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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Ранната следродилна възраст е период на активна функционална 

реорганизация и физиологична адаптация на кожата към 
извънматочната среда. Кожата като най-външен орган на бозайниците 
притежава множество функции, като защита, секретиране, абсорбиране 
и терморегулация. Раждането стимулира съзряването на епидермалната 
бариера и подкиселяването на кожната повърхност, особено при 
недоносените бебета. При доносените бебета развитият рогов слой 
завършва надеждната бариерна функция, за разлика от недоносените. 
Пълното бариерно съзряване при преждевременно родените бебета 
става от 2 до 4 седмици след раждането. При преждевременно родените 
с още по-малка гестационна възраст (23-25 седмици), този процес 
отнема повече време. Разностранните регулаторни механизми, а именно 
киселинността на кожната повърхност, калциево-йонния градиент и 
ядрено-хормоналните рецептори/лиганди, си взаимодействат в 
сложната следродилна адаптация на новороденото.  

Кожата на новородените бързо се адаптира към променящите се 
околни условия след раждането. Обаче определени функции, напр. 
микроциркулацията, продължават да се развиват дори след неонаталния 
период, т.е. до възраст от 14-17 седмици. Различните фактори на 
околната среда (напр. сух и студен климат, памперси и козметични 
процедури) оказват въздействие върху следродилното развитие на 
функционалните параметри на кожата, като хидратацията на роговичния 
слой и бариерата на пропускливост, особено при преждевременно 
родените бебета. Целта на тази статия е да обобщи настоящите знания 
за физиологията на кожата при новородените и бебетата с практически 
подход и да обсъди възможните клинични последствия.   

Покривната система, обхващаща кожата и нейните придатъци, 
се е развила като орган с множество защитни функции. От най-ранните 
етапи на човешкия живот непокътнатата кожа изпълнява надеждна 
бариерна функция отвътре навън и отвън навътре [1]. Освен защитата 
срещу агенти от околната среда, кожата е отговорна за терморегулацията 
и хидратацията на тялото, хормоналния синтез и сетивните възприятия 
като биосензор както за собствената си функция, така и за целия 
организъм. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
  
 Цел на настоящия труд е да се проучи структурната и 
функционална адаптация на епидермалната бариера в периода след 
раждане при новородени и деца. 
 
 Задачи: 
 
 1. Проследяване на промяната в хидратацията, рН на кожата 
първите дни и месеци след раждането. 
 
 2. Установяване на биохимичния състав на епидермиса 
посредством Раман конфокална микроспектроскопия и неговата 
промяна в периодна на матурация на епидермалната бариера 
 3. Да се определят посредством сканираща електронна 
микроскопия нивата на структурно съзряване на епидермалната бариера.  

4. Да се визуализират корнеодесмозомите чрез анализ на 
разпределението на коренодесмозин при имуноцитихимично 
маркиране на корнеоцитите. 

5. Да се създаде числово уравнение за оценка на 
изотропия/анизотропия в организация на кожната повърхност 
посредством сканираща електронна микроскопия. 

6. Да се оцени матурацията на най-повърхностния кожен слой 
посредством анализ на 3-D силиконови отпечатъци чрез конфокална 
отразителна микроскопия  

7. Да се сравнят виско-еластичните свойства на кожата в 
различни възрастови групи през детството посредством кутометрия 

8. Да се оцени съзряването на дермо-епидермалния комплекс 
посредством имунхистохимично визуализиране на фибрилиновите 
влакна. 
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3. 3. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 
 

3.3.1. ФИЗИОЛОГИЯ НА КОЖАТА ПРИ КЪРМАЧЕТА И 
МАЛКИ ДЕЦА: ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ СУХА ОКОЛНА 
СРЕДА 
 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Бе извършено едноцентрово безлекарствено проучване при 108 
доброволци, мъже и жени (общо), със здрава кожа, в шест възрастови 
групи, всяка с 18 участника: 1.) новородени (от 1 до 15 дни), 2.) бебета на 
възраст пет седмици (+ 1 седмица), 3.) бебета на шестмесечна възраст (± 
1 месец), 4.) деца на възраст от 1 до 2 години, 5.) от 4 до 5-годишни деца 
и възрастни на възраст от 20 до 35 години. Където беше възможно, 
възрастните бяха набирани сред родителите на групи 1 до 5. Бяха 
включени здрави бебета и възрастни без предишна и/или минала 
анамнеза за кожни заболявания. Участници със симптоми на клинични 
значимо заболяване, което би могло да окаже въздействие върху 
резултата на проучването в четирите седмици преди и по време на 
проучването бяха изключени.  Не бе позволено лечение с козметика и 
локални медикаменти от какъвто и да е вид на тестовите места (дланта и 
предмишницата) в рамките на последните три дни преди началото и по 
време на проучването. Вземането на горещ душ бе позволено, ако 
тестовите полета не се мият със сапун/миещ препарат или с какъвто и 
да е друг продукт за грижа за кожата. 

Проучването бе проведено в Берлин, Германия, от март 2009 до 
септември 2009 г. с пауза в набирането на участници през летните 
месеци. Селекцията на участниците бе в съответствие с изискванията на 
§ 40 и §41 от немския закон за лекарствата, както и препоръките на 
ревизията на Съмърсет Уест на декларацията от Хелзинки (1996) и 
ръководството на ICH-GCP, както е приложимо за това проучване. 
Преди началото на всяко проучване участниците и/или родителите или 
законните настойници подписаха писмено информирано съгласие. 
Проучването бе одобрено от местните власти.  
Измервания и инструменти  

Участниците бяха рандомизирани и двете длани и 
предмишници бяха аклиматизирани в продължение на поне 30 минути в 
климатизирана стая при 20  2°C и 50  10% влажност, като тестовата 
зона не бе покрита с дрехи. В това проучване имаше две тестови полета, 
по едно на всяка длан и предмишница. Тестово поле 1 бе използвано за 
измерване на ТЕЗВ, корнеометрични измервания, спектроскопия с 
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Raman и накрая измерване на pH на кожата. Тестово поле 2 бе 
използвано за вземане на проби от две последователни D-Squame. 
Тестово поле 1 и 2 бяха определени на случаен принцип на дясната и 
лявата длан и предмишница.  

ТЕЗВ бе измерена с използване на устройство с отворена 
камера, Tewameter (TM 300, Courage & Khazaka, Кьолн, Германия). 
Измерванията се извършваха на всяко място до достигане на стабилна 
стойност на ТЕЗВ. От всяко тестово поле бяха взети две стойности на 
измерване.  Хидратирането на роговия слой (РС) бе оценено чрез 
измерване на електрическата електроемкост на кожата с използване на 
Corneometer (CM 825, Courage & Khazaka, Кьолн, Германия). 
Измерването бе започвано чрез контактен натиск върху кожата; от всяко 
тестово поле бяха взети три стойности на измерване. Стойността на pH 
на кожната повърхност бе измерена с използване на Skin-pH-Meter (pH 
905, Courage & Khazaka, Кьолн, Германия). От всяко място бяха взети две 
стойности на измерване. Бяха направени измервания с Skin-pH-Meter 
pH 905 с използване на сонда, състояща се от плосък стъклен електрод, 
съдържащ всички елементи на датчика, свързан към дръжката на 
сондата, съдържаща измерваща електроника. Tewameter TM 300, 
Corneometer CM 825 и Skin-pH-Meter pH 905 бяха прикрепени към 
адаптер с множество сонди (MPA9 или MPA5, Courage & Khazaka, 
Кьолн, Германия), централен модул и настолен компютър. 

Спектралните измервания с Raman бяха извършени със 
спектрометър Raman (3510 Skin Composition Analyzer, River Diagnostics 
BV, Ротердам, Нидерландия). Интересуващата ни област от кожата бе 
поставена над сонда в изправено положение. Върху кожата бе 
фокусирана видима (671 nm) и почти инфрачервена лазерна светлина 
(785 nm) с нисък интензитет с използването на микроскопски обектив. 
Бе анализиран спектърът на Raman от разпръсната светлина, 
разкривайки локалния молекулярен състав. Профилите на молекулярна 
концентрация бяха измерени чрез промяна на позицията на лазерния 
фокус през дълбочината на РС. Максималното количество светлинна 
енергия, излъчвана от устройството, бе макс. 30 mW, както при 671 nm, 
така и при 785 nm. Дълбочината на измерване бе зададена на 0 - 30 μm с 
използване на стъпки от по 5 μm на измерване. Съдържанието на вода, 
профилите на концентрация на ЕОФ и неговите съставки, както и 
компонентите на потта (урея и лактатна киселина) бяха определени чрез 
софтуера и в съответствие с по-рано описаните протоколи [39].   

Статистически анализ 
Анализът бе извършен с използване на Системата за 

статистически анализ (SAS Inc., Cary, NC), версия 9.1.3.  
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РЕЗУЛТАТИ 

За това проучване бяха записани сто и осем участника (по 18 
участника на възрастова група) (новородени (от 1 до 15 дни), 
петседмични бебета (+ 1 седмица), шестмесечни бебета (± 1 месеца), 
деца на възраст от 1 до 2 години, деца на възраст от 4 до 5 години и 
възрастни на 20 до 35 години). Нямаше отпаднали. При един участник 
от новородените първото посещение бе направено в болницата (в 
болницата нямаше налично устройство Raman), така че измерванията 
бяха проведени, когато участникът бе на възраст 9 дни. Един участник в 
групата на новородените показа аномално високи корнеометрични 
стойности (средно = 86,5 у.е.), тъй като участникът бе развълнуван по 
време на това измерване. По тази причина този участник не бе включен 
в статистическия анализ за корнеометрични данни. При един участник 
от групата от 1 до 2 години данните от Raman не бяха анализирани, тъй 
като участникът се движеше по време на измерването и кожата нямаше 
близък контакт с прозореца на измерване. 

Средните стойности на ТЕЗВ, приписани на епидермалната 
бариера за пропускливост (отвътре навън), във всички групи бе под 10 
g/m²h, това е в рамките на нормалния диапазон за здрава кожа при 
базови условия (фигура 1a). Бяха наблюдавани само леки разлики в 
средните стойности на ТЕЗВ между шестте възрастови групи. Най-
ниската средна стойност на ТЕЗВ от 6,4 g/m²h бе отбелязана в групата 
на възраст 5 седмици + 1 седмица, докато най-високата средна стойност 
на ТЕЗВ от 9,7 g/m²h бе регистрирана в групата на възраст от 1 до 2 
години. Чифтовото сравнение между различните възрастови групи  
показа статистически значими по-високи средни стойности на ТЕЗВ за 
групата на възраст от 1 до 2 години при сравнение с възрастовите групи 
5 седмици +1 седмица, 6 месеца ± 1 месец и от 4 до 5 години (p = 
0,0011, 0,0468 и 0,0105, съответно). Но няма значителни разлики между 
тези бебешки групи и възрастните.  
 
 
"Киселинната мантия" 
Най-голямата средна стойност на pH на кожната повърхност от 6,0 бе 
отбелязана при новородените (фигура 1b). Тя бе значително по-висока в 
сравнение с всички други възрастови групи (p <0,0001, всяка с 
изключение на сравнението с възрастните, p = 0,0022). Средната 
стойност на pH на кожната повърхност в групата на възраст 5 седмици 
+ 1 седмица бе 5,1, което съответства на понижение от 0,9 единици в 
сравнение с новородените. В групите с по-висока възраст средната 
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стойност на pH на кожната повърхност остана на това ниво. Най-
ниската средна стойност на pH на кожната повърхност (4,9) бе 
отбелязана в групата на възраст от 1 до 2 години. По-високи средни 
стойности на pH бяха установени също за възрастните в сравнение с 
групата на възраст 5 седмици + 1 седмица (p = 0,0026), групата на 
възраст 6 месеца +/- 1 месец (p = 0,0057), групата на възраст от 1 до 2 
години (p = 0,0003) и групата на възраст от 4 до 5 години (p = 0,0185) 
 
Хидратация на роговия слой 

Електроемкостта като непряк параметър за състоянието на 
хидратация на кожата. Средната корнеометрична стойност за 
новородените бе значително по-ниска в сравнение с другите възрастови 
групи (фигура 1с). По-високи средни корнеометрични стойности бяха 
установени за групата на възраст 5 седмици +1 седмица, както и 
възрастовата група 6 месеца ± 1 месец в сравнение с възрастовите групи 
от 1 до 2 години, от 4 до 5 години и от 20 до 35 години (p <0,0001, 
всяка). 
 
Фигура 3a: Графично представяне на средната трансепидермална загуба 
на вода (ТЕЗВ) ± стандартно отклонение за всяка възрастова група. 
Стойности в грама (g) на квадратен метър (m2) на час (h). 
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Фигура 3b: Графично представяне на средната стойност на рН ± 
стандартно отклонение за всяка възрастова група. 

 
  
Фигура 3c: Графично представяне на средната корнеометрична стойност 
± стандартно отклонение за всяка възрастова група. Стойности в 
условни единици (у.е.) 

 
 

Воден профил, оценен чрез RCM 
Подобно постоянно увеличение в процента водно съдържание 

бе наблюдавано в съотношение с увеличаване на дълбочината за всички 
възрастови групи, като увеличението на процента водно съдържание бе 
по-ниско за новородените. С изключение на новородените, процентът 
водно съдържание показа насищане от приблизително 60 % в 
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дълбочина между 15 - 20 µm. Новородените показаха 60% насищане в 
дълбочина между 25 - 30 µm. 
 

Профил на естествения овлажняващ фактор (ЕОФ)  
Цялостни по-високи средни профили на дълбочина на ППК с 

Raman за ЕОФ бяха отбелязани на кожната повърхност (0 – 15 µm),. 
Средната ППК бе по-голяма за новородените в дълбочина от 5 – 15 µm 
и 15 - 25 µm, както и за комплексна дълбочина 0 – 25 µm в сравнение с 
всички други възрастови групи. Очевидно по-ниски средни ППК бяха 
отбелязани във възрастовата група 6 месеца ± 1 месец за всяка 
дълбочина, както и за комплексна дълбочина 0 – 25 µm в сравнение с 
другите възрастови групи. Анализът на отделните съставляващи на ЕОФ 
показва като цяло сходни профили в сравнение с масовия ЕОФ за 
пиролидонова карбоксилна киселина, серин, глицин, хистидин, урея и 
трансуранова киселина (данните не са показани). Обратно, средните 
ППК за лактатна киселина не бяха по-големи за новородените в 
сравнение с другите възрастови групи. По-големи средни ППК бяха 
отбелязани за групата на възраст 6 месеца ± 1 месец, особено на кожната 
повърхност, както и за комплексната дълбочина 0 – 25 µm, последвани 
от възрастните (фигура 6). Бяха наблюдавани само леки разлики между 
различните възрастови групи по отношение на средните ППК на 
дълбочинните профили с Raman за орнитин, пролин и аланин с като 
цяло по-ниски средни ППК при новородените.  
 
3.3.2. РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РОГОВ 
СЛОЙ СЛЕД РАЖДАНЕТО. РЕЗУЛТАТ ОТ ЕЛЕКТРОННО-
МИКРОСКОПСКА ИЗОТРОПИЯ И 
ИМУНОЦИТОХИМИЧНО КОРНЕОЦИТНО 
ОБОЗНАЧАВАНЕ КАТО МАРКЕРИ ЗА ЕПИДЕРМАЛНО 
СЪЗРЯВАНЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Проучването бе проведено в две части: първата (проучване A) бе 
насочено към разработването на полуколичествен резултат въз основа 
на картините на СЕМ от D-squames®. Втората част (проучване B) 
послужи за потвърждаване и уточняване на метода, комбиниран с 
корнеодезмозомния анализ. Резултатите, получени в двете части, бяха 
използвани за сравнения между различните възрастови групи. Където 
беше възможно, възрастните бяха набирани сред родителите на групите 
с ниска възраст. Бяха включени само здрави бебета и възрастни без 
предишна и/или минала анамнеза за кожни заболявания. Бе забранено 
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локално прилагане на всякакви продукти на тестовите места (длан и 
предмишница) в рамките на последните три дни преди началото на 
проучването. Вземането на горещ душ бе позволено при положение, че 
тестовите полета не се мият със сапун/почистващ препарат или с 
какъвто и да е друг продукт за грижа за кожата. Проучването бе 
проведено в Берлин, Германия, от март до септември 2009 г. (проучване 
A) и от края на януари до септември 2011 г. (проучване B), с пауза в 
набирането на участници между юли и август. Селекцията на участници 
бе в съответствие с изискванията на §40 и §41 от немския закон за 
лекарствата, както и препоръките на ревизията на Съмърсет Уест на 
декларацията от Хелзинки (1996) и ръководството на ICH-GCP, както е 
приложимо за това проучване. Преди началото на всяко проучване 
участниците и/или родителите или законните настойници подписаха 
писмено информирано съгласие. Проучванията бяха одобрени от 
местните власти и от международната етична комисия във Фрайбург.  

Проучване А: Въведохме изотропен резултат въз основа на 
изображенията на СЕМ, направени при различни увеличения. Това 
едноцентрово неинтервенционално проучване бе проведено при здрави 
доброволци (от двата пола) в шест възрастови групи (по 6 участника във 
всяка група): 1) доносени новородени (от 1 до 15 дни; средно = 0,30 
месеца), 2) малки бебета (5-6-седмична възраст; средно = 1,47 месеца), 3) 
по-големи бебета (шестмесечна възраст ±1 месец; средно = 6,20 месеца), 
4) малки деца (2-годишни; средно = 22,70 м.), 5) по-големи деца (4-5-
годишни; средно = 50,40 месеца), 6) възрастни (между 20- 35 години; 
средно = 336,00 месеца).   

Проучване B: Целта на второто проучване бе да потвърди 
резултатите от изотропния резултат, получен в различните възрастови 
групи, и да се изследва разпределението на корнеодезмозин чрез 
имуноцитохимично корнеоцитно обозначаване. Тази част бе извършена 
при участници (от двата пола), разпределени в 5 възрастови групи (по 6 
участника на група) за потвърждаване на изотропния резултат и 4 
възрастови групи (по 5 участника на група) за имуноцитохимични 
изследвания.  В противовес на проучване А, нямаше група с новородени 
и средната възраст на малките деца бе по-ниска (11,80 месеца). Ето защо 
ние оценихме децата на 1 година и 2 години отделно. Всички участници 
проведоха и двете проучвания и нямаше отпаднали. По време на 
процедурите по проучването не бяха наблюдавани странични ефекти.  

Вземане на проби и оценяване на СЕМ 
Участниците бяха аклиматизирани в продължение на поне 30 

минути в климатизирана стая при 20°C +/- 2°C и 50% +/- 10% 
относителна влажност. Тестовата зона - длан и предмишница, бе 
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оставена непокрита от дрехи. Един 22 mm диск D-Squame® (CuDerm, 
Далас, Тексас, САЩ) бе приложен с нормализирано налягане върху 
дланта и предмишницата на всеки участник в продължение на 1 минута. 
По този начин външната част на оголения рогов слой (РС) бе 
прикрепена към D-squame и по този начин бе анализирана 
повърхността на приложената (защитена) част на РС. Изследваната 
повърхност на новородените и много малките деца бе анализирана 
възможно най-внимателно, гарантирайки, че не се достига РС. 
Адхезивният диск бе последователно обелен и приготвен за 
визуализация със сканиращ електронен микроскоп (SEM, S440i, Leica, 
Wetzlar, Германия). Всеки диск бе фиксиран върху проводима 
въглеродна подложка, 12 mm в диаметър (Plano, Wetzlar, Германия), 
която бе поставена върху алуминиева поставка за проби. Застъпващата 
се част на диска бе изрязана. Пробите бяха покрити с тънък слой злато 
(Edwards Sputter coater S150B) за електропроводимост. Пробите бяха 
поставени в микроскопа и изследвани при мощност на ускоряване 15 
kV. Една обзорна снимка с ниско увеличение (x13) бе направена за всяка 
проба и послужи за избор на зоните, които да бъдат фотографирани 
при по-големи увеличения. В проучване A - 12 изображения на група (6 
доброволци, две увеличения; x30 и x500) в 6 възрастови групи, което 
доведе до общо 72 изображения. В проучване B - 40 изображения на 
група (5 доброволци, 2 увеличения и 4 снимки на увеличение) в 5 
възрастови групи доведе до 200 изображения.   

Резултат от електронно-микроскопската изотропия (ЕМИ) 
Снимки от СЕМ с висока резолюция, направени в четири 

различни области (само от проучване В) на всяка D-Squame® бяха 
оценени по заслепен модел от двама независими дерматолози. Бе 
разработен резултат на повърхността, вземайки предвид следните 
параметри на епидермални микроструктурни характеристики: 1) 
клетъчна плътност (увеличение x30); 2) клъстерно образуване 
(увеличение x30); 3) клетъчна форма и адхезия (увеличение x500); и 4) 
възможност да се отличат отделни клетки (увеличение x500). 
Определянето на резултата за всеки параметър съгласно дефинираните 
критерии бе преобразувано в количествени стъпки в мащаб от 0 до 3. 
Общата сума варираше от 0 до максимум 12 точки. Общият резултат бе 
разделен на три категории: анизотропия (0-4 резултатни точки), 
междинна изотропия (5-7 резултатни точки) и добра изотропия (8-12 
резултатни точки). Имуноелектронна микроскопия на 
корнеодезмозомните остатъци 

Анализ на корнеодезмозомите, персистиращи в повечето 
повърхностни клетки, събрани с D-Squames®, бе направен при 5 
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участника, избрани на случаен принцип от 4 възрастови групи в 
проучване B. D-Squames® от дланта и предмишницата бяха съхранени в 
запечатани пластмасови епруветки при -80°C. Корнеодезмозомните 
остатъци бяха обозначени върху прясно разтопени корнеоцити без 
предишна фиксация. Свързващите места на моноклонално мише 
антитяло към рекомбинантен корнеодезмозин (306-356aa) клон 6F11, 
разреден 1/200 в PBS (90 мин. при стайна температура; Abnova, Тайпе, 
Тайван) бяха показани чрез козе антимише IgG, конюгирано в 1 nm 
колоидно злато (разредено 1/10; Amersham, Little Chalfont, 
Великобритания). Имунозлатното обозначаване бе допълнено със 
сребърно покритие в продължение на 10 минути при 18°C (Silver 
Enhancement kit; British BioCell International, Кардиф, Великобритания). 
Контролите включваха фрагменти, инкубирани с PBS вместо първично 
или вторично антитяло, и подложени самостоятелно на сребърно 
разширяване. След това пробите бяха частично дехидратирани в етанол 
(5 минути в 30°, 50°, 70° и 95°). Наблюдение на фрагментите от D-
Squame® бе направено в частичен вакуум (1 Torr) при 30 kV със 
сканиращ микроскоп Quanta 250 FEG (FEI company, EC), работещ в 
режими обратно разсейване и вторично електронно откриване 
(показвайки съответно подробности за състава и топографията). За 
оценяване на размера на корнеоцитите и разпределението на 
корнеодезмозомите бяха използвани дигитални снимки на изолирани 
корнеоцити и недисоциирани клетъчни клъстери, направени при 
увеличение x1000 and x2800. Над 80 корнеоцити на проба бяха оценени 
в 5 проби и в 4 възрастови групи: 5-6 седмици, 1 година, 4-5 години и 
20-35 години. Изображение J онлайн софтуер със свободен достъп бе 
използван за количествени проучвания. 

Статистически анализ 
Демографските и историческите данни бяха обобщени по 

възрастова група с използване на дескриптивни статистически методи. 
За да се сравни средна стойност от резултатите от ЕМИ от всяка група, 
бе използван двустранен t-тест при ниво на значимост 5% 
статистически тест (Система за статистически анализ, версия 9.1.3 SAS 
Inc., Cary, NC, САЩ). За множество сравнения (проучване A и B) бе 
направен двустранен t-тест при ниво на значимост 5%. Появата на 
корнеоцитите, показващи задържани централни корнеодезмозоми и 
средна проектирана зона на отделни клетки в рамките на различните 
възрастови групи бяха сравнени с използване на непараметричен тест на 
Ман-Уитни. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
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Визуализация на корнеоцити със СЕМ и изчисляване на 
резултат за електронно-микроскопска изотропия (ЕМИ). Съотношение 
между стойностите от резултата на ЕМИ и увеличаващата се възраст.  

Проучването бе извършено в две фази; проучване A, насочено 
към дефинирането на резултата от ЕМИ, и проучване B като проучване 
за потвърждение, насочено и допълнително определящо свързаните с 
възрастта промени. Представителни снимки със СЕМ на D-Squames®, 
направени при увеличения x30 и x500 за различните възрастови групи, 
са представени на фигура 2a и 2b.  

Фигура 2: Оценяване на средния резултат за ЕМИ (средно ± 
СО), наблюдаван в различните възрастови групи, сочи бързо 
увеличение в изотропията през първата година след раждане.  

Всички стойности са изразени в средна стойност +/- стандартно 
отклонение (СО) една икона: p<0,05, две икони p<0,01, три икони 
p<0,001  

 
Отворени квадрати - проучване A: ° група 1-15 дни спрямо 

другите групи;  ◢ група 5-6 седмици спрямо другите групи; + група 20-35 
години спрямо другите групи. 

  

 
Черни триъгълници - проучване B: * група 5-6 седмици спрямо 

другите групи;  # група 20-35 години спрямо другите групи.   
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Те бяха организирани в два различни клъстера в резултата по 

ЕМИ. По-ниски стойности на ЕМИ представляват по-дезорганизирана 
повърхностна морфология на РС (ниска изотропия).  

Групата на възраст 1-2 години трябваше да бъде анализирана 
отделно за проучване А и проучване B поради голямата празнина в 
средната възраст на записаните лица: 22,7 месеца в проучване А спрямо 
11,9 месеца в проучване B, посочени като групата на възраст съответно 2 
години и 1 година. Новородените показаха най-ниските стойности от 
приблизително 3 точки ЕМИ и след това резултатите по ЕМИ се 
увеличиха с възрастта. В проучване A бебетата на възраст 1-15 дни имаха 
значително по-ниски резултати по ЕМИ, отколкото всички други групи, 
освен групата на възраст 5-6 седмици. Бебетата на възраст 5-6 седмици 
имаха значително по-ниски стойности, отколкото всички други групи. 
Също така децата на възраст 4-5 години се различаваха от възрастните. 
В проучване B бебетата на възраст 5-6 седмици имаха значително по-
ниски стойности на ЕМИ, отколкото децата на възраст 1 година; а те 
самите по-ниски, отколкото децата на 4-5 годишна възраст и 
възрастните. Всички деца на възраст 6 месеца, 1 година и 4-5 години 
имаха по-ниски резултати по ЕМИ, отколкото групата на възрастните. И 
в двете проучвания наблюдавахме съотношение между стойностите от 
резултата на ЕМИ и увеличаващата се възраст. Под възрастта от 2 
години увеличението на ЕМИ бе много бързо, с приблизително 4 точки 
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по ЕМИ разлика между бебетата на 1-15 дни и децата на възраст 2 
години (проучване A). От децата на възраст 2 години до възрастните, 
резултатът на ЕМИ се увеличаваше с по-бавни темпове (разлика 2 точки 
по ЕМИ). Тези резултати сочеха, че съзряването на кожната повърхност 
бе достигнато около втората година.  

 
Имуносканираща електронна микроскопия на 

корнеодезмозомните остатъци сочи съзряване на процеса на 
десквамация през първата година след раждането. 

Подсиленото със сребро имунозлатно обозначаване, конкретно 
локализирано към разрушените корнеодезмозомни структури, се 
разпределя главно върху латералните ръбове на сплесканите клетки 
(фигура 3). Някои корнеоцити също така показаха обозначение в зоната 
на централното плато. Най-често тези следи бяха линейни и 
представляваха отпечатъците на закрепването към периферията на 
подлежащите клетки, т.е. към корнеоцитите, които останаха върху 
кожната повърхност след оголването на D-Squame® (фигура 3, панел A 
и B). В някои случаи обаче разпределението на разрушените 
корнеодезмозоми бе доста равно дори над централната област (фигура 
9, панел C и D). Честотата на поява на тези клетки бе записана, като 
корнеоцитите със запазените "централни" корнеодезмозоми показаха 
характеристики на SC compactum на възрастен човешки епидермис. Бе 
записана поразителна разлика между пробите, събрани в групата на 
възраст 5-6 седмици и тези от групите с по-голяма възраст (таблица 6; 
лява колона). Подобното на възрастните разпределение започва още от 
първата година след раждането. Зоната на проектирани корнеоцити 
показа прогресивно увеличение, зависимо от възрастта (таблица 6; дясна 
колона). Вътрешногруповите разлики бяха статистически значими; със 
забележими разлики между групата на възраст 5-6 седмици и групата на 
възрастните. По-нататък, стойностите в групата на възраст 4-5 години се 
различаваше съществено както от групата на 1 година, така и от групата 
на 20-35 години. В групата на възраст 5-6 седмици корнеоцитите бяха 
предимно подредени в дебели пакети, неравномерно разпределени на 
повърхността. Това се промени още при децата на 1 година, където бе 
забелязано хомогенно разпределение на повърхностните корнеоцити. В 
тази възрастова група клетките се срещаха най-често в клъстери от 3 до 
4 клетки или разпръснати отделно. Такъв модел персистираше при 
децата на възраст 4-5 години и леко се разви при възрастните. Този 
морфологичен модел на съзряване, състоящ се от увеличение в 
корнеоцитите, показващи централно корнеодезмозомно обозначаване и 
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увеличение в средната проектирана зона на отделните корнеоцити, е 
съпоставим с увеличението в стойностите на ЕМИ. 

 
Фигура 3. Корнеоцитите показват корнеодезмозиново обозначаване над 
централната област, в допълнение към периферния пръстен.  
Панел A и B: линеен отпечатък на периферното закрепване на 
застъпващите се подлежащи клетки (увеличение 2.800x).  
Панел C и D: равномерно разпределение, пораждащо запазване на 
"централните" корнеодезмозоми. Вторично електронно изображение 
(панел A и C) и изображение с обратно разпръскване (панел B и D) на 
проба на дете на 4-5-годишна възраст. Сребърно подсилване 
(увеличение 2.800x).  
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3.3.3. КОЖНИ СТРУКТУРИ СВЪРЗАНИ С ПОВЪРХНОСТНАТА 
МИКРОМОРФОЛОГИЯ И МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА ПРИ 
СЛЕДРОДИЛНОТО РАЗВИТИЕ: ТРИ ФАЗИ IN VIVO ЧОВЕШКО 
СТРУКТУРНО СЪЗРЯВАНЕ КАТО МОДЕЛ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Проучвана популация 
Оценките с кутометър и RCM бяха проведени в седем групи от по 10 
участника, 5 мъже и 5 жени във всяка група (проучване A): Група 1: от 1 
до 15 дни (новородени); група 2: 5 седмици (+ 1 седмица, не под 5 
седмици); група 3: 6 месеца (± 1 месеца); група 4: 2 години (22 ± 2 
месеца); група 5: 4 - 5 години; група 6: 7 - 8 години; група 7: 20 - 35 
години.  
Кожният отпечатък бе оценен в 6 възрастови групи: 5-6 седмици, 1-2 
години, 4-5 години, 7-8 години, 10-11 години, 20-35 години (6 на група) 
(проучване B). Това прави общо 90 деца и 16 възрастни от двата пола. 
Изборът на участниците бе в съответствие с препоръките на ревизията 
на Съмърсет Уест на декларацията от Хелзинки (1996) и ръководството 
на ICH-GCP, както е приложимо за това проучване. Преди началото на 
всяко проучване участниците и/или родителите или законните 
настойници подписаха писмено информирано съгласие. Протоколите 
на проучването бяха одобрени от местните власти. Биопсии на 
препуциума бяха взети от тъкани след обрязване от урологичния център 
Байар (Лион, Франция) съгласно декларация и одобрение от Етичната 
комисия CPP Sud-Est IV (одобрение № 13/051 и френското 
министерство на проучванията № DC-2013-1879). 
Инструментална оценка на механичните свойства 
Функционалните механични свойства на кожата бяха оценени с базиран 
на сукция кутометър. Това устройство бе закрепено към двоен MPA 580 
(Courage&Khazaka electronics, Кьолн, Германия) и след това към 
настолен компютър.  За еластомерното измерване, малко отрицателно 
налягане вътре в кухината на инструмента определя лека сукция на 
кожата. Инструментът измерва кривата на мощността и 
възстановяването, което бе прехвърлено в дигитална графика и от което 
може да се извлекат показатели за еластичността. R-параметрите, 
оценени чрез кутометрия, са добре документирани в литературата [139]. 
От публикуваните параметри ние избрахме следните R-параметри 
R2: Цялостна еластичност (устойчивост спрямо способността за 
връщане);   
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R7: Тонус, представляващ съотношението на еластично възстановяване 
(част от еластичността в сравнение с пълната крива) 
R8: Вискоеластичност (пълна релаксация след отстраняване на натиска) 
 
Кожен отпечатък: Развита площ на повърхността 
Архитектурата на параметрите на кожната повърхност бе непряко 
визуализиране на кожния отпечатък. Кожният отпечатък е метод, 
широко използван за проучване на зависимите от възрастта ефекти 
върху кожната повърхност, а именно остаряването на кожата [140]: 
анализът на кожния отпечатък (кожен релеф) се счита представителен за 
по-дълбоката дермална организация. Релефът е свързан с действието на 
силите, поддържани от мрежата влакна и организацията на различните 
компоненти на дермо-епидермалната граница (ДЕГ) и дермата.  
Методът на кожния отпечатък бе приложен, както бе описано по-рано 
[141]. Съотношението на два смесени компонента бе подходящо, ако 
масата се втвърдяваше приблизително 5 минути след прилагането и 
можеше да се свали без проблем от тестовото поле. Непосредствено 
преди прилагане бе добавен втвърдител. Попълнените обозначения 
бяха прикрепени към отпечатъка преди внимателното им сваляне от 
тестовите полета. По време на прилагане на кожния отпечатък 
предмишницата бе държана възможно най-стабилна. Отпечатъците бяха 
съхранявани при стайна температура и след финализиране на 
проучването бяха допълнително анализирани, както бе описано по-рано 
[142]: Този количествен метод на изобразяване на кожния релеф бе 
разработен, като топографският профил се разглежда като 
разпределение на височините, разделени на равномерни интервали 
[142]. По този начин методът използва количествените параметри, 
които позволяват мониторинг на промените на релефа на кожната 
повърхност.  
По-специално този метод позволява определянето на развитата кожна 
повърхност. Развитата повърхност съответства на съотношението между 
областта на локалните елементарни повърхности и областта на 
измерената зона. След това развитата повърхност бе изчислена с 
уравнението: 

 
За да се потвърди, че този ефект не просто отразява общото 
разширяване на кожната повърхност, а наистина сочи ефект на 
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топографията на кожната повърхност, развитата кожа бе преобразувана 
в линеен вид с коригиращ коефициент. 
Първо, зоната на телесна повърхност във всяка възрастова група бе 
изчислена съгласно формулата на Мостелер [143] с използване на 
средния ръст и тегло на посочената възрастова група: ЗТП (m²) = ([ръст 
(cm) x тегло (kg)]/ 3600)½. Коригираните стойности на развита 
повърхност по този начин действително отразяват промените в 
топографията на кожната повърхност.  
 

In vivo отразяваща конфокална микроскопия  
In vivo отразяващата конфокална микроскопия (RCM) (Vivascope 

3000; Mavig, Мюнхен, Германия) е неинвазивен метод, който позволява 
in vivo изследването на цито-архитектурните аспекти директно върху 
пациента и за кратко време (10-20 секунди). Този инструмент използва 
източник на кохерентна монохроматична светлина в близкия 
инфрачервен диапазон (830 nm) при ниска енергия (<20mW), която се 
фокусира в дадена точка на кожата.  

За всеки участник бе взета последователност от 50 изображения 
от повърхността до повърхностната дерма (при дълбочина 150 µm) на 
стъпки от по 3 µm, използвайки софтуера на инструмента (режим 
Vivastack). Сондата бе директно сложена върху кожата с малко 
количество ултразвуков гел. Заснемането изискваше средно 25 секунди 
[144]. 

Бяха оценени следните параметри: дебелина на РС (µm), 
епидермална дебелина (µm), брой (на зрително поле = 830x830 nm) на 
кръглите папили, на фоликулярните структури, брой отразени 
сфероидни структури и аспект на колагеновите влакна (фибриларни 
влакна и груби влакна). Освен това бяха оценени морфологичните 
параметри, архитектурата на браздите на РС (класифицирани съответно 
като "перпендикулярни бразди" или "петна", описвайки преобладаваща 
линейна ориентация на кожните гънки спрямо плитките кожни гънки, 
обграждащи кръгличките области), хомогенност на РС (класифицирана 
като "компактна" или "малки кръпки", съответно описвайки хомогенна 
яркост спрямо кръпково разпространение на рефлективност), 
епидермални кератиноцитни очертания (класифицирани като "лоши" 
или "добре дефинирани", съответно описвайки неясно доловимо 
очертание на модела на медената пита спрямо добре дефиниран и ясно 
очертан модел на медената пита), наличие на кръгова инфилтрация на 
колаген около фоликулите, и колагенова ориентация (класифицирана 
като "паралелна" или "многопосочна" ориентация, съответно описваща 
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посоката на колагеновите влакна), като бе съобщена честотата на 
случаите, показващи конкретната опция.  
 

Имунохистохимия на фибрилин 
Проби човешка кожа от препуциума бяха фиксирани в ацетон и 

рехидратирани преди 45-минутна инкубация при стайна температура с 
основно антитяло античовешки фибрилин, мише моноклонално 
антитяло (клон 11C1.3 1405-01; #1068-MC45 Southern Biotech; 
Birmingham, AL, САЩ), оптимално разреждане с титрация: 1 :100. След 
измиване предметните стъкла бяха инкубирани с вторичното антитяло в 
продължение на 45 минути при стайна температура, а именно Alexa 
Fluor® 488 козе антимише IgG (H+L) (Invitrogen, Carlsbad, CA, САЩ) 
(#A1108). След това предметните стъкла бяха поставени във водна среда, 
съдържаща DAPI, за контрастно оцветяване на ДНК, за да се покажат 
клетъчните ядра (SlowFade® Gold Antifade Reagent с DAPI. Invitrogen 
(#S36938)). 

Имунофлуоресцентни предметни стъкла бяха визуализирани с 
флуоресцентен микроскоп [Leica, DMLB ou Nikon Eclipse-Ti], свързан 
към дигитална камера [Leica DFC420C или Nikon Digital Sight R1] и 
записани със софтуер за заснемане на изображението [LAS версия 3 Nis-
E. Br] 

Статистически анализ 
Бе направен статистически анализ с SPSS 12.0, използвайки теста 

Chi-square и Mann-Whitney-U за сравнение на различните групи в 
зависимост от вида данни. Освен това бяха използвани непараметрични 
тестове за чифтови данни за сравнение на промените, измерени в 
кожата на новородените и кожата на същите участници 5 седмици след 
раждането. Беше използван тестът Spearman’s rho за оценяване н 
взаимоотношението между параметрите на конфокалната микроскопия 
и измерванията, получени чрез други методи. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
Развита площ на повърхността 
Фигура 4 (панел A и панел B) показват развитата площ на 

повърхността, определена по отпечатъците на повърхността, като 
функция на възрастта. Панел A показва абсолютните стойности, докато 
панел B представя три фази на съзряване. Трите скорости на развитие 
могат да бъдат наблюдавани както следва: Развитата повърхност расте 
много бързо до 1-2 години, отразявайки силно съзряване на кожата 
(скорост =1,35). При бебета между 1-2 години и 4-5 години скоростта се 
понижава, но все още е висока, сочейки втора фаза на съзряване, която е 
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по-ниска от първата (скорост = 0,57). В третата фаза, след 4-5 години, 
растежът на развитата повърхност се забавя допълнително (скорост = 
0,25). Тази точка се нарича точка на инфлексия.  Главната част от 
съзряването на релефа на кожата е завършена по времето, когато децата 
достигнат 4-5 години. През следващите години съзряването на кожата 
продължава, макар и при по-ниска скорост, което вероятно съответства 
на период на фина настройка на организацията на кожата.  
 
Фигура 4:  
ПАНЕЛ А: Еволюция на развитата площ на повърхността за всяка 
възрастова група 
Еволюция на развитата площ на повърхността (средно ± СО) за всяка 
възрастова група, коригирана по телесната повърхностна площ с 
използване на формулата на Мостелер. Анализът на данните показа 
значителен цялостен ефект на възрастовата група върху коригираното 
измерване на развитата повърхност (ANOVA p<0,0001). Всички 
чифтови сравнения бяха значителни, освен разликата между групите: “5 
до 6 седмици” спрямо “6 месеца” (p=0,1245); “6 месеца” спрямо “1 до 2 
години” (p=0,1312); “4 до 5 години” спрямо “7 години” (p=0,1145). 
Значителни стойности: една икона p<0,05, две икони p<0,01, три икони 
p<0,001. ° 5-6 седмици спрямо всички други групи; + възрастни спрямо 
всички други групи. 
 
ПАНЕЛ B: Еволюция на коригираната развита повърхност с възрастта 
Бе наблюдавано увеличение в средната стойност като функция на 
възрастта. Точката на инфлексия бе изчислена на възрастта от 
приблизително 4-5 години.  
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Отразяваща конфокална микроскопия  
Микроморфологията на епидермиса и прилежащите структури 

преминава адаптивни промени след раждането. Динамиката на тези 
промени на морфологичните характеристики е дадена в представителни 
числа като двойки незряло спрямо зряло състояние на съответния 
параметър.  Съответните двойки снимки са представителни за незряло 
състояние (лява спрямо дясна колона на фигура 5) при раждането и 
възрастно зряло състояние със сфероидни структури, налични само при 
незряла кожа (панел A и B), колагенов тип, показващ фибриларен 
колаген при незряла кожа и груб колаген при зряла кожа (панел C и D,), 
архитектура на браздите на петна в незряла и перпендикулярна в зряла 
кожа (панел E и F), хомогенност на РС, компактна при незряла и 
образуваща малки кръпки на рефлективност при зряла кожа (панел G и 
H) и колагенова инфилтрация на фоликулите, установими в незрялата 
кожа (панел I и K).  
 
Фигура 5: In vivo отразяваща конфокална микроскопия 
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Съответните части на изображенията са представителни за 
незряло състояние (лява страна на двойките изображения) при раждане 
и зряло състояние (дясна страна на двойките изображения) на 
съответния параметър: Сфероидни структури, налични в незрялата кожа 
(панел А) и липсващи в зрялата кожа (панел В), вид колаген, 
фибриларен (панел C) и груб (панел D), архитектура на браздите на 
петна (панел Е) и паралелна (панел F), хомогенност на роговия слой, 
показваща компактен модел (панел G) или малки кръпки на 
рефлективност (панел H) и колагенова инфилтрация на фоликулите, 
налична при незрялата кожа  (панел I) и липсваща при зрялата кожа 
(панел K).  

Дебелината на РС достига зряло състояние около 2 години, 
докато епидермалната дебелина е в диапазона на възрастна (зряла) след 
5 седмици. Броят на кръглите папили, фоликулярните структури и 
отразените сфероидни структури на зрителна област достига зряло 
състояние на 2-годишна възраст. Накрая фибриларният и грубият 
колаген достига зрялото състояние само в групата на възрастните.  

Морфологичните параметри с отличителни противопоставящи 
се черти са представени на фигура 6. Допълнително оценихме 
стойностите по полуколичествен начин като процент от зрялото 
състояние (0% спрямо 100%) B: Повечето от съответните параметри се 
бяха променили до зрялото състояние още на 5-седмична възраст с 
изключение на очертанията на епидермалните кератиноцити (на възраст 
само 4-5 години) и колагеновата ориентация (на възраст 5-7 месеца). 
Това означава, че RCM на зряла кожа се характеризира с 
перпендикулярна архитектура на браздите на РС, хомогенност на РС с 
малки кръпки, добре дефинирано очертание на епидермалните 
кератиноцити тип II, липса на отразителни сфероидни структури и 
кръгова инфилтрация на колаген около фоликулите, и многопосочна 
ориентация на колаген.    
 
Фигура 6: Имунохистохимично оцветяване на фибрилинови 
микровлакна 
Еволюция на микровлакната (фибрилин) като функция на времето: 
Дължината и интензитета на фибрилиновото оцветяване (зелено) се 
увеличи с възрастта по-видимо в зоната на закотвяне на дермално-
епидермалната граница (ДЕГ).  Болшинството влакна са 
перпендикулярно закотвени към ДЕГ, а някои са паралелни на нея. 
Ядрата са оцветени в синьо. Панел A е представително изображение за 
възраст 6 месеца, панел B за 2 години, а панел C за 3 години, панел D за 
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4 години, а панел E за 7 години, панел F: представително изображение 
на проба на млад възрастен (25 години) (увел.ленти = 50 µm).  
 

 
Имунохистохимично оцветяване на фибрилинови микровлакна 
Следродилната еволюция на микровлакната (фибрилин) бе оценена в 6 
различни възрастови групи (фигура 6). С увеличаване на възрастта бе 
забелязано увеличение в дължината и интензитета на фибрилиновото 
оцветяване (зелено). Болшинството влакна са перпендикулярно 
закотвени към ДЕГ, а някои са паралелни на нея. Може да се наблюдава 
кинетика на развитието на фибрилинови влакна с увеличение в 
дължината и плътността на фибрилин. Дължината на тези 
фибрилинови влакна при пробите на деца на възраст под 7 години са 
по-къси от тези на възрастните, като 7-годишните са сравними с тези на 
възрастните. На 6 месеца фибрилиновите влакна са много тънки и по-
интензивното зелено оцветяване на фибрилиновите влакна е 
показателно за укрепването на мрежата от влакна с процеса на 
съзряване.  
 

Биомеханична функционална оценка с кутометър 
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За да се измерят функционалните последствия от съзряването в 
епидермиса, подлежащата дерма и ДЕГ, бе оценена 
вискозната/еластична деформация в различните възрастови групи 
(фигура 7). Глобално вискозно/еластичните свойства на кожата на 
новородените/децата се развиват главно до 2-годишна възраст. Общата 
еластичност по отношение на съпротивлението спрямо способността за 
връщане към нормалното (R2), тонусът, представляващ съотношението 
на еластично възстановяване (еластичност в сравнение с пълната крива) 
(R7), и вискоеластичността като пълната релаксация след спиране на 
сукционното налягане (R8) показват сравнима кинетика на съзряване с 
достигане на нивата при възрастните около възрастта от 2 години.  
 
Фигура 7 изобразява обединените данни на най-видните параметри от 
настоящото проучване, показвайки паралелното развитие на 
механичните свойства с дебелината на РС (черна линия). Това може да 
бъде частично обяснено с факта, че повърхностните части на 
епидермиса имат пропорционално силно влияние върху механичните 
свойства, в нашия случай конкретно общата еластичност, тонус и 
вискоеластичност. Този процес достига нивото на млади възрастни 
около 2-годишна възраст. Развитието на дължината на фибрилин 
(вграждане на имунохистохимичните изображения) е повече в унисон с 
развитата повърхност (червена линия с оранжеви кръгове). Това може да 
е индикатор, че по-дълбоките дермални части са свързани с параметрите 
на повърхността, напр. формиране на механичен модул, който 
позволява както защита срещу механичния стрес, така и образуване на 
параметрите на зрелия микрорелеф.     

 



 27 

4. ИЗВОДИ 
  

 
4.1. Адаптацията на епидермалната бариера към екстраутеринната 

среда продължава динамично след раждането.  

4.2. Ацидификацията, т.е. понижаването на рН на кожата, се 

осъществява в първите 2 до 4 седмици след раждането. 

4.3. Въпреки, че епидермалната бариера демонстрира интактна 

функция веднага след раждането, определено посредством нивата на 

ТЕВЗ, роговият слой е с по-ниски нива на хидратация през първите 2 

седмици от живота. 

4.4. С нарастване на дълбочината на кожния слой, нарастват и нивата 

н процентно съдържание на вода и естествен овлажняващ фактор-

NMF. Тази тенденция е най-слабо изразена при новородени, 

говорещи за несъвършенства в структурата и функцията на 

епидермалната бариера веднага след раждане.  

4.5. Валидира се полу-количествен метод за създаване на електронно 

микроскопски скор за изотропия (ЕМСИ), който демонстрира най-

голяма анизотропия на организацията на роговия слой при 

новородени. 

4.6. Новородени и деца в кърмаческа възраст показват нерегулярни, 

плътни, клетъчни струпвания, докато при по-възрастните 

разпределението на корнеоцитите е по-регулярно и организирано.  

4.7. Посредством имуно-маркиране на корнеодесмозомите, се 

установи корелация между възрастта и структурното съзряване на 

роговия слой. 
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4.8. Получените резултати показват, че процесът на корнеоцитна 

десквамация е несъвършен през първите 1-2 години след раждане, 

говорейки за непълна зрялост на епидермалната бариера след 

раждането. 

4.9. Комплексността на 3-D организацията на епидермиса се 

увеличава след раждането и достига до своя пик към 4/5 година от 

живота на децата. 

4.10. Фибрилиновите микрофибрили нарастват по дължина с 

възрастта, като основно са разположени на дермо-епидермалната 

граница.  

4.11. Пълното съзряване на виско-еластичните свойства на кожата е 

завършено в периода до втората година от живота.  
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5. ПРИНОСИ 

 5.1. Научно-теоретични:  

5.1.1. Функционалната адаптация на епидермалната бариера и 

микоркомпозитния състав на епидермиса към екстраутеринната 

среда продължава и след раждането.  

5.1.2. Проучиха се за първи път количествено нивата на естествения 

овлажняващ фактор-NMF, както и профилното съдържание на вода в 

епидермиса на деца като функция от възрастта и дълбочината на 

кожния слой.  

5.1.3. Демонстрирахме на ултраструктурно ниво (електронна 

микроскопия), че структурата на кожната повърхност и stratum 

corneum претърпява процес на матурация през детството. 

5.1.4. Посредством конфокална отразяваща микроскопия показахме 

за първи път 3-D организацията на епидермиса след раждането и 

еволюцията на неговото съзряване в периода на детството. 

5.1.5. Доказахме, че структурната и функционална адаптация на 

кожната бариеа се простира извън границите на stratum corneum и 

епидермиса, а ангажира и по-дълбоките кожни слоеве, като дермо-

епидермалната граница и дермата.   



 30 

5.2. Научно-практически: 

5.2.1. Продължаващата ацидификация на епидермиса при 

новородени през първите седмици от живота намира практическо 

приложение при козметичната грижа и избор на хигиенни продукт с 

кисело рН за новороденото. 

5.2.2. Доказателства за сухотата на кожата в първите две седмици 

след раждането, потвърдено от профила на водното съдържание и 

естествения овлажняващ фактор-NMF, дори и при родени на термин 

определя нуждата от адекватна хидратираща вънжна грижа на 

кожата на новороденото. Нашите експериментални резултати се 

потвърждават и от епидемиологични данни за превантивната роля на 

приложение на емолиенти при атопичен дерматит. 

5.2.3. Въведе се в практиката и се валидира полу-количествен метод 

за създаване на електронно микроскопски скор за изотропия (ЕМСИ), 

който демонстрира най-голяма анизотропия на организацията на 

stratum corneum при новородени, коригираща се с нарастване на 

възрастта.  

5.2.4. За първи път се проучиха виско-еластичните свойства на кожата 

на новородени и кърмачета, съзряването на по-дълбоко разположени 

структури посредством имуно-маркиране на корнеодесмозомите и се 

представи корелация с процеса на структурно съзряване на кожната 

бариера в периода след раждане. 

5.2.5. Предложи се три тристепенен практически модел за 

съзряването на епидермалната бариера в детска възраст: ранна фаза 
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– до 2 год. възраст, през която се осъществява матурацията на 

кожната повърхност и stratum corneum и осъвършенстване на 

защитната кожна функция: преходна фаза – от 2 до 5 год. възраст, 

през която се осъществява съзряването на по-дълбоките кожни 

слоеве- епидермис, дермо-епидермална граница, повърхностна 

дерма; крайна фаза – от 5 год. до навършване на зрялост, период на 

пълно съзряла епидермална бариера с компетентна защитна 

функция. 
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SUMMARY  

Baby skin underges dynamic adaptation to the extrauterin environment 

even in term neonates. The process of this ongoing skin remodeling is 

known to be accompanied by increase in skin hydration and acidification 

of the epidermal barrier. On the other hand, in the scientific literature 

there is insufficient body of evidence for the ultrastructural and 

functional adaptation of the epidermal barrier after birth. 

The aim of our studies is to reveal the structural (including on an 

ultrastructural level), functional and biochemical development of the 

epidermal barrier after birth. We used up-to-date investigative techniques, 

mainly non-invasively, in vivo to show the process of ongoing adaptation 

after birth. In addition, our studies are the first to show the early 

development of the skin barrier in sequestered age groups (days to weeks 

and months after birth) as well as direct comparison to adult controls. 

Our studies confirm the hypothesis that infant skin undergoes dynamic 

structural and functional adapatation after birth. Despite that the 

epidermal barrier accomplishes adequate defensive function in term 

neonates, the first couple of weeks are the time of most dynamic 

postnatal barrier development. With regard to evisco-ellastic properties, 

deeper structures maturation and water profiling, this process is 

completed to the age of two years. 

The current work throws new light on skin micro-structure and 

physiological development of the epidermal barrier after birth.   


