено око. 

Следователно може да се очаква, че тези полимери биха могли са проникват в мейбомиевите 
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филми. Тъй като гуарите са полярни молекули, за разлика от мейбомиевите липиди, които са 

преимуществено неполярни, това предполага не добро смесване на полимерните и 

мейбомиевите молекули, което ще доведе до нарушаване целостта на мейбомиевия мултислой. 

За разлика от Jaguar-полимерите, TSP-120 е умерено повърхностно активен в концентрации ≤ 

0.8% и неповърхностно активен при ≥ 1%, а TSP-500 полимерът е неповърхностно активен в 

целия интервал от клинични концентрации. Следователно TSP-полимерите се очаква да бъдат 

неинвазивни за мейбомиевия мултислой, но въпреки това е необходимо да се изследва 

възможността за специфични взаимодействия между TSP и мейбомиевите молекули. 

 Взаимодействие на JaguarHP-8 с филми от човешки мейбомиев секрет 

Всички Jaguar-полимери проникват в мейбомиевите филми при 30 mN/m, като се 

наблюдава: (1) нарушаване целостта на мултислойната структура на мейбиума и образуване на 

силно разкъсани филми; (2) нарушена изотермична обратимост и формиране на колабиращи 

филми; (3) дълготрайни ефекти, които се наблюдават дори и при многократно отмиване на 

субфазата (фиг.5). Получените резултати очаквано показват, че НР-гуаровите полимери 

нарушават повърхностните свойства на мейбомиевите филми. 

 

Фигура 5. Влияние на Jaguar НР-8 полимера върху повърхностните свойства на човешки 

мейбомиеви филми. Максималната използвана концентрация на полимерите е 0.5%, тъй като по-

високите концентрации правят субфазата твърде вискозна, за да се проведат възпроизводими 

експерименти. Ефектите са аналогични и при другите два гуарови полимера Jaguar НР-105, Jaguar 

НР-120. 
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 Взаимодействие на TSP-120 и TSP-500 полимерите с филми от човешки мейбомиев 

секрет 

Изследванията на взаимодействието на TSP-120 и TSP-500 полимерите с MGS филми   

показват: (1) нито един от двата полимера не прониква в мейбомиевите филми, предварително 

свити до достигане на физиологично π ≈ 30 mN/m, в целия интервал от изследвани полимерни 

концентрации; (2) мейбомиевите филми запазват високата си изотермична обратимост; (3) дори 

при ≥ 1% TSP-120, както и при всички изследвани концентрации на TSP-500 (т.е. 

концентрации, в които полимерите не са повърхностно активни), след разширяване на 

мейбомиевия филм до началната му площ повърхностното налягане остава около 10 mN/m, а не 

0 mN/m, както би се очаквало при липиден филм върху неповърхностно активна субфаза (фиг. 

6). Като се имат предвид и ВАМ изображенията, може да се заключи, че TSP-120 и TSP-500 

полимерите силно облекчават разтичането на мейбиума на фазовата граница и способстват за 

формирането на непрекъснатата мултислойна структура. 

 

Фигура 6. Взаимодействие на TSP-120 полимерите с филми от човешки мейбиум. От ВАМ 

микрографиите се вижда силно подобреното разтичане на мейбомиевите филми върху TSP-

съдържащите субфази. Този ефект се запазва дори и при продължително промиване на субфазата. 

Ефектите са аналогични и при TSP-120. 

Ефектите на TSP-полимерите са дълготрайни и продължават да се наблюдават дори и при 

многократно отмиване на субфазата. Подобреното разтичане на мейбиума върху субфаза, 

съдържаща TSP, би могло да се обясни с формиране на водородни връзки между полимерните 

вериги и района на главите на полярните мейбомиеви липиди (фиг. 7). 
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Фигура 7. Опростено схематично представяне на влиянието на TSP-полимерите върху разтичането 

на мейбомиевия филм, като резултат от формирането на водородни връзки. Ляв панел: полярните 

мейбомиеви липиди се разтичат нееднородно – в отсъствие на полимерите в субфазата, на 

въздушно/водната субфаза. Профилът на неполярните липиди отразява това нееднородно 

разтичане на полярните липиди и мейбомиевият филм изглежда сравнително хетерогенен, особено 

при ниски повърхностни налягания π < 10 mN/m. Десен панел: когато TSP-полимерите са в 

субфазата под мейбомиев филм, техните райони, способни да взаимодействат чрез водородни 

връзки, се разпределят равномерно на фазовата граница. Тези полимерни райони образуват 

водородни връзки с главите на полярните мейбомиеви липиди, способствайки за равномерното 

разтичане на полярните липиди на въздушно/водната фазова граница. Неполярните липиди също 

се разпределят като непрекъснат еднороден слой върху полярните липиди. Това значително 

подобрява разтичането на мейбиума и дори при ниско повърхностно налягане се формира дебел, 

еднороден мейбомиев мултислой. 

 Анализ на вискоеластичността на филми от човешки мейбомиев секрет върху субфази, 

съдържащи хидрокси пропил гуарови гуми (Jaguar HP-8, HP-105, HP-120) и полизахариди 

от семена на тамаринд (TSP-120 и TSP-500), по метода на стрес-релаксациите 

Анализът на резултатите от експериментите по метода на стрес-релаксациите (фиг. 8 и 

Табл. 1) ясно показват: (1) силно повърхностно активните НР-гуарови полимери, които 

нарушават целостта на мейбомиевия мултислой, повлияват вискоеластичните свойства на 

hMGS филмите, като повишават приноса на бавните, „вискозни“ процеси към общия процес на 

релаксация; (2) TSP-полимерите, които способстват за равномерното разтичане на 

мейбомиевите липиди и формирането на дебел, еднороден hMGS мултислой, повишават 

приноса на еластичните процеси в реологичните свойства на мейбомиевите филми. Високата 

еластичност на мейбомиевите липиди позволява TFLL бързо да се реорганизира и разтича на 

очната повърхност, както и да устоява на драстичните деформации на повърхностната площ, 

които настъпват при мигане. 

Водородни връзкимежду веригите на 
TSP полимерите и главите на 

полярните липиди 
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Фигура 8. Горен ляв панел: типична релаксационна крива на мейбомиев филм. Кривите на 

релаксация на повърхностното налягане са анализирани с уравнение (6). Горен десен панел: криви 

на релаксация на мейбомиеви филми върху субфаза от физиологичен разтвор, съдържащ TSP-120 

и TSP-500 полимерите (двете криви почти се припокриват). Данните от всички стрес-

релаксационни експерименти са обобщени в таблица 2. Долен панел: статистически значими 

разлики между съотношенията на релаксационните константи (A1/A2) за мейбомиеви филми върху 

различни, полимер-съдържащи субфази. 
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Таблица 1. Стойности на релаксационните времена, τ1 и τ2, и константи, А1 и А2, получени с 

уравнение (6) чрез нелинейна регресия (R
2
≥ 0.98). Всяка стойност в таблицата е 

средноаритметична от три измервания (S.D. ± 1.5 %). 

 

2.3.  Обобщение на взаимодействията на Jaguar HP-8, HP-105, HP-120 и TSP-120, 

TSP-500) с филми от човешки мейбомиев секрет 

НР-гуаровите полимери са силно повърхностно активни. В концентрации ≥ 1% всеки от 

полимерите показва повърхностно налягане π ≥ 30 mN/m, което ги прави силно инвазивни към 

материалните свойства на мейбиума. НР-полимерите проникват в hMGS, като при това се 

наблюдават дълготрайни негативни ефекти – нарушена непрекъсната мултислойна структура, 

понижена изотермична обратимост и разтичаща способност, нарушена вискоеластичност на 

мейбомиевите филми. 

TSP-120 полимерът показва интересен преход, като над определена концентрация от 

умерено повърхностно активен става неповърхностно активен. Възможна причина за това е, че 

TSP-120 представлява смес от компоненти с умерена повърхностна активност (π ≤ 16 mN/m) и 

неповърхностно активни компоненти. В концентрации на TSP-120 ≤ 0.8% повърхностно 

активните компоненти адсорбират на въздушно/водната фазова граница. При ≥ 1% TSP-120 

най-вероятно във водната субфаза се формират полимерни мицели, които улавят повърхностно 

активните компоненти на TSP-120 в обема. Тогава неповърхностно активните компоненти на 

TSP-120 заемат фазовата граница и повърхностното налягане пада до 1.5 mN/m. Този 

механизъм се подкрепя и от наблюденията с ВАМ. За разлика от TSP-120, TSP-500 полимерът е 

неповърхностно активен в целия интервал от изследвани концентрации. Взаимодействието на 

TSP-120 и TSP-500 с филми от човешки мейбомиеви липиди подпомага разтичането и 

формирането на дебел, еднороден hMGS филм, поддържането на високата обратимост и 

латерална еластичност, както и подобряване на реологичните свойства на мейбиума. 
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Анализът на материалните свойства на полизахаридите, както и влиянието им върху 

структурата и свойствата на мейбомиевите филми, разкрива потенциала на TSP-полимерите за 

приложение в бионаподобяващи офталмологични препарати. За разлика от TSP, резултатите за 

Jaguar НР-полимерите показват, че тези гуарови полимери са инвазивни за материалните 

свойства на мейбиума и присъствието им в офталмологични състави може да доведе до 

дълготрайни нежелани странични ефекти. 

 

3.  Изследване на взаимодействията на хиалуронова киселина и бензалкониев 

хлорид с филми от човешки мейбомиев секрет на въздушно/водна фазова граница 

3.1. Динамични изоцикли на човешки мейбомиеви филми върху субфаза от физиологичен 

разтвор, чист и в присъствие на НА  

Представителен изоцикъл на чист мейбомиев филм на въздушно/водна фазова граница и 

съответната повърхностна морфология на филма са показани на фиг. 9 (А). 

 

Фигура 9. Тенсиометрични изследвания на мейбомиеви филми върху субфаза от физиологичен 

разтвор – чист (А и С) и в присъствие на 0,1-0,3% НА (двете концентрации НА показват идентични 

ефекти, В и D). Изображения от микроскоп под ъгъла на Брюстер (500 μm х 500 μm) на мейбомиеви 

филми при посочения интервал от стойности на π; вижда се, че по-слабо отразяващите „черни 

ивици“ се свиват при π > 10 mN/m 
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Формата на изоцикъла съвпада с тази, съобщена от други автори [19, 20]. Микроскопията 

под ъгъла на Брюстер, ВАМ, (фиг. 9 (С)) показват, че дори и при ниски повърхностни 

налягания (π ≈ 0.5 -10 mN/m) мейбиумът формира непрекъснат грапав филм, характерен за 

липидните мултислоеве. Филмът се състои от светли липидни агрегати, както и от райони с по-

ниско липидно съдържание, които наподобяват „черни ивици“. Когато повърхностното 

налягане се повиши над 10-11 mN/m, тези „черни ивици“ се затварят и мейбомиевият филм 

става по-плътен и еднороден. 

Мейбиумът се разтича по-добре върху субфаза, съдържаща НА (фиг. 9 (B и D)), 

доказателство за което е: (1) повишение на „lift-off― площта от 80% на 98% и (2) формиране на 

по-еднороден и плътен филм, както ясно се вижда от ВАМ изображенията 

 

3.2. Динамични изоцикли на човешки мейбомиеви филми върху субфаза, съдържаща 

С12-ВАС 

След като предварително нанесеният мейбомиев филм е свит до повърхностно налягане 

28-30 mN/m (повърхностното налягане на сълзите в отвореното око), в субфазата под филма е 

инжектиран ВАС в определени концентрации (0.0015-0.01%). Мигновено се регистрира 

проникване на ВАС в липидния филм, за което свидетелства скокообразното повишение на 

повърхностното налягане при всички концентрации на С12-ВАС, както и последващата 

промяна в наклона на изотермата на разширение. 

След приключване на разширението на площта на филма е проведен изоцикъл 

свиване/разширяване на мейбомиевия филм с проникналите в него С12-ВАС молекули (фиг. 

10). Различават се две структури в повърхностния филм: (1) кондензирани, липид-подобни 

агрегати, чиято структура се различава от тази на чистия мейбиум, и (2) флуидни, тъмни 

неконтрастиращи райони. Тези неотразяващи тъмни райони най-вероятно представляват 

области, богати на водно-разтворими С12-ВАС молекули, които не образуват видими агрегати 

на повърхността. Способността на С12-ВАС да променя повърхностното налягане и 

структурата на мейбомиевите филми е в съгласие с in vitro установеното пертурбиране на 

липидни филми, индуцирано от ВАС [21, 22], както и с in vivo наблюденията [23-28] за 

дестабилизиране на слъзния филм в човешки и заешки очи след прилагане на ВАС-съдържащи 

офталмологични състави. 

Изоциклите на мейбиум с С12-ВАС, инжектиран в субфазата, не показват ясно πsq т.е. 

веднъж проникнал в мейбомиевия филм, ВАС остава стабилно включен в него. Това 

предполага, че молекулите на консерванта могат да окажат трайно въздействие върху 

свойствата на TFLL. 
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Фигура 10. Представителни изоцикли и ВАМ микрографии (500 μm х 500 μm) на мейбомиев филм 

върху С12-ВАС-съдържаща субфаза.  

 

3.3. Динамични изоцикли на човешки мейбомиеви филми върху субфаза, съдържаща 

едновременно С12-ВАС и НА 

За да се проследи как се променят повърхностните свойства на мейбомиевите филми при 

проникването на комплексите, след разширението на филмите до началната им площ са 

проведени динамични цикли на свиване/разширяване. Резултатите са представени на фиг.11. 

Фигури 9 и 10 представят изоциклите на мейбомиеви филми върху субфази съдържащи 

съответно С12-ВАС или С12-ВАС/НА, след като площта на филмите е била напълно разширена 

и е установено равновесие между MGS компонентите и проникващите молекули на 

повърхността. Изместването на π от нулата, наблюдавано и в двете фигури, се дължи на факта, 

че при големи площи повърхностният филм е набогатен с компоненти от субфазата (т.е. в този 
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момент липидните молекули не са единствените повърхностно активни ингредиенти на 

фазовата граница), което не позволява π да стигне 0 mN/m. 

 

 

 

Фигура 11. Изотермите на смесените мейбиум/С12-ВАС/НА филми поддържат висока обратимост 

дори след проникване на С12-ВАС/НА комплексите в повърхностния слой. Rv ≥ 90% за всички 

изоцикли. 

Характерните ВАМ микрографии на мейбомиеви филми с пенетриращи С12-ВАС/НА 

комплекси са показани на фиг. 12.  

 

Фигура 12. ВАМ микрографии (500 μm х 500 μm) на смесени мейбиум/С12-ВАС/НА филми. 
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Вижда се, че за разлика от чистия С12-ВАС, С12-ВАС/НА комплексите са „по-

съвместими“ с липидите. Комплексите се смесват сравнително добре с мейбиума, тъй като НА 

неутрализира заряда на С12-ВАС и понижава повърхностната им активност. Въпреки че след 

проникването си С12-ВАС/НА комплексите променят хода на π(А)-изотермите, те не повлияват 

целостта и структурата на мултислойния филм, който постига плътна непрекъсната 

морфология при свиване на площта. 

 

3.4. Изследване на реологичните свойства на мейбомиеви филми върху субфаза 

от чист физиологичен разтвор или в присъствие на С12-ВАС молекули и С12-

ВАС/НА комплекси по метода на стрес-релаксациите  

Типични стрес-релаксационни криви са представени на фиг. 13. Кривите на релаксация 

на повърхностното налягане на мейбомиевите филми върху различните субфази са анализирани 

с уравнение (6) (фиг. 13 (В)), а получените резултати са обобщени в таблица 2. Изследването на 

реологията показва, че С12-ВАС нарушава вискоеластичността на мейбиума, докато НА я 

възстановява. Вижда се, че чистият С12-ВАС прави „вискозната“, бавна компонента на 

релаксацията доминираща (А2 > А1), докато при мейбиума върху чиста субфаза или в 

присъствие на НА бързата, „еластична“ компонента има основен принос. Предполага се, че 

преобладаващите еластични свойства благоприятстват способността на мейбиума бързо да се 

реорганизира и разтича при мигане. 

 

Фигура 13. Типични стрес-релаксационни криви на мейбиум върху субфаза от физиологичен 

разтвор. (А) Рязка, малка, компресионна деформация на филма е проведена в момент Т, като от 

този момент нататък повърхностното налягане започва да релаксира от една максимална стойност 

πМАХ до нова равновесна стойност π∞. (В) Типични криви на релаксация на повърхностното 

налягане в координати (πt - π∞)/( πmax - π∞) от t (анализирани с уравнение (6)) за мейбомиеви филми 

върху субфаза от физиологичен разтвор (1) чист или в присъствие на (2) 1.5 х 10
-3

 % C12-BAC + 

0.01% HA и (3) 1.5 х 10
-3

 % C12-BAC 
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Таблица 2. Анализ на вискоеластичността на мейбомиеви филми върху субфази с различен състав 

по метода на стрес-релаксациите 

 

3.5. Дискусия 

 Повърхностни свойства на човешки мейбиум, третиран с С12-ВАС 

С12-ВАС прониква в мейбомиеви слоеве при по-ниско налягане в сравнение с ВАС 

сместа (67% C12-BAC, 24% C14- и 8% C16-BAC), използвана в други изследвания [18]. Този 

резултат е в съгласие с установеното схващане, че късоверижните (≤ С12) амфифили проникват 

в по-ниска степен в мембраните, нарушавайки интегритета им, в сравнение с дълговерижните 

сърфактанти, което се дължи на по-малката дълбочина на проникване на по-късите ацилни 

опашки. Стойността на критичното повърхностно налягане на С12-ВАС обаче все още е ≥ 30 

mN/m, което съответства на повърхностното налягане на сълзите в отвореното око [29, 30] и на 

биологичните мембрани [31]. Веднъж проникнали в мейбомиевия слой, С12-ВАС молекулите 

нарушават интегритета на филма. Този ефект вероятно се дължи на разликата в полярността на 

катионния сърфактант и неполярните липидни молекули и корелира с наблюдаваното фазово 

разделяне във филми, третирани с полярни проникващи молекули [32]. 

Вредното въздействие на С12-ВАС върху мейбиума показва, че С12-ВАС молекулите ще 

са инвазивни и за TFLL in vivo и биха довели до нарушения на очната повърхност и 

нестабилност на слъзния филм. Тези експериментални резултати и хипотези са в съгласие с 

данните, представени и от други автори, че разтвори, съдържащи С12-ВАС, нарушават 

реологията на TFLL, както и жизнеспособността на роговичните клетки на очната повърхност и 

в клетъчни култури [24, 26, 33, 34]. 

 Влияние на НА върху повърхностните свойства на филми от човешки мейбомиев секрет 

Хиалуроновата киселина подпомага формирането на по-плътен и еднороден мейбомиев 

филм (фиг. 9 (D)). Вероятно НА взаимодейства посредством водородни връзки или други 

слаби, нековалентни взаимодействия с полярните липиди на мейбиума, като по този начин 

силно облекчава равномерното им разпределение на въздушно/водната фазова граница. Това от 

своя страна способства и за по-равномерно разпределение на неполярните MGS липиди върху 

полярния липиден слой. Взаимодействието на НА с полярните мейбомиеви липиди също така 

може да доведе до вмъкване на сегменти на иначе неповърхностно активните НА молекули в 
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района на главите на липидния филм. Това може да допринесе за повишената дебелина на 

мейбомиевия филм върху субфаза, съдържаща НА. 

Аналогичен механизъм на регулиране структурата на липидни слоеве чрез слаби 

нековалентни взаимодействия с неповърхностно активни агенти вече е съобщена от Vollhardt 

през 2005г. [35]. Предложеният механизъм допуска, че НА може да участва в енергитично 

изгодни взаимодействия с главите на полярни липиди, което би могло да осигури равномерното 

разпределение на фосфолипидния сърфактантен слой в белите дробове in vivo [36, 37]. 

Предложени са две основни хипотези, обясняващи взаимодействието на НА с главите на 

липидите. Според едната то се дължи на солеви мостчета между полярните липиди и 

молекулите на полимера, образувани при електростатичното привличане между катионната 

група в дипола на главата (напр. четвъртичната амино група в молекулата на 

фосфатидилхолините) и карбоксилната група на НА. Butovich и сътр. [38] обаче опровергават 

наличието на фосфолипиди в мейбиума, като предполагат, че полярните липиди в MGS са (О-

ацил)-омега-хидрокси мастни киселини. Следователно описаният по-горе механизъм не е 

възможен, въпреки че други автори предполагат наличието на много малко количество (≈1%) 

фосфатидилхолини в мейбиума [39]. 

Според втората хипотеза молекулите на водата се свързват сравнително равномерно чрез 

водородни връзки с НА и вече тези хидрофилни райони по протежението на полимерната 

молекула привличат главите на полярните липиди. В този случай взаимодействието се 

осъществява чрез водородни връзки между хидратационната обвивка на НА и липидите, които 

се подреждат по дължината на полимера. Тази хипотеза е в добро съгласие с наблюдаваното 

еднородно разтичане на мейбиума и повишената плътност на филма върху НА-съдържаща 

субфаза. 

 Дилатационни реологични свойства на човешки мейбиум, третиран с С12-ВАС – чист и 

в присъствие на НА 

След кратко рязко свиване на площта на филма, за да се установи ново равновесно 

състояние, е необходимо да настъпят различни процеси на молекулни преориентации, 

адсорбция/десорбция, обратно разтичане на фазовата граница, структурни преобразувания, 

като те не протичат мигновено. Всички процеси на скалата на краткото релаксационно време, 

τ1, могат да бъдат описани основно като еластичност, докато по-бавните процеси, тези на 

скалата на дългото релаксационно време, τ2, са управлявани главно от вискозитета [8, 10-13]. 

Анализът на резултатите от експериментите по метода на стрес-релаксациите показва, че 

чистият С12-ВАС измества баланса между приноса на бързото и бавното релаксационно време, 

като бавните „вискозни“ процеси стават доминиращи във вискоеластичното поведение на 

повърхностния филм. Възможна причина за това е, че С12-ВАС молекулите от субфазата 

проникват във филма, но поради полярната си природа те не се смесват с мейбомиевите 

липиди. Така вместо да се смесят равномерно, С12-ВАС и липидните молекули се разделят на 

фазовата граница в отделни ВАС- и липид-набогатени райони  (фиг. 10, ВАМ изображения), 

което от своя страна води до нарушаване на непрекъснатата мултислойна структура на филма. 

Както беше описано и в предходните глави, именно мултислойната структура е ключовото 

условие за функционалността на слъзния филм и нарушаването ѝ би могло да доведе до 
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нарушена способност на мейбомиевия филм бързо да се реорганизира при промени в площта. 

Това се проявява като (1) повишен принос (повишена стойснот на А2) на бавните „вискозни“ 

процеси (на времевата скала на τ2) към общия процес на релаксация и (2) понижена обратимост 

(по-висок хистерезис) на изоциклите, получени при циклично свиване/разширяване на 

повърхностния филм. Когато се запазва целостта на липидния мултислой, както върху субфаза 

от чист физиологичен разтвор или в присъствие на НА, се наблюдава обратната тенденция: (1) 

приносът (по-висока стойност на А1) на бързите „еластични“ процеси (на времевата скала на τ1) 

преобладава в процеса на общата релаксация и (2) висока обратимост на изоциклите (> 90%; 

нисък π/А хистерезис). Следователно се наблюдава добра корелация между данните от стрес-

релаксационните изследвания и изотермичната обратимост, което показва значението на 

структурата на мейбомиевия филм за повърхностните му свойства. Вече е установено, че 

проникването на хидрофилни сърфактанти, като ВАС-смесите, във филми от липофилни 

молекули води до по-бавна релаксация на смесените слоеве [3, 18]. 

Пониженият принос на еластичността в реологичните свойства на мейбиума, както и 

намалената обратимост, добре обясняват нарушеното разтичане на TFLL in vivo, индуцирано от 

ВАС [26]. 

Способността на НА да свързва С12-ВАС в обема и по този начин да потиска 

проникването на С12-ВАС в мейбомиевия слой, предотвратява нарушаването на мултислойната 

структура на мейбиума. При това мейбомиевият филм запазва оптималната си 

вискоеластичност, като еластичният принос доминира над вискозния в общия процес на 

релаксация. 

 Способност на НА да неутрализира вредното въздействие на С12-ВАС върху MGS 

филми. Корелация с ефектите върху очната повърхност 

Неутрализирането на негативното въздействие на С12-ВАС върху MGS филми зависи от  

концентрацията на НА, като най-силен ефект се наблюдава при 0.1-0.3% НА за целия интервал 

от концентрациия на консерванта, 0.01% НА не успява напълно да потисне действието на 

високите дози С12-ВАС. Свързването на четвъртичния амониев катион на консервантните 

молекули с анионните вериги на полимера може да попречи на взаимодействието на С12-ВАС с 

липидните филми или клетъчни мембрани, като по този начин се ограничават вредните 

странични ефекти на консерванта. 

В сравнение с С12-ВАС молекулите обемните С12-ВАС/НА комплекси се очаква да имат 

по-ниска повърхностна активност, а също и да изискват по-голяма свободна площ на фазовата 

граница, за да адсорбират на нея или да проникнат в повърхностния филм. Последното 

допускане е в съгласие с повишената относителна площ за молекула, както и с факта, че дори и 

С12-ВАС/НА комплексите да проникнат в мейбомиевия филм при разширението на филма до 

нулево повърхностно налягане, комплексите бързо се изхвърлят от повърхностния слой още 

при умерено свиване. 

Вероятен механизъм, по който НА намалява инвазивността на С12-ВАС молекулите 

спрямо липидни филми in vitro и биологични мембрани in vivo, включва следните стъпки: (1) 

агрегиране на катионния сърфактант с НА в субфазата, в резултат на което се понижава 

концентрацията на свободни С12-ВАС молекули; (2) формиране на големи С12-ВАС/НА 
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комплекси, които са неспособни да проникнат в липидни слоеве при физиологична плътност на 

молекулната опаковка ( ≈ 30mN/m ), а дори и да се вмъкнат в липидния филм (при 

нефизиологично ниско повърхностно налягане), комплексите лесно се „изцеждат“ от слоя в 

хода на свиване. Способността на НА да взаимодейства с липидния слой в района на главите и 

да повишава дебелината и плътността на молекулната опаковка на филма (фиг. 9) може да 

представлява допълнителен механизъм, по който полимерът спомага липидните филми да са 

още по-резистентни към проникването на С12-ВАС. На фиг. 14 е представена опростена схема 

на различните взаимодействия с участие на НА. 

 

Фигура 14. Опростена схема на взаимодействията, в които участват С12-ВАС и НА. В горния десен 

ъгъл е показано как С12-ВАС молекулите не се смесват добре с мейбомиевите, което води до 

нарушаване целостта на MGS филм. Долният десен панел илюстрира взаимодействията в 

присъствие на НА: 1) НА агрегира с С12-ВАС мономерите в обема на разтвора, като се образуват 

големи сърфактант/полиелектролитни комплекси.; 2) НА взаимодейства посредством водородни 

връзки с главите на полярните мейбомиеви липиди, благоприятствайки разтичането на филма на 

въздушно/водната фазова граница, както и реологичните му свойства.  

Всички описани взаимодействия са концентрационно зависими, като в по-високите 

концентрации НА е по-ефективна в сравнение с по-ниските. Тази тенденция, че 0.1 и 0.3% НА 

оказват по-силен ефект от 0.01% НА е наблюдавана при всички експерименти  в настоящия 

дисертационен труд: агрегиране на С12-ВАС в обемната фаза; потискане способността на С12-

ВАС да прониква в MGS филми и да нарушава техния интегритет и вискоеластичност. 

Прието е, че способността на НА да потиска вредното въздействие на ВАС in vivo се 

дължи на факта, че 1000 kDa НА – огромен биополимер, може да покрие клетъчната мембрана 

чрез силно свързване с CD44 рецепторите. При това НА физически маскира Р2Х7 (cell death) 

рецептор, който се счита за вероятна мишена на ВАС молекулите [40-43]. Подобен механизъм 

не може да обясни свойството на полимера да предпазва интегритета и реологичните свойства 

на TFLL и да поддържа стабилността на слъзния филм in vivo. 

Изследвания показват силна корелация между [44] ефектите на С12-ВАС, чист и в 

присъствие на НА, върху липидни слоеве и клетъчни култури. Следователно механизмът на 

инвазивността на С12-ВАС и наблюдаваните странични ефекти in vivo вероятно се основава на 
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сърфактантните му свойства. Поради това защитното действие на НА най-вероятно се дължи на 

агрегирането на С12-ВАС с НА (чрез електростатични и хидрофобни взаимодействия), което 

води до образуване на големи С12-ВАС/НА комплекси, в които катионния заряд и 

повърхностната активност на С12-ВАС мономерите са неутрализирани. В допълнение, НА се 

вмъква в района на главите на полярните мейбомиеви липиди, като прави мейбомиевия филм 

по-дебел и еднороден, а това може да осигури допълнителна защита от проникване на С12-

ВАС. Механизмът, представен в настоящия дисертационен труд, е в добро съгласие със 

скорошни in vivo изследвания, показващи как прилагането на високомолекулна НА подпомага 

поддържането на стабилен слъзен филм в заешки очи, третирани с С12-ВАС-съдържащи 

разтвори [45].    

3.6. Обобщение 

Изследванията в настоящия дисертационен труд показват, че НА взаимодейства с района 

на главите на полярните мейбомиеви липиди. В резултат на това се формира по еднороден и 

дебел (вероятно поради вмъкването на полимерни сегменти в района на главите) мейбомиев 

филм на въздушно/водната фазова граница. Резултатите сочат, че е възможно 

високомолекулни, неповърхностно активни, хидрофилни полимери да се използват не само за 

възстановяване на някои телесни течности, но също и за подобряване свойствата на 

физиологични липидни филми. НА неутрализира вредните въздействия на С12-ВАС върху 

повърхностните свойства на липидни филми in vitro и стабилността на слъзния филм на очната 

повърхност in vivo [45]. Настоящият труд предлага прост физикохимичен механизъм за 

ползотворното действие на НА: по концентрационно-зависим начин полимерът понижава 

концентрацията на свободен С12-ВАС, като агрегира с него в обемната фаза, и потиска 

повърхностната активност на С12-ВАС/НА разтвора, тъй като големите и обемни 

сърфактант/полимерни комплекси не могат да проникнат в мейбомиевите филми при 

физиологична плътност на молекулната опаковка. Катионните сърфактанти като 

додецилдиметилбензиламониевия хлорид са единствените ефикасни сърфактанти за много 

активни фармацевтични ингредиенти, но също така са и силно инвазивни за очната повърхност. 

Настоящият дисертационен труд предлага ново приложение на биосъвместими анионни 

полиелектролити като офталмологични системи за доставяне на лекарствени молекули: 

полиелектролитите могат да бъдат доставени на очната повърхност заедно с лекарствения 

разтвор, предпазен с катионен консервант, като по този начин полимерът потиска вредните 

странични ефекти на консервантните молекули и същевременно позволява останалите 

фармацевтични ингредиенти да оказват желаното въздействие. Полиелектролитите също могат 

да се прилагат сами по себе си като неинвазивни агенти, модулиращи свойствата на TFLL. 
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4.  Повърхностни свойства на Сквален/мейбомиеви филми и NMR 

потвърждение на присъствието на Сквалена в човешките сълзи 

4.1. NMR изследвания 

Резонансният район =СН се отнася за 6 от 50-те протона на Сквалена (фиг. 15(Aii)), което 

е характерно за терпеноидите. Тясното съответствие на NMR резонансния интензитет (таблица 

3) и химичните отмествания (таблица 4) на човешки слъзни екстракти от Schrimer лентички 

(Schirmer Strip Tear Extracts,SSTE) (фиг.15(Ai и Bi)) и на SQ (фиг.15(Aii и Bii)) показва, че 

резонансите в този регион за SSTE се дължат на SQ.HSQC спектърът също потвърждава 

резонансните определяния за този интервал от 1H- and 13C- NMR спектърът на SSTE (фиг. 16, 

табл. 4). 

 

Фигура 15. 
1
H NMR спектър на екстракт от слъзни липиди от (i) Shirmer лентички (SSTE) или (ii) 

SQ. (А) =СН регион; (В) СН3,СН2 регион. Цифрите отговарят на номерата на С-атомите в 

структурната формула на SQ (фиг. 4), които са свързани с резонансите. 

Таблица 3. Относителни площи на 
1
H NMR резонанси в спектъра на SSTE 

Фракция 

Сквален 

Номер С-

атом 

1
H δ 

(ppm) 

Експериментална 

относителна площ * 

Изчислена 

относителна площ * 

CH3 

1, 24 1.61 неотчетена 0.12 

25, 30 1.67 0.12 0.12 

26, 29 1.61 неотчетена 0.12 

27, 28 1.62 неотчетена 0.12 

CH2 

4, 21 2.10 0.079 0.08 

5, 20 2.00 неотчетена 0.08 

8, 17 2.07 0.079 0.08 

9, 16 2.00 неотчетена 0.08 

12, 13 2.03 неотчетена 0.08 

CH 

3, 22 5.11 0.045 0.04 

7, 18 5.13 0.037 0.04 

11, 14 5.16 0.038 0.04 

*Експерименталната относителна площ е определена, като се раздели площта на протонните резонанси, 

отнесени за сквалена в SSTE спектъра, на общите площи на всички протонни резонанси, отнесени за 

сквалена. За припокриващите се резонанси е използван нелинейна регресия. Изчислената относителна 

площ е определена като броят на протоните се раздели на общия брой на протони от структурната 

формула на Сквалена (фиг. 42 от дисертационния труд). 
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Таблица 4. Потвърждение на 
1
H and 

13
C NMR резонансни определяния за Сквалена и човешкия 

себум [4, 46].  

 
Номер С-

атом 

1
H δ (ppm) 

Сквален* 

1
H δ (ppm) 

SSTE 

13
C δ 

(ppm) 

Сквален * 

13
C δ (ppm) 

SSTE 

HSQC 

Конформаци

я 

CH3Фракц

ия 

1, 24 1.61 1.61 17.67 16.0 CH3 or CH 

25, 30 1.69 1.67 25.77 25.8 CH3 or CH 

26, 29 1.61 1.61 15.97 16.0 CH3 or CH 

27, 28 1.62 1.62 15.97 16.0 CH3 or CH 

CH2Фракц

ия 

4, 21 2.09 2.10 26.79 27.2 CH2 

5, 20 2.00 2.00 39.74 39.6 CH2 

8, 17 2.09 2.07 26.79 27.2 CH2 

9, 16 2.00 2.00 39.74 39.6 CH2 

12, 13 2.03 2.03 28.37 28.3 CH2 

CH 

Фракция 

3, 22 5.11 5.11 124.31 124.25 CH3 or CH 

7, 18 5.13 5.13 124.15 124.25 CH3 or CH 

11, 14 5.17 5.16 124.19 124.25 CH3 or CH 

 

Фигура 16. 
1
H NMR спектър на слъзен липид, екстрахиран от Schrimer лентички насложен върху  

HSQC спектъра. Цифрите съответстват на номерата на С-атомите в структурната формула на SQ, 

свързани с резонансите. Химичните отмествания са обобщени в таблица 8. 
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От интензитетите на NMR естерните резонанси са изчислени молните фракции SQ, 

холестерилни естери, восъчни естери и триглицериди в SSTE (табл. 5), както вече е описано 

[47-49]. 

Таблица 5. Молни фракции на компонентите с SSTE 

Вид 

Молна фракция 

SSTE * Изчислени 22 mole % себум + мейбиум Себум † 
Мейбиум 

† 

Сквален 0.07 0.07 0.28 ± 0.06 0.01 

Холестерилни 

естери 
0.38 0.27 0.03 ± 0.01 0.34 

Триглицериди 0.10 0.09 0.38 ± 0.02 0.01 

Восъчни естери 0.45 0.56 0.29 ± 0.05 0.64 

* Експерименталното отклонение, въз основа на стандартите, е около 3%. 

По литературни данни (22) n=72.  

4.2. Тенсиометрични изследвания с везна на Лангмюир 

Фигура 17. Компресионни π(А)-изотерми на hMGS, Сквален (криви 1 и 2 при нанесени съответно 

50 и 300 μgSQ върху фазовата граница) и смесени SQ/hMGS филми. В легендата са обозначени 

тегловните проценти Сквален.  

Нанасянето на 50 μg SQ (т.е. при 16.2 Å
2
 за молекула) върху площта на Лангмюировата 

вана (фиг. 17, изотерма 1) почти не повишава повърхностното налягане при свиването на 

филма, което показва, че SQ има много ограничени сърфактантни свойства. За да се регистрира 

„пълна“ изотерма (фиг.17, изотерма 2), достигаща до π = 25 mN/m при висока степен на 

компресия, е необходимо да се нанесат 300 μg SQ на фазовата повърхност. Това е много голямо 

количество SQ, съответстващо на промяна в привидната молекулна площ между 2.7 и 0.45 Å
2
 за 

молекула т.е. стратифициран скваленов мултислой на въздушно/водната фазовата граница.  

UltraBAM микрографиите на скваленови филми (≤ 50 µg SQ) показват неравномерно, 

частично разтичане на SQ на фазовата граница, както би се очаквало от хидрофобен неполярен 
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въглеводород (фиг. 18). Големите бели петна на микрографиите представляват дебели, 

концентрирани липидни агрегати, докато по-тъмните участъци са тънки слоеве, съдържащи 

много по-малко липидни молекули. 

 

Фигура 18. Характерни UltraBAM изображения (720 × 400 µm) на SQ слой, който показва 

неравномерно и частично разтичане на Сквалена, като още при големите повърхностни площи на 

филма се образуват лещи, които агрегират и стават все по-дебели в хода на свиване на площта. 

Псевдо-бинарните hMGS/SQ филми са получени при две условия: (1) при постоянно 

количество на общ липид (т.е. добавянето на SQ е съпроводено с понижаване на количеството 

hMGS) и (2) при постоянно количество hMGS (т.е. добавянето на SQ повишава общото 

количество липид, нанесено на фазовата граница). 

Анализът на π(А)-компресионните изотерми в двата случая показа няколко тенденции 

(фиг. 17). В присъствието на SQ се наблюдават по-високи стойности на π при по-високи 

повърхностни площи и за двете системи – при постоянно количество hMGS и при постоянно 

количество общ липид. Когато общото количество липиди е фиксирано, повишаването на 

съдържанието на SQ (в интервала 1-30%) води до модифициране на формата на π(А)-

изотермите и разширяване (т.е. по-висока повърхностна площ при едно и също π) на смесените 

филми при π≤ 23 mN/m. Този ефект се дължи на промени в разпределението на hMGS на 

въздушно/водната фазова граница, тъй като SQ не е повърхностно активен в концентрациите, в 

които е използван. Резултатите са в съгласие с „разширяващия“ ефект, който упражнява себума 

(SQ е основен компонент, съставляващ 22% от себума) върху филми от човешки мейбомиев 

секрет [50]. При по-нататъшното свиване на филма обаче наличието на SQ води до понижена 

способност на смесените hMGS/SQ слоеве да поддържат високо повърхностно налягане, πmax 

(фиг. 19, ляв панел), при минимална площ на филма (т.е. при максимална степен на свиване на 

филма). 
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Фигура 19. Зависимост на максималното повърхностно налягане, πmax, на смесени hMGS/SQ филми 

от концентрацията на Сквален (в тегловни %). Стойността на πmax зависи от компоненти на 

повърхностния филм, които остават на фазовата граница в края на свиването на площта на 

филма. Ако в края на свиването фазовата граница между липидния мултислой и водната субфаза е 

набогатена с повърхностно активни молекули (напр. полярни липиди), πmax има висока стойност. 

Ако обаче в края на свиването същата фазова граница е бедна на сърфактантни молекули (напр. 

неполярни липиди), стойността на πmax намалява. 

При постоянно количество hMGS на фазовата граница се наблюдават следните 

характеристики: (1) ходът на π(А)-компресионните изотерми на различните hMGS/SQ слоеве е 

сходен, а при повърхностни налягания π ≥ 15mN/m π(A)-изотермите на филми, съдържащи 1% - 

30% SQ, почти се припокриват; (2) максималните повърхностни налягания (фиг. 19, десен 

панел), достигнати в края на свиването на чистите hMGS филми и смесените hMGS/SQ филми, 

практически съвпадат. 

На фигура 20 са представени UltraBАМ изображения на чисти hMGS филми и смесени 

hMGS/SQ филми – при постоянно общо количество липид и при постоянно количество hMGS). 

Чистите hMGS филми показват характерната морфология, която вече е детайлно описана [51, 

52] – грапава структура, която още при π ≤ 10mN/m се състои от светли липидни агрегати с 

мултислойна дебелина и от тъмни райони с монослойна дебелина, като в хода на свиването на 

повърхностната площ тези тъмни райони започват да изчезват. Добавянето на SQ при псевдо-

бинарните филми променя морфологията на слоевете в хода на свиването. Когато количеството 

hMGS е постоянно, се формират дебели светли острови, които припокриват тъмните региони на 

филма, като по този начин се предотвратява образуването на по-тънките участъци в 

мейбомиевия филм. В случая, когато общото количество липид е постоянно, освен 

формирането на дебели, отразяващи светлината острови, се наблюдава и цялостно повишение 

на интензитета на светене (т.е. повишава се дебелината) на по-тъмните региони в hMGS/SQ 

филмите. 

От (1) приликите между отразяващите острови, наблюдавани в hMGS/SQ слоеве и в 

чистите SQ филми (фиг. 18, (2) заедно с неспособността на SQ да промени максималното 

повърхностно налягане при фиксирано количество hMGS и (3) наблюдаваното понижение на 

πmax с повишаване съдържанието на SQ при постоянно общо количество липид може да се 

предположи, че при достатъчно висока плътност на молекулната опаковка на повърхностните 

филми SQ бива „изключен“ от въздушно/водната фазова граница и се намества в горните 

слоеве на мейбомиевия дуплексен филм. 
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Фигура 20. UltraBAM микрографии (720 µm × 400 µm) на hMGS/SQ повърхностни филми при 

различни степени на свиване на повърхностната площ. 

4.2.1. Анализ на дилатационните реологични свойства на hMGS/SQ филми, изследвани 

по метода на стрес-релаксациите 

Кинетиките на релаксация на повърхностното налягане (фиг.21) са описани с две 

намаляващи експоненти (уравнение (6)). За експериментите със стрес-релаксация, преди 

деформацията, hMGS/SQ филмът е предварително свит до повърхностно налягане 20 mN/m. 

След прилагане на внезапна малка компресия на филма настъпват различни процеси като 
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молекулни преориентации, адсорбция/десорбция, обратно разтичане, структурни 

реорганизации, за да се установи ново равновесно състояние. Тези процеси не завършват 

мигновено. Процесите, които протичат на скалата на бързото релаксационно време (<8 s), τfast, 

могат да се опишат най-общо като еластичност, докато по-бавните процеси, протичащи на 

скалата на бавното релаксационно време (>100 s), τslow - от вискозитет. Стойностите на Afast и 

Aslow описват приноса на бързите „еластични“ процеси и на бавните „вискозни“ процеси към 

общата релаксация на повърхностното налягане. Фигура 48 (горен панел) представя типична 

релаксационна крива. На долните панели на фигурата са показани резултатите от стрес-

релаксациите на мейбомиевите филми върху субфаза от физиологичен разтвор с варираща 

концентрация на Сквален. 

 

Фигура 21. Горен панел: Типична стрес-релаксационна крива на hMGS върху субфаза от чист 

физиологичен разтвор. Кинетиките на релаксация на повърхностното налягане са описани с 

уравнение с две намаляващи експоненти (уравнение (6)), като резултатите са представени на 

таблица 10. Долен панел: Кинетики на релаксация на повърхностното налягане на hMGS/SQ 

филми. Данните са представени във формата, който е необходим за по-нататъшния анализ с 

уравнение (6), като зависимост на (πt − π∞)/(πmax − π∞) от t. Времевата ос е нормирана, за да започва 

от началото на релаксацията (моментът Т). Резултатите от експериментите по метода на стрес-

релаксациите с всички hMGS/SQ филми са обобщени в таблица 10. 

За чистите hMGS филми приносът на бързата еластична релаксация към общата промяна 

на повърхностното налягане е описан от константата Afast > 0.51, а приносът на бавната 

релаксация от Aslow < 0.49 (т.е. бързите процеси леко доминират в реологичния характер на 

филма [51]). От друга страна, в присъствие на SQ стойностите на Aslow обикновено превишават 

тези на Afast, което е отразено и от намаляването на съотношението Afast/Aslow до <1 (таблица 6). 



Славяна Иванова / Взаимодействие на фармацевтични агенти с филми от слъзни липиди и протеини 
 

 

 

Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски― (2016) 

 

38 

Таблица 6. Стойности на релаксационните времена, τfast и τslow, и на константите, Afast и Aslow, 

получени при анализа на кинетиките на релаксация на повърхностното налягане чрез нелинейна 

регресия; Коефициентът на детерминация е R
2
≥ 0.98. Всяка стойност е средностатична от три 

измервания (S.D. е ± 1.5%). 

Състав на филма τfast (s) Afast τslow (s) Aslow Afast/Aslow 
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hMGS 1.98 0.51 138.35 0.49 1.04 

+1% SQ 2.57 0.51 140.05 0.49 1.04 

+5% SQ 2.18 0.50 134.17 0.50 1 

+7% SQ 2.93 0.48 145.32 0.52 0.92 

+10% SQ 4.03 0.35 105.87 0.65 0.53 

+30% SQ 8.27 0.33 115.32 0.67 0.49 

+50% SQ 3.59 0.30 124.08 0.70 0.43 
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 hMGS 1.98 0.51 138.35 0.49 1.04 

+1% SQ 1.05 0.48 128.03 0.52 0.92 

+5% SQ 1.37 0.43 109.16 0.57 0.75 

+7% SQ 1.43 0.43 115.83 0.57 0.75 

+10% SQ 2.39 0.34 116.30 0.66 0.52 

+30% SQ 2.19 0.44 123.29 0.56 0.78 

+50% SQ 7.53 0.30 129.55 0.70 0.43 

4.3. Дискусия 

Взаимодействията на мейбиума със Сквалена могат да имат важно значение за функциите 

на TFLL. Използвайки HSQC спектроскопия, еднозначно бе потвърден NMR спектърът на SQ в 

SSTE. 
1
Н резонансите до 5.17 ppm съответстват на протоните при 11-ти и 14-ти С-атоми, а 

резонансът до 5.1 ppm се асоциира с протоните при С-атоми 3, 7, 22 и 18 (фиг. 15, табл. 3) [47]. 

Въз основа на липидните концентрации на себума и мейбиума в таблица 7 е изчислено, че 

около 22 mol % себум с мейбиум биха дали молния процент, наблюдаван в SSTE. Разбира се 

трябва да се има предвид, че макар и широко използвани, Schrimer лентичките имат определени 

ограничения. Тъй като те докосват очната повърхност, лесно могат да се замърсят с клетъчни 

останки. Поради това, въпреки че резултатите от SSTE дават информация за липидите, които 

могат да се открият в човешкия слъзен филм, използването на по-неинвазивни методи за 

събиране на сълзи (напр. капилярни тръбички [53]), би позволило еднозначно да се изясни 

приносът на екзогенни източници към количеството SQ, установено в сълзите. 

Нашите изследвания с тенсиометричната везна на Лангмюир и ВАМ показват, че SQ се 

локализира върху най-тънките участъци на мейбомиевия слой, като по този начин 

предотвратява формирането на тънки райони в повърхностните филми (фиг. 22). Когато 

общото количество липиди на фазовата граница се поддържа постоянно, повишаването на 

концентрацията на SQ води до разширение на филма при π ≤ 23 mN/m, подобно на ефекта при 

SQ-набогатени себум/hMGS слоеве [50], но с понижение на максималното повърхностно 

налягане. Разширението на повърхностния филм, което SQ причинява, би могло да се очаква и 

е в съгласие с изследвания с инфрачервена спектроскопия, които показват, че подредеността на 
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въглеводородните вериги на липидите в hMGS/SQ смеси е с 21% по-ниска (т.е. слоят е по-

флуиден) в сравнение с тази при чистия мейбиум [50]. Температурата на фазов преход на 

hMGS/SQ смеси е с 5°С по-ниска от тази на самия hMGS [50]. По-флуидните, неподредени 

въглеводородни вериги имат повече гош ротамери и имат по-ниска плътност на молекулната 

опаковка, заемайки по-голяма повърхностна площ в сравнение с подредените ацилни опашки. 

 

Фигура 22. Опростено схематично представяне на взаимодействието на филми от човешки 

мейбомиев секрет със Сквален (SQ). SQ се локализира върху най-тънките участъци на 

мейбомиевия слой, като по този начин предотвратява формирането на тънки райони в 

повърхностните филми. 

Когато при идентично hMGS/SQ съотношение количеството hMGS се поддържа 

постоянно (т.е. общото количество липиди, hMGS заедно с SQ, се повишава), площта на „lift 

off” се повишава, но при по-нататъшното свиване след π ≥ 10–15 mN/m изотермите на 

смесените hMGS/SQ филми и чистите hMGS филми показват тенденция да се припокриват, а 

πmax остава едно и също за всички проби. Ходът на изотермите при високи повърхностни 

налягания и стойността на πmax се обуславят от състава на молекулите в края на свиването на 

повърхностния филм т.е. от молекулите, които остават на фазовата граница вместо да бъдат 

„изцедени“ в субфазата или да преминат в горните пластове на дуплексния MGS филм [51]. От 

получените резултати може да се заключи, че скваленовите молекули не притежават 

сърфактантни свойства и когато са смесени с hMGS, те се локализират на фазовата граница с 

водната субфаза само при разширени филми с ниски повърхностни налягания. В хода на 

свиване на площта на липидния филм обаче, при по-високи повърхностни налягания (> 10–15 

mN/m при фиксирано количество hMGS или > 23 mN/m при постоянно общо количество 

липид), SQ молекулите са изтласкани от фазовата граница и мигрират към горните слоеве на 

hMGS филма. Вследствие на това може да се заключи, че SQ не допринася за повърхностното 

налягане на hMGS филмите при физиологично π (т.е. при физиологична плътност на 

молекулната опаковка), а по-скоро способства за дебелината и нормалната структура на hMGS 

мултислоя, както може да се предположи и от наличието на ярки, отразяващи светлината, 

агрегати в псевдо-бинарните филми в присъствие на SQ (фиг. 20). Надслояването на SQ върху 

по-тънките райони на мейбомиевия филм при свиването на повърхностната площ може от 

части да се обясни и с хидрофобната природа на SQ молекулите – при наличие на по-силно 
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полярни липиди в състава на мейбиума, последните биха предпочели да се локализират на 

фазовата граница с водата.  

Кинетиките на релаксация на π за hMGS/SQ филми, получени по метода на стрес-

релаксациите, дават информция за вискоеластичността на филмите. Стойностите на 

константите Afast и Aslow описват приноса на бързите „еластични“ и бавните „вискозни“ прицеси 

съответно към общата релаксация на повърхностното налягане. При чистите hMGS филми се 

наблюдава малко по-висока стойност на Afast в сравнение с Aslow (табл. 6). Резултатите са в 

съгласие с вече установените вискоеластични свойства на hMGS [51, 54]. От друга страна, в 

присъствие на SQ стойностите на Aslow обикновено надвишават тези на Afast, което означава, че 

при повишаване на концентрация на SQ приносът на бавните „вискозни“ процеси преобладава 

в цялостното реологично поведение на hMGS (табл. 6). Като се има предвид, че температурата 

на топене на SQ е −75°С, при физиологична температура SQ молекулите са в неподредено 

състояние. Известно е, че в неподредени липидни филми приносът на еластичните процеси към 

реологичните свойства на филма намаляват, докато този на вискозните процеси нараства [55]. 

Установено е, че вискоеластичността на мейбиума също намалява, когато липидите са в по-

неподредено състояние [51, 54]. Както нашите експерименти показват, hMGS и SQ имат 

ограничена смесваемост в псевдо-бинарните филми: богатият на восъци hMGS и скваленът се 

припокриват, формирайки плътни отразяващи агрегати. Вероятно при липидни слоеве с такъв 

сложен състав, където отделните компоненти имат различна скорост на релаксация, която не е 

синхронизирана помежду им в сравнение с по-еднородно смесващите се системи, ще е 

необходимо повече време за напълното протичане на различните процеси, участващи в 

релаксацията (т.е. всички молекулни преориентации, адсорбции/десорбции и структурни 

реорганизации, необходими за постигане на ново равновесно състояние след приключването на 

бързата деформация). В допълнение, в случая на постоянно общо количество липид на 

повърхността, повишаването на съдържанието на SQ става за сметка на понижаване на 

количеството на hMGS, което от своя страна води до намален брой на амфифилни мейбомиеви 

„полярни“ липиди на фазовата граница, които са от критично значение за разтичането и 

вискоеластичните свойства на TFLL. 

Тенсиометричните изследвания на взаимодействията на таргетни молекули (в случая 

Сквален) с мейбомиеви филми добива популярност в последните години благодарение на 

едновременните усилия на няколко независими групи [51, 52, 56, 57].  Подобни експерименти 

позволяват да се работи в точно дефинирани и опростени условия, което е както голямо 

предимство, така и основен недостатък на in vitro подхода. От една страна става възможно 

проследяването на взаимодействието само между два компонента на системата, без дасе 

наблюдават смущения на сигнала поради едновременното взаимодействие на изследваната 

молекула с всички други съставки на слъзния филм (водната сълза, гликокаликса и т.н.). 

Опростяването на in vitro системата обаче неизменно носи риск от пренебрегване на приноса на 

останалите слъзни компоненти към въздействието на таргетната молекула върху слъзния филм 

in vivo. Възможно е in vitro системата постепенно да се усложнява като стъпка по стъпка се 

добавят нови компоненти, докато накрая не се наподобят физиологичните условия. Макар и 

трудоемки, подобни методи позволяват да се добие представа за индивидуалния принос на 

отделните компоненти на сълзата към влиянието на екзогенните ингредиенти върху 
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материалните свойства на слъзния филм. Скваленът, който е изследван в настоящия 

дисертационен труд, е изключително липофилна и водно неразтворима молекула. 

Следователно, веднъж достигнал очната повърхност, би се очаквало SQ да се разпространи 

само в TFLL и особено в масления слой от неполярни липиди. Това прави уместно изучаването 

на взаимодействието на hMGS със SQ. Контролни експерименти с осево симетричен анализ на 

формата на капка (Аxisymmetric Drop Shape Analysis, ADSA) [55] на проби от SQ/цели сълзи 

смеси показват аналогична тенденция. Нанасянето на SQ на повърхността на слъзни капки до 

0.2 µg/cm
2
 (максималната повърхностна концентрация на SQ в смесените hMGS/SQ филми) не 

повлиява повърхностните свойства на сълзите (данните не са показани). Затова може да се 

предположи, че добавянето на SQ на очната повърхност няма да промени повърхностните 

свойства на TFLL. 

Ограниченият ефект на SQ върху повърхностните свойства на мейбиума показва, че 

Скваленът може лесно да се приложи като безопасен и „инертен“ компонент на 

фармацевтичните състави, който няма да наруши стабилността на слъзния филм. В същото 

време е добре известна способността на SQ да солюбилизира лекарствени молекули в липидни 

емулсии [58, 59], поради което в бъдеще SQ може да се използва и като лекарствен преносител 

на очната повърхност. Освен това SQ може да упражнява върху очната повърхност и 

собствените си позитивни ефекти, действайки като антиоксидант, детоксикиращ, хидратиращ, 

емолиращ агент [58, 59]. 

4.4. Обобщение 

Настоящите резултати доказват, че SQ е компонент на слъзните екстракти от Schrimer 

лентите. SQ не проявява сърфактантни свойства и когато се смеси с hMGS, не повлиява 

повърхностното налягане на hMGS филма при физиологично π. Ако окото се държи достатъчно 

дълго време отворено (>20 s), изпарението води до късане на слъзния филм и образуване на 

сухи петна по повърхността на роговицата без видим воден или липиден слой. Надслояването 

на Сквален върху по-тънките райони на липидния слой, наред с антиоксидантните, 

антибактериалните и противовъзпалителни свойства на SQ, биха могли да допринесат за 

защитата на очната повърхност. 
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5.  Динамични повърхностни свойства на мейбомиеви филми от здрави и болни 

индивиди 

5.1. Динамични компресионни изотерми на MGS филми 

Типични изотерми, получени при динамично свиване на MGS филми при 25°C и 34°C са 

показани на Фиг. 23.  

 

Фигура 23. Горен ред: Зависимост на (i) повърхностното налягане, π, от площта на филма, А, и на 

(ii) реципрочния модул на еластичност, Cs
-1

, от π за nMGS и dMGS филми при 34°С до 25°С. ВАМ 

микрографии: представителни изображения (720 x 400 µm) на nMGS и dMGS филми при 

посочените температура и интервал от повърхностни налягания. 
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Вижда се, че динамичните повърхностни свойства на nMGS и dMGS са много сходни. 

Повишаването на температурата измества изотермите към по-ниски повърхностни площи и по-

ниски стойности на повърхностното налягане π. Освен това се наблюдава и по-светъл, т.е. по-

дебел мейбомиев филм и за двата вида проби. 

Структурата на повърхностните филми обаче показва характерни различия. При 34°C и π 

< 8 mN/m, както nMGS, така и dMGS филмите се състоят от по-дебели светли райони с по-

тъмни тънки ивици, разпръснати между тях. В случая на nMGS при π >10 mN/m, тези тънки 

региони почти изчезват и при π ≥ 20 mN/m вече се формира плътен нееднороден филм. 

Повърхностното налягане, при което намалява присъствието на тъмните линии, съответства на 

инфлексна точка в π(Cs
-1

) зависимостта в района на малките повърхностни налягания (≤ 

8mN/m), както е съобщено от предходни изследвания [3, 18, 44, 60, 61]. С помощта на простия 

полуколичествен модел на Wilke и Maggio може да се оцени, че по-тънките тъмни ивици в 

разширените мейбомиеви филми са с монослойна дебелина, докато по-светлите райони са с 

дебелина 3-5 монослоя. Тези изчисления са в добро съгласие с по-ранни данни за структурата 

на мейбомиевите филми на въздушно/водна фазова граница [62]. 

В случая на dMGS повърхностните филми поддържат нехомогенна структура, като по-

тънките региони присъстват дори и при високи повърхностни налягания (> 8 mN/m). Подобно 

на nMGS, dMGS филмите показват инфлексна точка в π(Cs
-1

) зависимостта при π < 8 mN/m. 

Това предполага, че измененията в π(Cs
-1

)-кривата могат да се дължат на промяна в плътността 

на молекулната опаковка на слоя полярни липиди, граничещ с водната сълза, вместо на 

изменение на обемната маса неполярни липиди, разположени над полярния липиден слой. 

5.2. Изследване на дилатационната реология на мейбомиевите филми по 

метода на стрес-релаксациите 

Експериментите са проведени при 10 mN/m and 25 mN/m. И при двете стойности на 

повърхностното налягане се наблюдават аналогични ефекти. Пробите от здрави индивиди са 

предимно еластични за целия честотен диапазон, докато при пробите от MGD пациенти 

приносът на дисипативния вискозен модул става преобладаващ в ниските честоти. По-нататък 

ще бъдат представени само данните при 25 mN/m. Тази стойност на повърхностното налягане е 

избрана по две причини: (1) за да могат настоящите резултати да бъдат сравнени с по-рано 

публикувани реологични изследвания на мейбомиеви филми, проведени при идентични π-

стойности [52]; (2) рентгеноструктурен дифракционният анализ показва, че при π > 18 mN/m 

мейбомиевият филм не съдържа монослойни участъци, а придобива изцяло мултислойна 

структура, характерна за TFLL in vivo  [63]. 

Типични Δπ(t) релаксационни криви за nMGS и dMGS филми при 34°C са показани на 

фиг.24. Вижда се, че в сравнение с nMGS, повърхностното налягане на dMGS филмите 

релаксира по-бързо и до по-ниски стойности. Подобно поведение свидетелства за по-

дисипативни, вискозни свойства на dMGS за разлика от nMGS. Това ясно се забелязва след 

трансформация на Фурие (FT анализ) (долните панели на Фиг.24), като в интервала 10
-4

-10
-3

 Hz 

dMGS става вискозен, докато при nMGS приносът на еластичността преобладава за целия 

честотен диапазон. 
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Фигура 24. Горен ред: Типични криви на релаксация на повърхностното налягане на nMGS и 

dMGS филми при 34°C, регистрирани след малка рязка деформация на площта. Модулът Δπ 

представлява разликата между моментната стойност на повърхностното налягане π(t) след края на 

деформацията, когато π започва да релаксира, и началната стойност на повърхностното налягане 

π0 = 25 mN/m – повърхностното налягане на филма преди деформацията. Плътните линии 

отговарят на посочените уравнения, които най-добре описват зависимостта (R
2
> 0.98). Долен ред: 

Зависимост на реалната и имагинерната част на комплексния дилатационен модул от честотата, 

получена след  FT анализ на типичните криви на релаксация, показани на горния ред. 

Резултатите за зависимостите на реалната и имагинерната компонента на комплексния 

дилатационен модул и тангенса на фазовия ъгъл от честотата за всички nMGS и dMGS проби са 

обобщени на фиг. 25. Резултатите потвърждават, че tan φ < 1 за всички проби при високите 

честоти ( ≥ 10
-2 

Hz). От друга страна при честоти под 3х10
-3

 Hz nMGS филмите остават 

предимно еластични (т.е. tan φ < 1), докато за dMGS филмите имагинерният модул нараства и 

става съизмерим или по-висок от еластичния (tan φ > 1). И за двата вида мейбомиеви филми 

при тези високи честоти еластичността при 25°C е по-висока от тази при 34°C, което е в 

съгласие с предходни изследвания [52]. Тези резултати корелират с данните за широкия пик на 

стапяне на веригите на мейбомиевите липиди (от 17°C до 35°C), което предполага, че 

понижаването на температурата води до повишено съдържание на гелна фракция в липидния 

филм и съответно до формиране на по-твърди и еластични слоеве. 
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Фигура 25. Типични зависимости на реалната и имагинерната компонента на комплексния 

дилатационен модул от честотата за nMGS и dMGS филми при посочената температура, получени 

след Фурие анализ на кинетиките на релаксация на повърхностното налягане. За целия честотен 

диапазон tan φ на nMGS е < 1, т.е. филмите са предимно еластични, докато за dMGS в честотния 

интервал 10
-4

-10
-3

 Hz tan φ > 1, т.е. вискозните процеси доминират. 

На фиг. 26 са представени зависимостите на имагинерната от реалната част на 

комплексния дилатационен модул (т.нар. Cole-Cole плот), получени след FT анализ на 

типичните релаксационни криви при 34°C от фиг.24.  

 

Фигура 26. Cole-Cole плот на зависимостта на имагинерната от реалната част на комплексния 

дилатационен модул за типичните релаксационни криви на hMGS и nMGS филми, показани на 

фиг. 24. За всеки от двата филма - hMGS и nMGS, се наблюдават два пика, което показва, че в хода 

релаксацията настъпват два основни процеса. 
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Броят на пиковете в Cole-Cole графиката отразява броят на релаксационните процеси, 

които настъпват в хода на общата релаксация на π [16]. За всеки от двата филма - nMGS и 

dMGS, Cole-Cole графиката има два пика т.е. два основни процеса настъпват в хода на 

релаксацията. Подобен модел се наблюдава и при 34°C (типичната температура на TFLL) за 

всички изследвани проби – от здрави индивиди и от MGD пациенти (данните не са 

представени). В такъв случай според теорията за линейната вискоеластичност Δπ(t) 

релаксационни криви могат да се опишат като сума от две намаляващи експоненти и плато. 

След като върху мейбомиевия филм се приложи малко рязко свиване на площта, за да се 

достигне ново равновесно състояние се осъществяват различни процеси като молекулна 

преориентация, адсорбция/десорбция, обратно разтичане на фазовата граница, структурна 

реорганизация, които не протичат мигновено. Процесите на скалата на бързото релаксационно 

време, τ1, могат да се отдадат предимно на еластичността, докато по-бавните процеси, 

протичащи на скалата на дългото релаксационно време, τ2 – на вискозитета. Стойността на 

платото, Δπ∞, е мярка за равновесната еластичност (т.е. „чистата“ еластичност, 

характеризираща запасената енергия във филма) [14, 15]. Следователно отношението [A1exp(-

t/τ1)+Δπ∞]/∆π(t) представлява първична полуколичествена мярка за приноса на еластичността 

към ∆π(t), докато отношениетоA2exp(-t/τ2)/∆π(t) отразява влиянието на бавните вискозно-

доминирани процеси. Зависимостите, показани на фиг. 27 са получени от типичните ∆π(t)-

криви, обработени с уравненията от фиг. 24. 

 

Фигура 27. Относителен принос на отделните членове от уравнение (9) към моментната стойност 

на повърхностното налягане Δπ(t). За nMGS филмите приносът на [A1exp(-t/ τ1) + Δπ∞]  към ∆π(t) се 

увеличава с времето и преобладава на приноса на A2exp(-t/ τ2) за цялата времева скала. За dMGS 

филмите през първите 300 sec от релаксацията приносът на дисипативните, вискозни процеси, 

характеризирани от A2exp(-t/ τ2), е определящ за стойността на ∆π(t). 

Вижда се, че за nMGS приносът на [A1exp(-t/ τ1) + Δπ∞]/∆π(t) към ∆π(t) нараства с 

времето и преобладава на приноса на A2exp(-t/ τ2) за цялата времева скала. За разлика от nMGS, 

при dMGS през първите 300 sec на релаксацията преобладава влиянието на предимно 

дисипативен, вискозен процес, който се описва от отношението A2exp(-t/ τ2). 
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5.3. Ефект на избрани фармацевтични агенти върху повърхностните 

вискоеластични свойства на dMGS филми 

Получените дотук резултати показват, че промените във вискоеластичността 

представляват ключова разлика в повърхностните свойства на nMGS и dMGS. Поради това е 

изследвано влиянието на подбрани фармацевтични агенти върху реологичните свойства на 

dMGS филми. Литературни данни, а също и нашите експерименти с говежди субмаксиларен 

муцин (BSM), показват, че секреторните муцини могат да служат като разтичащ агент на 

мейбиума, който повишава еднородността на MGS филма и се очаква да подобрява неговата 

вискоеластичност. Към момента обаче секреторните муцини нямат точен аналог, а BSM все 

още не се използва непосредствено във фармацевтичната индустрия.  

 
Фигура 28. Влияние на НА и TSP-120 върху повърхностните реологични свойства на dMGS филми. 

Вижда се, че 0.01% НА има ограничен ефект върху вискоеластичността на филмите. 0.1-0.3% НА, 

както и TSP-120 в двете изследвани концентрации, частично възстановяват реологичните 

свойства на dMGS филмите. 
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Поради това за настоящите експерименти (фиг. 28 и 29) като фармацевтични агенти са 

избрани хиалуронова киселина (НА) и полизахариди от семена на тамаринд (TSP-120), тъй 

като: (1) са разпознати като безопасни в клиничната практика и (2) притежават полианионни 

полизахаридни вериги, които частично наподобяват по свойства и структура веригите на 

сиаловата киселина в молекулите на секреторните муцини в слъзния филм.Изследвано е и 

влиянието на сквалена (SQ) върху вискоеластичността на dMGS филми. Тъй като отново е 

наблюдаван съобщеният по-рано ефект, а именно SQ се надслоява върху dMGS филмите, без 

значително да повлиява реологичните им свойства, тези данни не са представени. 

 

Фигура 29. Представителни ВАМ микрографии (500μm x 500 μm) на dMGS филм – чист и върху 

субфаза, съдържаща съответния полимер в посочената концентрация. Вижда се, че 0.01% НА има 

ограничен ефект върху структурата на филмите. 0.1-0.3% НА, както и TSP-120 в двете изследвани 

концентрации, частично възстановяват морфологията на dMGS филмите. 

 

В настоящите експерименти НА е използвана в концентрации от 0.01%  и 0.1-0.3%. В 

концентрационния интервал 0.1-0.3% резултатите са идентични. TSP-120 е използван в 

концентрации от 0.5%, когато е умерено повърхностно активен, и 1.5%, когато е 

неповърхностно активен. Получените резултати са представени на фиг. 28 и 29. Вижда се, че 
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0.01% НА има ограничено въздействие върху морфологията и реологията на dMGS филми. 

Наличието на 0.1-0.3% НА в субфазата на филмите обаче показва по-изразен ефект, като се 

наблюдава частично възстановяване на структурата и вискоеластичните свойства. Подобно 

възстановяване на реологията и повърхностната структура на dMGS филмитe се наблюдава и в 

присъствие на 0.5% и 1.5% TSP-120. Положителните ефекти при 0.1-0.3% НА и 1.5% TSP-120 – 

концентрации, в които полимерът не е повърхностно активен, показват, че е възможно 

повърхностните свойства на липид/белтъчни филми, какъвто е и TFLL, да бъдат манипулирани, 

без употребата на повърхностно активни агенти, изцяло за сметка на полярни водноразтворими 

молекули. Това от своя страна значително би намалило риска от нежелани странични ефекти, 

свързани с повишена повърхностна активност на фармацевтичните препарати на 

въздушно/слъзната фазова граница. 

5.4. Дискусия 

 Свойства на nMGS и dMGS при динамични изоцикли 

Компресионните изотерми на nMGS и dMGS демонстрират значителни сходства. При 

34°С и максимално свиване на повърхностната площ и двата вида мейбомиеви филми показват 

повърхностно налягане  = 28–30 mN/m и инфлексни точки в Cs
-1

)-зависимостта в района на 

< 8 mN/m. От UltraBAM микрографиите се вижда, че дори при ниски повърхностни налягания 

( = 0-8 mN/m) мейбомиевите липиди, вместо монослой, формират хетерогенни повърхностни 

филми, състоящи се от тънки региони (най-вероятно с мономолекулна дебелина) и дебели 

липидни агрегати. Както е дискутирано в предходни изследвания (наши и чужди [3, 60, 61, 64, 

65]), подобно поведение би могло да се очаква, като се има предвид, че мейбиумът съдържа не 

повече от 10% полярни липиди (OAHFA или фосфолипиди [39, 49, 66]), които следва да се 

локализират на фазовата граница с водната фаза, и повече от 90% неполярни липиди (предимно 

восъчни и стеролни естери), които са разположени над полярния слой и формират дебели 

липидни агрегати. 

При > 8 mN/m броят на по-тънките тъмни региони значително намалява в nMGS 

слоевете и се формира дебел, неравен (rough) филм с мултислойна дебелина, което е в 

съответствие с други изследвания [62]. dMGS слоевете обаче поддържат своята хетерогенна 

структура в целия интервал от повърхностни налягания. Подобно поведение корелира с 

интерферометричните наблюдения на хетерогенната структура на TFLL в случая на 

дисфункция на мейбомиевите жлези in vivo [67], както и с пониженото съдържание на OAHFA 

– главен клас полярни липиди, което може да доведе до нарушения в разтичането на dMGS на 

въздушно/водната фазова граница. 

При понижение на температурата от 34°С до 25°С се наблюдава изместване на nMGS и 

dMGS изотермите към по-високи повърхностни налягания, като ефектът се усилва 

пропорционално на степента на свиване на повърхностната площ т.е. една и съща стойност на 

е достигната при по-голяма повърхностна площ при 25°С, отколкото при 34°С. За по-

голямата дебелина на липидния филм при 34°С може да се съди и по повишената яркост на 

BAM микрографиите. Подобни резултати са получени in vitro от различни изследователски 
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групи [60, 61, 63], без да е предлагано обяснение за наблюдаваните ефекти. Клинични 

наблюдения също така показват, че след поставяне на прозрачна херметична камера (goggle 

chamber) върху очите на пациент температурата на въздуха, в контакт с очната повърхност, се 

повишава и се формира по-дебел TFLL на границата сълза/въздух  [68]. Този резултат е в пълна 

противоположност на това, което се очаква от липидните монослоеве, при които охлаждането 

води до кондензиране, когато е необходимо филмът да бъде свит допълнително, за да се 

достигне дадено π.  

От друга страна подобно поведение е в съгласие с данните за състава и структурата на 

мейбиума. Прието е, че при стойности на повърхностното налягане  ≥ 18 mN/m, мейбомиевите 

филми са изцяло съставени от грапави слоеве (с дебелина, съответстваща на 3-8 

мономолекулни слоя, разположени един над друг) без монослойни участъци. Особено при по-

високи повърхностни налягания следва полярните липиди да са разположени не на 

въздушно/водна фазова граница, а на границата между водната субфаза и дебелата „маслена 

шапка“ отгоре. При 34°С повечето неполярни липиди в състава на мейбиума са в стопено 

състояние и масленият слой може да се представи като липофилна течност с диспергирани 

кристалити в нея  [52]. В такава система масленият слой служи като разтворител, „резервоар“ за 

полярните липиди [69, 70]. Следователно полярните липиди трябва да адсорбират от този 

маслен слой към водната граница, а в хода на свиване/разширяване на площта на липидния 

филм трябва да се разпределят между фазовата граница и „маслената шапка“. 

Като се вземе предвид основното уравнение на Гибс за адсорбцията: 

,    (7)  

може да се види, че количеството липид, адсорбирано на фазовата граница, е обратно 

пропорционално на температурата. Следователно при понижението на температурата °С до 

25°С повърхностната концентрация на полярни липиди Г трябва да се увеличи близо 1.4 пъти. 

Тази оценка е в добро съгласие с изместването на площта на nMGS и dMGS филмите (т.е. 

мярка за 1/Г) към 1.5-1.7 пъти по-високи стойности при еквивалентни повърхностни налягания 

(фиг. 23) в диапазона  от стойности на > 10 mN/m (т.е. когато мултислойната структура е 

преобладаващият компонент в мейбомиевия филм), като (А)-кривите при 34°С и при 25°С 

остават почти успоредни една на друга до края на свиването на площта. Предположението за 

по-високо съдържание на полярни и други липиди в „маслената шапка“ при висока 

температура, както и за повишена адсорбция на полярни липиди към фазовата граница с 

водната сълза, когато температурата се повиши, се подкрепя и от увеличената дебелина на 

мейбомиевите филми, наблюдавани с UltraBAM при 34°С. Способността на масления слой да 

акомодира в себе си полярни липиди би могла да обясни високата изотермична обратимост 

(нисък хистерезис на (А)-бримките) и свойството на мейбомиевите филми да не колабират 

при динамични цикли на свиване/разширяване на повърхностната площ, както вече е съобщено 

[3, 18, 44, 60, 61], като в случая полярните липиди избягват плътната компресия и изтичане във 

водната субфаза. Най-вероятно последствията от това in vivo са, че мейбиумът ще може да 

поддържа ефективността си на фазовата граница сълза/въздух продължително време, без да се 
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налага мейбомиевите жлези постоянно да екскретират нови порции липид. Тези допускания са 

в отлично съгласие с данните за много бавния обмен на TFLL in vivo, според които за пълния 

обмен на TFLL са необходими повече от 8 часа [2]. Въпреки че интерпретацията на промените 

в π(А)-кривите при °С и 25°С е в добро съответствие с очакваните температурно-индуцирани 

изменения в разтворимостта на полярните липиди в обема на „маслената шапка“ и адсорбцията 

им към водната повърхност, предсказано от уравнението на Гибс (уравнение (7)), други 

фактори - специфични взаимодействия между полярни и неполярни липиди, изменения в 

структурата и консистенцията на масления слой (от маслено-подобна течност при 34°С до 

набогатена с кристални агрегати фаза с понижени свойства на разтворител при 25°С) и др., със 

сигурност също допринасят за наблюдаваните ефекти. 

Отличителна разлика между nMGS и dMGS филмите е, че „болните“ мейбомиеви филми 

показват по-хетерогенна структура, съдържаща по-тънки тъмни региони за целия интервал от 

стойности на повърхностното налягане. Следователно може да се очаква, че макар nMGS и 

dMGS да показват сходни свойства при динамична компресия, значителни различия могат да се 

появят при изучаване на реологичните им свойства на широка честотна скала. 

 Дилатационни реологични свойства на nMGS и dMGS 

Анализът на nMGS и dMGS релаксационните криви посредством трансформацията на 

Фурие разкрива специфични прилики и разлики в реологичните свойства на двете проби. В 

най-високия честотен диапазон и двата вида мейбиум показват предимно еластични свойства 

(tan φ< 1). В ниско честотния интервал обаче, 10
-4

 – 10
-3

 Hz, nMGS остава еластичен, докато 

dMGS става вискозен (tan φ> 1). Тези разлики във вискоеластичните свойства на nMGS и 

dMGS са в добро съгласие с данните за измененията в липидния състав на „болния“ спрямо 

„здравия“ мейбиум. dMGS съдържа повече стеролни естери с по-висока подреденост на 

ацилните опашки, което води до по-висока температура на топене и повишен вискозитет в 

обема на масления слой [49]. В допълнение към това, съдържанието на OAHFA – които 

понастоящвм са считани за основен клас полярни липиди в мейбиума, в dMGS е понижено [66]. 

Прието е, че полярните липиди служат като разтичащ агент на мейбиума; те образуват 

мономолекулен филм на фазовата граница с водата, над който се намира по-голямата част от 

мейбиума, съставен от хидрофобни липиди (предимно восъчни и стеролни естери и 

триацилглицероли) с много ограничени сърфактантни свойства. Затова недостигът на полярни 

липиди може да наруши правилното разпределение на мейбомиевите компоненти на фазовата 

граница, което води до формиране на по-хетерогенни, разкъсани слоеве. Тази интерпретация е 

в съответствие с наблюденията с UltraBAM. В допълнение предполага се, че съдържанието на 

белтъци в dMGS е повишено, което също може да намали еластичността на липид/белтъчните 

филми [71]. Обобщение на изложените дотук резултати е представено на фиг. 30. 
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Фигура 30. Опростена немащабирана схема на nMGS и dMGS филми при 25°C и 34°C при високо 

повърхностно налягане (π > 20 mN/m) върху слъзна субфаза (солеви разтвор, съдържащ секреторни 

муцини, белтъци и някои полярни липиди) и подлежащ слой от роговични епителни клетки. За да 

се дестабилизира слъзният филм, което да доведе до късането му, въздушно/слъзната фазова 

граница трябва да се огъне към роговицата (означено като черен пунктир и сини стрелки), което 

разширява въздушно/слъзната повърхност. Еластичността на мейбомиевия филм (означена с 

червени стрелки) противодейства на този процес, като потиска разширението на фазовата 

граница. Поради това по-еластичните nMGS филми се очаква да поддържат TF стабилността по-

ефективно в сравнение с по-вискозните dMGS слоеве. Фигурата показва и влиянието на 

температурата върху структурата на мейбомиевите филми. При 34°C повечето неполярни липиди 

са стопени и масленият слой може да се разглежда като липофилна течност с разпръснати в нея 

липидни кристални структури. В подобни системи този маслен слой служи като разтворител, 

резервоар за полярните липиди. Изменения в температурата биха променили разпределението на 

полярните липиди между „маслената шапка“ и фазовата граница липиден филм/субфаза, като 

повишаването на температурата благоприятства разтварянето на липидите в масления слой.. 

Редица класически публикации поддържат тезата, че основната роля на TFLL in vivo е да 

потиска изпарението на подлежащата водна сълза [72]. Скорошни изследвания обаче 

предполагат, че TFLL успява да потисне изпарението с не повече от 10% [73]. Това подсказва, 

че ролята на слъзните липиди трябва да бъде преосмислена и най-вероятно разликите в състава 

на nMGS и dMGS не са от решаващо значение за способността на слъзния филм да задържа 

водата. От друга страна, тези различия в градивните компоненти на „нормалния“ и „болния“ 

мейбомиев секрет водят до значителни отлики в реологичните свойства на двете проби, като 

nMGS остава еластичен в целия честотен интервал от 10
-5

 до 1 Hz, докато dMGS показва 

дисипативни характеристики от 10
-4

 до 10
-3

Hz, а в първите 300 sec от релаксацията в ∆π(t) 
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зависимостта доминират бавните (на скалата на τ2 = 129 sec) вискозни процеси. Добре известно 

е, че вискоеластичните свойства на повърхностните слоеве са от ключово значение за 

стабилността на омокрящи филми върху твърда подложка [74]. Повърхностни слоеве, които са 

предимно еластични, са способни да устоят на вгъването, насочено към твърдата подложка, на 

фазовата граница въздушно/липиден филм, което е необходимо, за да се случи липидна 

контаминация на роговичната повърхност и късане на TF поради нарушаване на омокрянето 

(dewetting). За разлика от тях вискозните слоеве не са способни да устоят на такива 

деформации. Поради това, въпреки че dMGS се разтича бързо на въздушно/слъзната фазова 

граница при движението на клепача нагоре (след мигане), може да се очаква, че в последващия 

междумигателен интервал липидният слой няма да успее да поддържа достатъчно ниво на 

повърхностна еластичност и няма да се формира стабилен слъзен филм.  

Тези резултати са в съгласие и с in vivo, получени данни [67]. Интерферометрични 

наблюдения на характера на разтичане на TFLL на фазовата граница сълза/въздух показват, че 

веднага след отварянето на окото dMGS се разтича върху водната сълза със скорост, 

съизмерима с тази на nMGS. След като началното разтичане на dMGS обаче приключи, е 

необходимо 10 пъти по-дълго време (3.54 sec вместо 0.35 sec), докато се установи стабилен 

филм. Поради това времето на „полу-живот“ на слъзния филм се съкращава до 7 sec, докато в 

нормално око то е > 15 sec. Толкова дълго време, необходимо за стабилизиране на 

повърхностната морфология, би следвало да се очаква от вискозните филми (т.е. филми, в 

които протичат силно дисипативни процеси). При пробите, използвани за настоящото 

изследване, не бе възможно да се проведе аналогично in vivo изследване, поради нерегулярния 

характер на разтичането на TFLL в очите на пациентите. Вместо това бе направен анализ на 

стабилността на морфологията на  TFLL в междумигателния период в хода на последователни 

мигания в очите на здрави хора и на MGD пациенти, както наскоро бе описано [75] (фиг. 31). 

Би могло да се предположи, че еластичните мейбомиеви филми ще поддържат относително 

стабилен повърхностен филм между две последователни мигания, докато преимуществено 

вискозните MGS слоеве ще се характеризират с бърза деградация в морфологията на TFLL 

поради дисипацията на енергия.  Тази хипотеза се потвърждава и от клинични данни, 

показващи висока стабилност на TFLL, както и на TF,в продължение на ≥ 15 sec при здрави 

индивиди, докато при MGD пациенти се наблюдава бързо разпадане на морфологията на TFLL, 

придружено и с бързо късане на слъзния филм (за по-малко от 5 sec след отваряне на окото). 

Доброто съответствие между in vitro резултатите, разкриващи значителни различия в 

реологичните свойства на nMGS и dMGS, и свойствата и стабилността на слъзния филм, 

наблюдавани in vivo, подкрепя тезата за значението на вискоеластичността на мейбиума за 

нормалното функциониране на слъзния филм. 
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Фигура 31. Видео-интерферометрични TFLL профили, получени от нормален индивид (горен ред) 

и от MGD пациент (долен ред) по време на междумигателните периоди. Моделите са избрани от 

серия от повече от 10 последователни кадъра, които остават постоянни във времето. Синият 

правоъгълник в горното ляво изображение отбелязва площта, върху която се изчислява „cross-

correlation” на изображението. Тази област е избрана с цял избягване района на миглите. 

 

5.5. Обобщение 

dMGS показва характерни прилики и разлики във вискоеластичните свойства в сравнение 

с nMGS. И двата вида мейбомиеви филми са предимно еластични при високите честоти (> 

2.5х10
-2

 Hz), но в интервала 10
-4

 до 10
-3

Hz dMGS става предимно вискозен, докато nMGS 

продължава да бъде преимуществено еластичен. Тези разлики във вискоеластичните свойства 

на dMGS в сравнение с nMGS биха могли да понижат способността на dMGS да устоява на 

вгъването на въздушно/слъзната фазова граница към роговицата, което е ключова стъпка за 

настъпване на „dewetting” [74], и да поддържа интегритета на слъзния филм в 

междумигателните периоди. В светлината на новите разкрития [73], противно на 

традиционните схващания [72], мейбомиевите филми показват сравнително скромна 

способност да потискат изпарението на водната сълза. Резултатите в настоящия дисертационен 

труд разкриват нуждата от преосмисляне на ролята на TFLL. Би могло да се окаже, че 

основната функция на слъзните липиди е да поддържат еластичен слой, способен да 

противостои на разтягането на въздушно/водната фазова граница (наблюдавано при 

изтъняването на филма и „dewetting”), като в този случай измененията във вискоеластичните 

свойства на мейбомиевите липиди биха били от ключово значение за стабилността на слъзния 

филм. Настоящите резултати предоставят поглед върху ролята на компонентите на мейбиума за 

структурата и функцията на слъзния филм и в съчетание с демонстрираната способност на 

полианионни неповърхностно активни полимери (HA, TSP) частично да възстановяват 

свойствата на dMGS филмите могат да разкрият възможност за дизайн на нови фармацевтични 

състави с офталмологично приложение. 
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V. Заключения 

 Мейбомиевият секрет образува непрекъснати липид-белтъчни дуплексни филми на 

въздушно/водна фазова граница с нееднородна дебелина по протежение на слоя (roughness). 

Филмите се състоят от набогатен с амфифилни липиди монослой на водната повърхност и 

надслоена дебела (до 17.5 nm, т.е. 7-8 мономолекулни слоя) неструктурирана „маслена шапка“, 

състояща се преимуществено от неполярни липиди (предимно восъчни и стеролни естери). 

Непрекъсната дуплексна структура на филма е от ключово значение за повърхностните му 

свойства: липса на колапс, висока обратимост (малък хистерезис), преимуществено еластични 

дилатационни реологични свойства. 

 Хидрофилни неповърхностно активни полианионни полимери (HA, TSP, BSM, AA) 

взаимодействат с MGS филми в района на полярните глави, без да проникват в дълбочина във 

филмите. При взаимодействието на полимерите с MGS слоеве се наблюдава подобрено 

разтичане на мейбиума на въздушно/водната фазова граница и повишен на принос на 

еластичността към реологичните свойства на слоевете, като се запазват тяхната стабилност и 

обратимост. Този резултат показва и възможната роля на секреторните MUC5AC муцини във 

водната фаза на слъзния филм по отношение на ефекта им върху поведението на TFLL. Тази 

хипотеза предлага нова възможна роля на MUC5AC, който до този момент се считаше за 

отговорен единствено за обемния вискозитет на човешките сълзи. 

 Хидрофилни повърхностно активни полимери (HP-guars) са в състояние частично да 

проникнат в дълбочина на MGS филма. Тъй като мейбиумът се състои преимуществено от 

липиди и белтъци с ниска полярност, компонентите му не се смесват добре с подобни 

полимери и се образуват хетерогенни „разкъсани“ слоеве с влошена способност да се 

реорганизират при циклично свиване и разширяване (понижена обратимост) и нарушена 

вискоеластичност (нараства приносът на бавните вискозни процеси към релаксациите на 

повърхностното налягане).  

 Нискомолекулни повърхностно активни фармацевтични агенти, като катионния ВАС 

(С12/С14), проникват в MGS филми, което, поради ограничената им смесваемост с 

мейбомиевите компоненти, води до образуване на хетерогенни слоеве с нарушена цялост и 

влошени повърхностни свойства (намалена обратимост и нарушена вискоеластичност). С оглед 

на липсата на πsq и бавния кръговрат на TFLL in vivo (Mochizuki et al. [2]) може да се очаква, че 

ниско- и високомолекулни повърхностно активни фармацевтични агенти могат да предизвикат  

дълготрайни странични ефекти, свързани с дестабилизацията на слъзния филм. In vitro 

изследванията корелират с клинични данни за ефекта на агентите върху очната повърхност. 

 Свързването на C12-ВАС в комплекси с високомолекулна НА потиска повърхностната 

активност на консерванта, понижава способността му да прониква в MGS филми и 

предотвратява нарушаване на структурната цялост и нормалната вискоеластичност на слоевете. 

Този резултат предлага стратегия, чрез която С12-ВАС може да продължава да бъде използван 

като консервант във фармацевтични състави (за които други консерванти не са ефективни) и 

същевременно с това да се предотвратят негативните му странични ефекти върху очната 
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повърхност. Хипотезата е потвърдена от понижената токсичност на смес от С12-ВАС и НА в 

око на заек [45]. 

 Неповърхностно активни консерванти (поликатионния PolyQuad и консервантната 

системата SofZia) не повлияват структурата и повърхностните свойства на мейбомиеви филми. 

За разлика от полианионните полимери (HA, TSP, BSM, AA), PolyQuad не променя разтичането 

и вискоеластичността на филмите, което показва важното значение на анионния заряд на 

водноразтворимите полимери за ефектите им върху мейбиума. 

 SQ в ниски физиологични концентрации има ограничено въздействие върху 

структурата и свойствата на MGS филми, изразяващ се предимно в локализиране върху тънките 

участъци в повърхностните филми и надслояване в SQ-набогатена фаза в хода на свиване на 

филмите. Този лимитиран ефект подсказва, че силната корелация между присъствието на SQ в 

сълзите и стабилността на TF, не е свързана с влиянието на SQ върху повърхностните свойства 

на сълзите, а с неговите биологични и фармакологични функции (антиоксиданто, 

детоксикиращо, хидратиращо, емолиращо действие). В съчетание с предишни наши резултати 

[76], показващи липса на специфични взаимодействия на MGS с фосфо- и сфинго- липиди, 

типични за биологичните мембрани, показва, че липид-белтъчният състав на мейбиума изисква 

подбор на различни от традиционно използваните липидни молекули за оптимизиране на 

структурата и свойствата на мейбиума. 

 Сравнителният анализ на свойствата на мейбомиеви филми от здрави доброволци 

(nMGS) и от пациенти, диагностицирани с MGD (смятано за главен причинител на сухо око 

днес) (dMGS) показа, че dMGS филмите имат нарушена структура и вискоеластичност в 

сравнение с nMGS. Този резултат, в съчетание с данните за ограничената способност [73] на 

MGS и цели сълзи да потискат изпарението на вода, позволява да се предположи, че 

същинската функция на TFLL in vivo е да обезпечава „еластичното съпротивление“ на 

въздушно/слъзната фазова граница към дилатационните деформации, отговорни за 

дестабилизирането на TFLL in vivo. Хипотезата е в съгласие с разликите в стабилността на 

морфологията на TFLL при мигане in vivo. 

 Способността на високомолекулни полианионни неповърностноактивни полимери (HA 

и TSP) частично да възстановяват структурата и вискоеластичността на dMGS филми, корелира 

с ефектите им върху слоеве от nMGS и е в съгласие с хипотезата за ролята на TFLL да 

подсигури повърхностната еластичност на слъзния филм. Този резултат подсказва удобен и 

перспективен практически подход за третиране на MGD-свързано сухо око чрез анионни 

полмери, които не са повърхностно активни, поради което не са свързани с риск за 

нарушаването на целостта на TFLL или на мембраните на клетките на роговичния епител. 
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VI. Приноси 

 Дефинирани са основните химични свойства, определящи ефекта на фармацевтични 

агенти върху MGS филми: повърхностна активност, полярност, заряд и размер на молекулите: 

- Полярни (и заредени) повърхностно активни молекули нарушават структурата, 

повърхностните свойства и вискоеластичността на MGS слоеве. Намаляването на 

площта за молекула увеличава способността на агентите да предизвикват нежелани 

ефекти (свободен С-12 ВАС е по-―агресивен― към MGS филми спрямо ВАС/НА 

комплексите). 

- Потискането на повърхностната активност и повишаването на площта на 

повърхностно активните молекули чрез свързването им в комплекси с водноразтворими 

полимери намалява способността им да нарушават структурата и свойствата на MGS 

филмите. 

- Неповърхностно активни фармацевтични агенти не увреждат структурата и 

повърхностните свойства на MGS слоеве независимо от заряда и полярността на им. 

- Водноразтворими полианионни полимери подобряват структурата и свойствата на 

MGS филми и могат да се използват при дизайна на нови фармацевтични състави за 

третиране на MGD-предизвикано сухо око. 

 Предложен е нов модел за структурата и функцията на TFLL, обединяващ резултатите 

от настоящия дисертационен труд и от други независими групи. Според този модел главната 

функция на TFLL е да стабилизира фазовата граница сълза/въздух чрез покачване на 

еластичността ѝ, а не да предотвратява изпарението на вода от сълзата, както твърдеше 

остарялото схващане, предложено от Mishima [72]. Настоящият модел е разпознат като водещо 

развитие в разбирането на функционалността на TF от експертната група на Dry Eye WorkShop 

II (DEWS II). 

 Разработен е подход, свързващ резултатите от Фурие анализа на стрес-релаксациите с 

броя на затихващите експоненти (всяка съответстваща на процес с характеристично време τ) в 

уравненията, описващи кинетиките на релаксация на повърхностното налягане. Моделът е 

внедрен в комерсиален софтуер за Фурие трансформация на релаксационни кинетични криви 

на повърхностното налягане, получени по метода на стрес/релаксация, който понастоящем се 

предлага от Kibron Inc., Finland 
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