
ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ НА
КЛЕТЪЧНОТО УВРЕЖДАНЕ.

КЛЮЧОВА РОЛЯ НА ОКСИДАТИВНИЯ
СТРЕС И АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТА

ПРОФ Д-Р ГАНКА Й БЕКЯРОВА, ДМН
КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

МУ-ВАРНА



• През 1985 немският учен Нelmut Sies представи
концепцията за „oxidative stress“, според която
дисбалансът между  свободни радикали (про-
оксиданти) и антиоксиданти предизвиква
клетъчни увреждания и заболявания и обоснова
необходимостта от антиоксиданти за тяхната
превенция.



“Oxidative stress” концепцията привлече научно-
изследователския интерес на учени от областта на
биогичните науки и медицината. Доказано е увреждащото
действие на свободните радикали върху организма не
само при радиация, но и под действието на
ултравиолетовите лъчи, замърсяванията на околната
среда.
Създадена е „свободно-радикалната теория“ за старе-
енето. Понастоящем съществуват многобройни доказа-
телства от експериментални и клинични изследвания за
ролята на оксидативния стрес в патогенезата на
невродегенеративните (Болестта на Алцхаймер, Болестта
на Паркинсон), възпалителните, сърдечно-съдовите
(атеросклероза, захарния диабет), раковите заболявания.



Свободните радикали (ROS и RNS)

Свободните радикали са молекули,
йони или части от молекули, които
притежават несдвоени електрони, което
ги прави високореактивоспособни. Те
лесно взаимодействат помежду си или с
ключови макромолекули. Така се
отключват верижни самоподдържащи
се реакции, при което се образуват нови
радикали, количеството им нараства
лавинообразно, а съответно и тяхното
деструктивно действие.
Свободни радикали: реактивните
кислородни (ROS: О2-) и реактивните
нитритни радикали (RNS: NO, NOO.) са
продукти на нормалния метаболизъм.
Основни източници са митохондриите,
ендоплазмения ретикулум,
пероксизомите.



Двете лица на свободните радикали

.
Свободните радикали играят
важна роля в регулацията на
основни функции на клетката
и действат като сигнални
молекули. Повишената
продукция на ROS и RNS при
намалена антиоксидантна
защита резултира в
„оксидативен стрес “, водещ
до увреждане на различни
клетъчни структури -липиди,
протеини и DNA, нарушения в
редокс- баланса и в
клетъчната сигнализация.



• Превенция-предотвратяване продукциятана свободни радикали
• Защита- улавяне и елиминиране на радикали и формиране нерадикали
• Репарация на увредените молекули и клетъчни структури
• Адаптация –експресия на гени за антиоксидантни ензими

Антиоксидантна клетъчна защита

Антиоксидантна
защитна система

Антиоксидантни
ензими Т Хелатори ЕнЕнзими pа

репарацията
Неензимни
антиоксиданти

Водо-разтворими и
Мастно- разтворими



Началото
Настояще и

Переспективи



Първи проучвания
Изследване на оксидативния стрес при експериментални

модели

• Диенови конюгати
• МДА
• Шифови бази
• CuZnSOD
• Каталаза
• Глутатион
• Г-6ФДX
• Вит Е и А в плазма
• Серулоплазмин

• Индометацин индуцирана
улцерогенеза

• Етанол-индуцирана
улцерогенеза

• Студово-имобилизационен
стрес

• Термична травма
• Физическо натоварване

Експериментални моделиБиомаркери

• Bekyarova G, Yankova T (1998) Аcta physiol pharmacol Bulg 23(2):55-
59.

• Ivanova DG, Galunska B, Bekyarova G, Yankova T (2000) Scr  Sci  Med ,
322-325.

• Georgieva M Bekyarova G (2008) Acta Morphologica  at Anthropologica
13: 144-148

• Бекярова Г, Галунска Б, Янкова Т. (2006) Mедицински преглед 42
(1): 44-47

• Бекярова Г. Маразова К . Сб : Доклади “20 години ВМИ Стара Загора” 2002,
85-89



Първите проучвания
са свързани с изследвания на механизмите на  увреждане
на  еритроцитите при оксидативен стрес индуциран от ТТ

Ан
 Антиоксидантен

капацитет
 Алфа-токоферол
 Глутатион

Други T-SH

 HbHb
деградация

Протеинова
оксидация

Липидна
пероксидация

Еритроцитите са много чувствителни към
оксидативно увреждане. Те са постоянo
изложени на оксидативен стрес, тъй като
постоянно генерират супероксиди при
автоокислението на хемоглобина. Освен
това са еритроцитните мембрани са
богати на ПНМК, които са субстрат за
липидната пероксидация .
Оксидативното увреждане и при
активиране на липидната пероксидация,
изчерпването на глутатиона и
увреждането на мембранните и
цитоскелетни протеини в условията на
оксидативен стрес са възможени
механизми за увреждане на
еритроцитите



Първата публикация

• Бекярова, ГЙ, Маркова ПМ, Каган  ВЕ. Защита
алфа-токоферолом эритроцитов от гемолиза
индуцированного термической травмой (1989).
Бюллeтень экспериментальной биологии и
медицины 107(4): 413-415



Оксидативното увреждане на еритроцитите
променя техните реологични свойства

Ан
 Антиоксидантен

капацитет
 Алфа-токоферол
 Глутатион

Други T-SH

 HbHb
деградация

Протеинова
оксидация

Липидна
пероксидация

MDA,
Cu Zn SOD, Каталаза
Глутатион
Витамин Е  и А

MDA образува аддукти със спектpина  в
еритроцитната мембрана и предизвиква
модифициране и агрегация на този белтък, а това
предизвиква влошаване на реологичните им
свойства и намаляване на тяхната преживяемост .



Алфа-токоферол като антиоксидант и мембраностабилизатор
ограничава нарушенията в реологията на еритроцитите в острия

период на термичната  травма



Доказателства за ролята на ROS-индуцирана липидна
пероксидация за влошаване на реологичните свойства на

еритроцитите при термична травма

• Високото нивото на липидните пероксиди
(MDA и Шифови бази) в еритроцитите и
повишена склонност им хемолиза.

• Корелацията между намаления
антиоксидантен капацитет (CuZnSOD,
Каталаза, Глутатион) в еритроцитите,
флексибилитет и повишена им склонност
към агрегация.

• Протективният ефeкт на алфа-токоферола
(директен антиоксидант) върху
функционалните свойства на
еритроцитите.



Публикации свързани с изследване на протективния ефект
на токоферола върху реологията еритроцитите при

експериментална термична травма

• Bekyarova G, Yankova T, Yankov D, Kozarev I ( 1991) Erythrocyte rheology and lipid
peroxidation in burns. Biomedica Biochimica Acta (Germany) 50 (1): 71-76.

• Bekyarova G, Yankova T, Galunska G (1996) Increased antioxidant capacity, suppression of
free radical damage and erythrocyte aggregability after combined application of
alphatocopherol and FC-43 perfluorocarbon emulsion in early postburn period in rats.
Аrtificial cells, Blood substitutes, Immobilization and Biotechnology 24 (6): 629-642

• Bekyarova G, Yankova T, Kozarev I, Yankov D (1996) Reduced erythrocyte deformability
related to activated lipid peroxidation during the early postburn period. Вurns 22(4): 291-
294.

• Bekyarova G, Yankova T, Marinov M (1997) Lipofuscin product accumulation, insufficient
antioxidant defence in erythrocytes and plasma and enhanced susceptibility to oxidative
haemolysis after thermal trauma. Acta Chirungica Plastica 39 (2): 61-64.

• Bekyarova G, Yankova T (1998) Alpha tocopherol and reduced  glutathione deficiency and
decreased deformability of erythrocytes after thermal skin injury. Acta Phisiol  Pharmacol
Bulg 23 55-59



Използвани методи за изследване
на оксидативния стрес

Спектрофотометричен
• Mалондиалдехид (MDA)

Конюгирани диени,
• CuZnSOD, каталаза,
• G-6PDH, Глутатион-

пероксидаза
• Церулоплазмин

Флуоресцентна
спекрофотометрия
• Шифови бази
Флуориметричен метод
• Редуциран глутатион
Хроматографски метод
(HPLC) Vitamin E
• Vitamin A



Начало
Настояще и

Переспективи



Методи за оценка на антиоксидантна защита и степента на
увреждане на черен дроб и стомашна мукоза при

експериментален модел на ТТ

Биохимични и клинико-
лабораторни методи
• Малонов диалдехид
• Тоталните тиоли
• Пикочна киселина,
• Глутатион
• PA, аРТТ, фибриноген
• AST, ALT, GGT, ChE

Имунологични методи
• Eкспресията на NF-kB (Western

blotting )
• С-реактивен протеин

(турбодиметричен метод
• TNF-α , L-6, IL-10

Имунохистохимични
методи
4 hydroxynonenal-4HNE
Nrf2 ; Нeme oxygenase- 1
Bcl-2; Вах
iNOS, eNOS, Cu/Zn SOD
К- 67 пролиферативен
маркер
Хистологични методи
черен дроб, стомашна  лигавица
ерозивния (лезионен) индекс



4-HNE- един от най-токсичните маркери на липидната пероксидация,
и медиатор на оксидативното увреждане в клетките

4-hydroxynonenal (HNE - силно токсичен за
клетките, свързва с формиране на
образуването на ковалентни аддукти с
протеини в клетката, вкл и плазмена
мембрана с модифициране на специфични
клетъчни функции.
4-HNE повишава продукцията на
супероксиди в митохондриите, уврежда
mitDNA, предизвика митохондриална
дисфункция и клетъчна смърт (апоптоза)
Повишаването на нивата на 4-НNЕ е
причина за изчерпването на тиолите,
нарушения в редокс-баланса и
антиоксидантната защита, митохондриална
дисфункция и клетъчна смърт (апоптоза)
черен дроб  и стомах



Оксидативният стрес-основен патофизиологичен
механизъм на увреждане на черния дроб и ст лигавица

Мелатонинът предотвратява повишаването
нивото на MDA и 4-HNE и намаляването на
Т-SH групи в черния дроб и подобрява
антиоксидантния капацитет на тъканите и
протектира срещу тъканно увреждане. .



Мелатонинът ограничава оксидативното увреждане  и
подобрява антиокcидантния капацитет в черен дроб и

стомашната мукоза

• Мелатонинът е високо-липофилен
и  достига  до клетъчните органели
(митохондрии , ЕR) ;

• Директно  улавя и инактивира
свободните радикали;

• Индиректно повишава синтеза на
антиоксиданти и  антиоксидантни
ензими;

• Мелатонинът  намалява нивото на
MDA 4-HNE , повишава нивото на
глутатиона, възстановява редок-
баланса и  и протектира срещу
тъканно увреждане.

•



Свободните радикали – активират
сигнални пътища

• До края на миналия век се приемаше , че
свободните радикали са задължително вредни за
клетките.

• По-нови данни показват, че ROS при определени
условия изпълняват роля на сигнални молекули и
участват в клетъчната сигнализация чрез
регулиране активността на транскрипционни
фактори.
– 4HNE при високи  нива предизвикват клетъчно

увреждане и апоптоза, докато при ниски концентрации
активират сигналните пътища като участници в
клетъчната сигнализация.



Свободните радикали като сигнални молекули
участват в клетъчната сигнализация

Свободните радикали
активират
транскрипционни
фактори, регулиращи
както експресията на
ензими от
антиоксидантната система
на защита, така и
медиатори на
инфламаторния отговор и
клетъчната смърт.



Свободните радикали активират
възпалителния отговор

Продуктите на липидната перокисдация (4-
HNE)
 повишават  експресията на нуклеарния

фактор NF-kB
 повишава нивото на анти-възпалителните

(TNFα, IL-6) нивото на CRP, iNOS
 Намалява  или не се променя нивото на

анти- възпалителните цитокини (IL-10) в
плазмата и хомогенат от черен дроб и
стомашна мукоза;

•



Корелационната зависимост между
маркерите на оксидативния стрес
(малондиалдехид)   и на про-
възпалителните фактори ( РТ и
Фибриноген)

Bekyarova G et al. (2009) Methods Find Exp Clin
Pharmacol 31(1):11-14

Bekyarova G et al. (2009) Burns  32(5):299-303
Bekyarova G et al. (2010) Methods Find Exp

Clin Pharmacol;32(5):299-303
Bekyarova G, et al. (2012) Int J Immuno-

pathol Pharmacol 25(3):591-6.



Мелатонинът потиска възпалителния
отговор

Мелатонинът потиска NF-kB-
медиирания възпалителен
отговор и протектира срещу ТТ-
индуцираното увреждане на
черния дроб и стомаха.

Bekyarova G et al. (2010)  Methods Find Exp
Clin Pharmacol;32(5):299-303
Bekyarova G, et al. (2012) Int J Immuno-
pathol Pharmacol 25(3):591-6.



Протективно действие на мелатонина върху
микроциркулацията и тъканното увреждане

•
Bekyarova G et al. (2012) Int J
Immunopathol Pharmacol 25(3):591-6
Bekyarova G et al. (2010) Methods Find Exp Clin
Pharmacol;32(5):299-303



Оксидативният стрес предизвиква
митохондриална дисфункция и апоптоза

• 4-HNЕ директно
уврежда mtDNA и
активира
митохондриалния
апоптотичен път;

• 4-HNЕ медиира Fas-
индуцираната
апоптоза чрез
активиране на JNK и
р53 медиирания
митохондриален път
на апоптозата.

• Повишава BAX /Bcl-2
индекс.



Мелатонинът модулира Bcl-2/Bax баланс към
протективен ефект – оцеляването на клетката

• Мелатонинът потиска
апоптозата и увреждането
на хепатоцитите  и клетки в
стомашната лиговица като
ограничава липидната
пероксидация  (4-НNЕ) и
митохондриалната
апототична сигнализация
както и TNF/Fas ligand -
индуцираната апоптоза



Мелатонинът променя баланса Bcl-2/Bax към
протективен ефект – оцеляването на клетката

Bax

Bekyarova G et al. (2013) Advances in
Bioscience and Biotechnology; 4 (11a): 41-44.

Bcl-2
Мелатонинът стимулира
експресията на про-апототичния
Bcl-2 протеин, модулира про-
/антиапототичния баланс,
намалява BAX/Bcl-2 индекс и
броя на апоптотичните телца в
черния дроб.
Мелатонинът потиска
оксидативното увреждане,
възпалението  и апоптозата  и
ограничава увреждането на  на
черния дроб при ТТ



Мелатонинът  активира транскрипционния фактор Nrf2,
повишава антиоксидантния капацитет и  ограничава

увреждането в черния дроб

 Мелатонинът  активира транскрипционния фактор Nrf2 , повишаващ експресията на  антиоксидантните
ензими като НО-1, γ-GT, GST, SOD и действа като естествен индуктор на антиоксидантна защита в черния
дроб и ст лигавица. Мелатонинът стимулира дисоцияцията на Nrf2/Keap 9 (репресор)и насочването му
към ядротор където се свързва с ARE (антиокисдант респон елементите кодиращи антиоксидантните
ензими .

 Стимулирането на защитните механизми на клетката чрез повишаване експресията на антиоксидант-
активиращи транскрипционните фактори, какъвто е Nrf2 и подобряване на редокси-баланса е нов
механизъм за клетъчна протекция срещу увреждането на черния дроб при ТТ

Bekyarova G et al (2012) CEJM 7(4): 535-538.



НО-1/ Nrf2 сигнален път и тъканна протекция

• Ензимът Хем-оксигеназа-1 играе
важна роля за поддържане на
антиокисдантната защита   и осигурява
протекция на клетките при стрес.

• Антиоксидантното и цитопротективно
действия на ензима НО-1 се реализира
основно чрез неговите метаболити
(билирубин, СО и феритин)=

• СО, билирубинът и биливердинът
поотделно или в комбинация
протектират ендотелните клетки от
апоптоза, индуцирана от свободни
радикали и цитокини

• НО-1 модулира съдовия тонус, потиска
възпалителния процеси и апоптозата
на ендотелните клетки и повишава
защитата на клетките при стрес.



Активирането на НО-1 / Nrf2 под действие на мелатонина
е нов механизъм за хепатопротекция при термична

травма

Мелатонинът, повишавайки
експресията на НО-1– eнзим
увеличава антиокcидантния потециал,
потиска възпалителния отговор,
увреждането и апоптозата на
ендотелите клетки в черния дроб  и
стомашната лигавица.
Активирането на НО-1 - нов
механизъм за протективното действие
на мелатонина върху стом  лигавица и
черния дроб при ТТ

Bekyarova G et al (2013). J Interdiscipl Histopathol 1(5):
246-25.
Bekyarova G  et al (2015) SOJ Immunology; 3(2): 1-8
Bekyarova G  et al (2015) Vet Med 60(11):621-628.



Активирането на НО-1 / Nrf2 под действие на мелатонина е
нов механизъм за протекция  на стомашната лигавица

Bekyarova G (2010) Journal of Biomedical and Clinical
Research 3: 93-99.
Bekyarova G (2013 ) Journal of Interdisciplinary

Histopathology 1 (5): 246-25
Hristova M et al (2014) Archives of the Balkan Medical
Union 49 Suppl I: A101



Мелатонин и протекция
на стомашната  лигавица

Цитопротекторното действие на
мелатонина върху стомашната
лигавица се свързват с
намалената експресия на 4 HNE и
повишената експресия на HO-1 ,
CuZn SOD, Bcl-2
Mелатонинът по този начин
протектира срещу образуването
на лезии в стомашната лигавица
в острия период след термична
травама.

• Bekyarova G et al. (2009) Burns  32(5):299-
303

• Bekyarova G et al (2013) J Interdiscipl
Histopathol 1(5): 246-25

• Bekyarova G  et al (2015) SOJ
Immunology; 3(2): 1-8



Мелатонинът модулира експресията на
вазопротекторните ензими  eNOS и НО-1

• Мелатонинът модулира
експресията на двата
вазоактивни ензима (еNOS и
HO-1) чрез потискане на
оксидативния стрес и
възпалението в черния дроб
при ТТ.

• Мелатонинът повишава
експресията на НО-1,
потиска транскрипционния
фактор NF-kB допринася за
инхибиране на ROS-
медиираното увреждане на
еNOS.



Мелатонинът реализира протективния си ефект
чрез модулиране NF-kB и Nrf2 сигнални пътища

Мелатонинът  активира ядрения
еритроид-свързан фактор (Nrf)-2
повишава експресията на
антиоксидантните  ензими и
ограничава оксидативния стрес  и
паралелно с това редуцира
възпалителния процес и
апопотозата чрез потискане на
транскрипционния фактор NF-kB.
По този начин мелатонинът се
очертава като ефективно срество  за
протекция и възстановяване на стом
лигавица  и черния дроб при ТТ

Bekyarova G et al (2012) CEJM 7(4): 535-538.
Bekyarova G et al (2015) SOJ Immunology 3(2): 1-8.

Bekyarova G et al (2015) Vet Med 60(11): 621-628.



Активиране на
ендотела и

хепатoцитите

Активиране
на

левкоцитите

Активиране  на
комплемента eNOS

Активиране  на
левкоцитите

Активиране  на
коагулационната

система

Инфилтрация
на левкоцити
в черния дроб

ROS

Апоптоза

mtDNA-
увреждане

TNFα
IL-1

Активиране  на
Купферови клетки

CRP

Клетъчна
увреда

ROS
Протеази

ROS

TNFα

TNF, IL-6,CRP
4HNE

ХDН/ХО

IL-6

ICAM

IL-8

ХDН/ХО

Вазоконстрикция

Ендотелна
увреда

Забавeн кръвоток

Цит.С
Каспази

Bax/Bcl-2

TNFα

IL-10

Исхемия - реперфузия

АSТ , АSТ , АLТ .GGT
ChE, АLB

PA , aPTT, фибриноген,
CRP



Мелатонинът е ефективн средство за
ограничаване на патофизиологичните прояви на

оксидативния стрес при термична травма

• Мелатонинът  поради високо-липофилната си природа достига
до всяка част ото клетката, за разлика от другите антиоксиданти
витамин E (мембрана) и витамин (цитозол).

• Мелатонинът  е един от най-силните антиоксиданти -два пъти
по-ефикасен от витамин Е и А и три пъти по-активен от
глутатиона

• Директно неутрализира на ROS и RNS ( до 10) и потиска на про-
оксидантните ензими

• Активира Nrf2 и повишава синтеза на анти-оксидантните
ензими

• Потиска NF-kB медиирания възпалителния отговор и показва
анти-апоптотично действие



Данни от епидемиологични
изследвания  свързват повишената
честота на затлъстяване , диабет,
дислипидемия – компонети на
метаболитния синдром ниската
физическа активност, нарастващата
комсумация на високо-калорични
храни и напитки съдържащи
фруктоза, паралелно с намаления
прием на антиоксиданти, витамини.
Неалкохолната мастна чернодробна
болест е най- разпространената
причина за абнормната чернодробна
функция, свързана със затлъстяването
кардиометаболитните нарушения  и
се смята за неразделна част от
метаболитния синдром.



• Уврежданията в черния
дроб  при неалкохолната
мастна чернодробна болест
(NAFLD) варират от стеатоза
до стеатохепатит, фиброза и
цироза без комсумиране на
алкохол.

• За да се обясни тази
прогресия Day et al.
предлагат  популярния
модел на двата  хита.



Оксидативният стрес - ключов фактор в прогресивното
развитие на неалкохолната мастна чернодробна болест

Според съвременните схващания
инсулинова резистентност е първия
метаболитен дефект, който води до
нахлуване на СМК в черния дроб и
отлагането на липиди в черния доб и
развитие на стеатоза-- първия хит
Чернодробната стеатоза прогресира
във стеатохепатит в резултат на
втория хит и основна роля за това
има оксидативния стрес
Стеатозата и оксидативният стрес

играят важна роля в прогресивното
развитие на неалкохолната мастна
чернодробна болест и развитието на
неалкохолен стеатохепатит.



Чрез създадения модел на метаболитен синдром
за пръв път са проучени патофизиологичните
механизми на чернодробното увреждане, свързани
със затлъстяването, оксидативния стрес, възпале-
нието и апоптозата при високо- фруктозна диета на
плъхове и прием на S-аденозилметионин (S-AMe) и
Алопуринол.



Високо-фруктозна диета, инсулинова
резистентност и чернодробна стеатоза

ОикъFructose

Steatosis
За чернодробната стеатоза
ключова роля има
инсулиновата резистентност,
фактор който стимулира
продукцията и притока на СМК
в черния дроб и намаленото
им β- окисление, а това води
до натрупване на триглицериди
в черния дроб. В стеатозния
черен дроб  повишеният
приток на СМК в митохондри-
ите стимулира ROS. За
стеатозата важна роля имат
също затлъстяването и
адипоцитната дисфункция.

β



ROS предизвиква възпаление, апоптоза  и прогресивно
увреждане на черния  дроб при ВФД

Fructose

NASHNASH

ROS стимулира липидната пероксидация,  изчерпване на
глутатиона,  продукцията на TNF , митохондриална

дисфункция и апоптоза, TGF-допринасящи за
прогресивното увреждане на ч дроб



• При фруктозо-индуцирания метаболитен синдром
оксидативният стрес, ниско-степенното възпаление
са свързани с тях апоптотичните процеси в
стеатозния черен дроб допринасят за
прогресивното увреждане на черния дроб и
развитието на неалкохолен стеатохепатит .

• Тези данни представляват убедителни
доказателства за необходимостта от  търсене на
нови  маркери за мониториране на тези процеси в
най-ранните етапи на чернодробна увреда.



S-аденозилметионин (S-AMe) потиска оксидативния стрес,
възпалението, апоптозата и прогресивното увреждане на черния

дроб при високо-фруктозна диета

Bratoeva et al. (2015)Folia
Medica 51 (1):35

Bratoeva et al. (2014) Obesity
Facts 7(1): 173



Антиоксиданти

Протективният ефект на
S-аденозилметионин (S-AMe) при NAFLD e като:
• Донор на метилови групи
• Прекурсор на глутатиона
• Стимулира синтеза и транспорта на глутатиона
• Повишава устойчиността на митохондриите към цитотоксичното

действие на свободните радикали и провъзпалителните
цитокини,

• Инхибира митохондриалната дисфункция и апoптозата на
хепатоцититe

• Потиска стеатоза в черния дроб чрез повишаване секрецията на
VLDL и изнасянето на ТГ от черния дроб.

• Протектира оцеляването на хепатоцитите в условията на
фруктозо-инцицираните метаболитни увреждания



Протективният ефект на
S-аденозилметионин (S-AMe)

Steatosis



Индуцирането на Nrf2 signaling е нов подход за превенция
и терапия на NAFLD

Tang W et al. Role of Nrf2 in chronic liver disease. WJG 2014,200(36): 13079-85

• Аkтивирането на Nrf2 (фармакологични средства и
нутрицевтици)  има ключова роля в ограничаване на
прогресията на NASH

• 1. Протектира  черния дроб от стеатоза посредством
модулиране на липидния метаболизъм (потиска
липогенезата и стимулира на бета-окислението на СМК в
черния дроб, активирайки пероксизом пролифератор-
активиран рецептор (PPAR-γ).

• Повишава експресията на антиоксидантните гени, нивото
на допринасящи за елиминиране на ROS, поддържането
на  нивото на редуциран глутатион - ключов индикатор за
протекция на мит ДНК и апоптозата



Активиране от фармакологични
средства / нутрицевтици

Sulforaphane

Активиране от фармакологични
средства / нутрицевтици

Sulforaphane Nrf2Nrf2

СМК метаболизъмСМК метаболизъмСМК метаболизъм,
PPAR-γ,

СМК метаболизъм,
PPAR-γ,

Антиоксидантна защита,
НО-1, GSH

4 HNE, Bax/Bcl-2

Инсулинова
резистентност
СМК/TG натрупване

Черен дроб -
норма Steatosis

Оксидативен стрес
Митохондриална

Дисфункция
Апоптоза

NASH

Wei Tang, et al Role of Nrf2 in chronic liver disease. WJG 2014,200(36): 13079-13087|



Фруктоза и повишен
кардиоваскуларен риск

• NAFLD се счита за чернодробна проява на
метаболитния синдром . Има данни
показващи, че NAFLD повишава кардио-
васкуларен риск независимо от широкия
спектър на рискови фактори за
метаболитен синдром.



Фруктозата-липидогенeн и
хиперурикемичен фактор

• Фруктозата е високо
липидогенeн фактор -
стимулира синтеза на
триглицеридите, повишава
отлагането на мазнини в
черния дроб  и предизвиква
дислипидемия – ТГ и  VLDL

• Фруктозата е не само
липидогенен фактор, но
повишава продукцията на
пикочна киселина (ПК) и ROS



Фруктозата-липидогенeн и
хиперурикемичен  фактор

Johnson R et al. Diabetes 2013 62(10) 3307-15



Пикочната киселина и ROS при високо-фруктозна
диета и риск от ранна атеросклероза

UA + ROS

NO,      ET-1,
ICAM, VCAM

CRP

Fructose



Пикочната киселина предизвиква
ендотелна дисфункция

Повишеното плазмено ниво на ПК
• Инхибира еNOS съдовия ендотел ( NO)
• Стимулира съдовото възпаление
• Има липидогенен ефект

– ПК  стимулира инсулиновата резистентност в черния дроб
чрез индуциране на митохондриалния оксидативен стрес,
който предизвиква акумулиране на липиди „стеатоза“ в
черния дроб

Nakagawa T et al. Nat Clin Pract Nephrol. 2005;1(2):80-6.
Nakagawa T et al.  Am J Physiol Renal Physiol 2006,290(3)F:625-31
Johnson R et al. Diabetes 2013 62(10) 3307-15



UA + O2
TNFα

OxVLDL

Фруктозата индуцира оксидативен стрес, ниско-
степенно възпаление и ранни атеросклеротични

промени

NO,      ET-1,
ICAM, VCAM ,

CRP

Fructose



ROS и атерогенеза

• ROS оксидират проатерогенните липиди
VLDL и LDL

• Предизвикват ендотелна дисфункция като
инактивират NO като пероксинитрит
(ONOO-)

• Предизвикват съдово възпаление
активирайки NF-kB.



Високо-фруктозната диета индуцира ранни
атеросклеротични промени

Хроничното фруктозното
натоварване предизвиква
хипертриглицеридемия и
хиперурикемия,
низкостепенно възпаление,
оксидативен стрес, които
заедно ендотелна
дисфункция предизвикват
начални атеросклеротични
промени (хистологични
данни за единични пенести
клетки  в торакалната
аорта).

Bekyarova G et al  (2015) Folia Medica
57 (suppl 3): 8.



Алопуринол

Алопуринолът показва антиатерогенен ефект
чрез намаляване:
• продукцията на пикочна киселина, и

оксидативния стрес,
• дислипидемията,
• низкостепенното възпаление,
• ендотелната дисфункция



Директен или индиректен
антиоксидант?

Mолекули които стимулират физиологичния
антиокисдантен отговор без самите  те да  са
антиоксиданти са индиректни антиоксидантни
(Resveratrol , Sulforafan)

Dinkova-Kostova AT, Talalay P. Direct and indirect antioxidant properties of inducers
of cytoprotective proteins. Mol Nutr Food Res. 2008 ;52 Suppl 1:S128-38.



Директни или индиректни
антиокcиданти?

Все по-убедителни са доказателствата  за предимствата при  използване на
индиректните антиоксиданти през директните.
Индиректните антиоксиданти реализират ефектите си чрез модулиране на
транскрипционен фактор Nrf2 и те имат предимства пред директните
антиоксиданти.
• 1. Индиректните антиоксиданти индуцират продукцията на GSH, Thioredoxin

(естествената антиоксидантна система)
• 2. Полуживотът на тези протеини и по-дълъг и ефекта им върху

антиокисдантната защита  може да бъде удължена .
• 3. Активират Nrf2 и батарея от цитозащитни протеини, включително

антиоксиданти, анти-инфламаторни и детоксикиращи ензими се помага
възстановяването или отстраняване на увреждените повредени
макромолекули при оксидативен стрес.

• 4. Индиректните  антиоксиданти не са редокс активни и по-малко вероятно
е да предизвикат прооксидантни ефекти,  докато директните са редокс -
активни  и предизвикват  про-окисдантни ефекти.



Начало
Настояще и

Переспективи



От екcперимента към клиниката



Иследване на ролята на оксидативния стрес при
хронични възпалителни заболявания

Данните от нашите проучвания относно ролята на основни транскрипционни
фактори, модулиращи инфламаторния и апоптотичен отговор и повишаващи
антиоксидантната защита при термична травма могат да послужат като база за
бъдещи проучвания на механизмите на тъканното увреждане и при други
патологични заболявани като хроничните възпалителни заболявания на дебелото
черво.
Имунохистохимични методи за изследване :
• 4 -HNE
• Nrf2 /HO-1
• Bax, Bcl-2, Ki-67
• NF-kB, TGFβ
• Bax/Bcl-2
Изследванията на Nrf2 представляват предизвиктелство от научна гледна точка
предвид възможностите за разработване на нов подход в терапията тези
увреждания.



Изследване на показатели свързани с
оксидативния стрес при лица с неалкохолна

мастна чернодробна болест

• Nrf2 /HO-1
• Gluthatione
• NF-kB, TNF
• TGFβ
• Апоптотични
маркери



Изследване нови маркери, свързани с
оксидативния стрес при лица с термична травма

Western blot
• НО-1 в плазма
• Glutathtione
• Nrf2 в плазма
• Имунохистохимични
изследвания
в тъкани (кожа).



Ранните циркулинащи маркери на ендотелната
дисфункция сързани с оксидативния стрес като
предиктори на мозъчно-съдовата болест (МСБ )

• През последните няколко десетилетия се натрупаха
данни за ключовата роля на ендотелната дисфункция в
патогенезата на сърдечно-съдовите заболявания  и
атеросклерозата,  повишаващи риска от мозъчен инсулт.
В литература се  дискутират възможните механизми на
връзката между ендотелната дисфункция и  повишения
от МСБ риск, като се акцентуира върху ролята на
оксидативния стрес и съдовото възпаление.



Ранни маркери на ендотелната дисфункция свързани с
оксидативния стрес  като предиктори на
мозъчно-съдовата болест

• Изследването на ранни циркулиращи маркери за
оценка на  ендотелната дисфункция като

• АDMA, и  ЕT-1, адхезионни молекули
(ICAM-1, VCAM-1), както и на 8-isoprostan,
хем-оксигеназа-1 и глутатион в плазма.
е важно с оглед профилактиката, мониторирането на

рисковите групи, ранната диагностика , избора на
лечение при пациенти с мозъчно-съдова болест.



Благодаря за вниманието !


