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Оксидативни стресови отговори на еукариотната
клетка
1.

Дрождите – основна моделна система за изучаване
влиянието на стресови фактори при еукариоти

Съвременната биология отделя голямо място на изучаването на молекулярните
механизми на стресовия отговор, както и на влиянието на оксидативния стрес върху
развитието на редица заболявания при човека. Една от основните хипотези обясняващи
процесите на клетъчното стареене, както и на развитието на някои тежки заболявания
като рак, алцхаймер и др., е свързана с така наречената “теория на свободните
радикали”. Тя предполага, че тези процеси са резултат от несъвършената защита на
клетките срещу причинените повреди от свободните кислородни радикали.
Един от основните моделни организми, използвани за изучаване механизмите
на свободно-радикаловите увреждания са дрожди и особено тези от род Sachharomyces.
Тяхно важно предимство е, че са едноклетъчни еукариотни организми, притежаващи
всички характерни особености на висшите еукариоти. Те лесно се култивират и имат
крайна репликативна продължителност на живот, водеща до остаряване и клетъчна
смърт. Това позволява сравнително лесното отчитане на влиянието на различни ендо- и
екзогенни оксиданти и антиоксиданти. Освен това сравнителния анализ на дрождевия
и човешки геном показва консервативност по отношение на генетичните пътища,
отговорни за клетъчния отговор срещу различни типове стресови фактори,
включително и към оксидативен стрес. Наблюдава се и много висока хомология между
редица дрождеви белтъци и белтъци на висши еукариоти, отговорни за поддържане
цялостта на клетките в условия на стрес.
Използването им като моделен организъм е важен не само за изучаването на
стресовия отговор при еукариоти, но има и огромно значение за повечето практически
аспекти на биотехнологията. Например, по-доброто разбиране на механизмите, чрез
които дрождевите клетки прецизно постигат термотолерантност в аеробни условия, би
довело до разработване на щамове с по-голяма жизнеспособност за индустриалните
ферментации.

2.

Оксидативния стрес при дрожди

2.1. Основни типове кислородни радикали и механизми за генерирането им
Появяването на молекулния кислород (О2) в земната атмосфера, независимо от
развитието на нови много по-ефективни метаболитни пътища, е довел и до появата и
еволюцията на редица защитни механизми срещу токсичните ефекти на тази молекула.
Усиленото изследване на вредното въздействие на кислорода върху живите организми
през последните две десетилетия доведоха до изучаването на кислородната токсичност
като обширна поддисциплина на съвременната биология. Съвременното развитие на
тази област дължи много на откритието на ензима супероксид дисмутаза и
последващото предположение, че вътреклетъчната продукция на супероксидни
радикали (О2-·) е основният медиатор на кислородната токсичност при аеробните
организми. Допълнителният интерес в тази област е предизвикан и от значението на
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активните-кислородни видове в много аспекти на човешката биология, включително в
кардиоваскуларните и нервномускулните заболявания, стареенето и рака.
Няколко реакции на редукция на молекулния кислород водят до формирането
на вредните за живите организми продукти. Обикновено редукцията на О 2 до вода
изисква четири електрона. Ако тази редукция се извърши по едновалентни пътища
(редукция с единични електрони), това води до получаването на три токсични
междинни продукта: супероксиден радикал (О2-·), водороден пероксид (Н2О2) и
хидрооксилен радикал (ОН-·).
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Независимо, че триплетния кислород на практика представлява дирадикал
(притежаващ два несдвоени електрона), основното му състояние е слабо реактивно,
дължащо се на спинови ограничения. Добавянето на достатъчно енергия за да се
променят орбиталите на един от тези два несдвоени електрона премахва това
ограничение и води до получаването на две реактивни форми наречени синглетен
кислород ( О2). Ролята на синглетния кислород в токсикологията е спорна. До днес
няма директни доказателства за неговото вредно въздвйствие. Независимо от това
синглетния кислород се формира в биологичните системи и притежава капацитетът да
взаимодейства с различни биомолекули. Наскоро публикувани изследвания сочат, че
синглетния кислород може да инхибира калциевата АТФ-аза.
Важен елемент при получаването на кислородни радикали е взаимодействито с
преходни метали. Способността на тези метали да променят валентното си състояние е
в основата на формирането и разпостранването на повечто токсични радикални
реакции. Например, супероксидния анион е относително нереактивоспособен във
водна среда. При наличието, обаче, на водороден пероксид и преходен метал, като
желязо или мед, може да бъде формиран изключително реактивния хидроксилен
радикал. Този път, известен като Хабер-Вайс реакция [реакция (5)] е тип Фентънова
реакция и е силно токсична за биологичните системи.
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Очевидно е, че свободните радикали са независими химични съединения с един
.
или повече несдвоени
В научната литература
саOH
познати
+
H2Oелектрони.
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+ няколко
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2
термина за означаването на тези реактивни кислородни съединения. Те включват
оксорадикали, свободни кислородни радикали, активни кислородни радикали и

3

разнообразие от комбинации на тези наименования. Терминът “Реактивни Кислородни
Видове” (ROS – Reactive Oxygen Speciece) е предпочитания, тъй като много от
съедненията предизвикващи свободно-радикалови повреди (такива като синглетен
кислород, водороден пероксид, хипохлорна киселина, епоксидни метаболити и др.),
съдържат кислородни функционални групи, но не са радикали и не винаги реагират с
клетъчните структури посредством радикални реакции (Таблица 1).
Таблица 1. Реактивни кислородни видове и основни източници.
Наименование

Формула

Източници и коментар

Молекулярен кислород

О2 3 Σ

Газообразно състояние

1

Фотоинхибиране, UV радиация, е- трансфер в

(триплетно състояние)
Синглетен кислород (Iво

О2 1Δ

възбудено състояние)
Супероксиден анион

хлоропласти
О2-·

Фотоокислителни
редокс

-

реакции

(флавопротеини

циклизиране),

митохондриален

транспорт, глиоксизомална активност, реакции
на О3 и ОН·; защита срещу патогени, окисление
на ксенобиотици
Водороден прекис

Н2О2

Формира

се

от

О2-·

чрез

дисмутация;

фотореспирация, β окисление; протон индуцирано
разграждане на О2-·; защита срещу патогени
Хидроксилен радикал

ОН·

Защита срещу патогени, реакции на H2О2 с CO2-·
(Haber – Weiss); реакции на (H2О2) с Fe2+(Fenton);
високореактивен с всички макромолекули

Перхидрилов радикал

О2Н·

Протониране на О2-·; реакции на О3 и ОН·

Озон

О3

UV радиация или електрични изпразвания в
стратосферата; реакции на горене на фосилни
горива и UV радиация в тропосферата

Широкото разпостранение на кислорода в биологичните системи предполага, че
кислород съдържащите радикали са най-добре познатия тип. В природата обче,
съществуват органични молекули, притежаващи други атоми, които могат да действат
като свободни радикали и да играят важна роля в разрушаването на клетъчните
структури. Тиоловите радикали са сяра-съдържащи и могат да се формират от
ендогенни тиолови съединения като глутатион и в следствие на хемолитично скъсване
на дисулфидни връзки в белтъците. Тези съединения са силно реактивоспособни и
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могат да взаимодеистват с кислородните такива и да формират допълнителни
радикали. Други радикали открити в биологичните системи съдържат въглерод и могат
да се появят при отделяне на водород от ненаситените мастните киселини по време на
прекисното окисление на липидите. Азотни и фосфорни радикали също са описани.
Взаимодействието на кислородните радикали с клетъчните структури може да
доведе до настъпването на разнообразни клетъчни изменения и повреди, включително
до клетъчна смърт. Доказано е, че е трудно да се определи токсичния ефект на всеки
един специфичен реактивен кислороден вид. Поради тази причина, съществува
тенденцията тези повреди да се означават под общото наименование “оксидативен
стрес”, без да се отбелязва отделния молекулен механизъм. Първоначално този термин
основно е отразявал “нарушаването на прооксидантен-антиоксидантен баланс в полза
на първия” без да се казва нищо за вредния ефект и за промените в клетъчните
структури. Той също не е показвал дали тези изменния са резултат от увеличаване
нивото на продукция на ROS или се дължи на понижаване активността на
хомеостатичния отговор. По-късно други изследователи дефинират оксидативния
стерс като увеличено генериране на ROS, и възприемат този термин като равнозначен
на повреда. Асоциирането на оксидативния стрес с клетъчните нарушения може да се
прави дотолкова, доколкото това е логичното последствие от нарушаването на редокс
състоянието на клетките от реактивните кислородни видове. Въпреки това, част от
вътреклетъчните изменения, влизащи в понятието оксидативен стрес могат да
възникнат и от изменения в антиоксидантната защитна система. Взимайки предвид
тези условия е предложена нова дефиниция на оксидативния стрес, а именно
“нарушаването на прооксидантен-антиоксидантен баланс в полза на първия, водещо до
потенциални клетъчни нарушения” (Таблица 2).
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Таблица 2. Примери за ROS увреждания на липиди, протеини, ДНК
Осъществява се чрез няколко механизма на
Окислителни увреждане на липиди

реакции на ROS с мастните киселини в
мембранния липиден слой, водещо до увреждане
на мембраните и клетъчна смърт
В храните прекисното окисление води до поява
на нежелан вкус и миризма.
Сайт

Окислителни увреждания на протеини

–

специфична

модификация

на

аминокиселини
Фрагментиране на пептидната верига
Агрегиране на продукти свързани с кръстосани
реакции
Промяна на електричния заряд
Увеличена чувствителност към протеолиза
Окисление на Fe – S центрове от О2-· унищожава
ензимната функция
Окисление

на

специфични

аминокиселини,

маркира деградацията от специфични протеази
Окисление

на

специфични

аминокиселини

(например тирозин) води до напречно свързване
ДНК делеции, мутации и транслокации
Окислително увреждане на ДНК

Разграждане

на

нуклеотиди,

увреждания
Свързване на ДНК с протеини
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едноверижни

2.2. Основни източници за генериране на кислородни радикали
2.2.1. Вътреклетъчни източници на ROS
Независимо, че по-голямата част от кислорода, който се усвоява от аеробните
клетки, се редуцира до вода без освобождаването в клетъчната среда на токсични
съединения, съществуват редица ензимни и не-ензимни реакции за получаване на тези
реактивни кислородни видове. Могат да бъдат идентифицирани голям брой такива
вътреклетъчни източници на ROS. Участието на всеки един източник в определена
клетъчна дисфункция е трудно оределима и относителната роля на всеки един
токсичен вид варира в зависимост от специфичните експериментални условия. Много
често формирането на радикали е вторично и е следствие от друг процес, нарушаващ
клетъчната цялост. Така например нарушаването на митохондриалната интактност
може да доведе до натрупване на излишък от ROS.
Няколко основни вътреклетъчни органели в дрождевата клетка са отговорни за
продукцията на активни кислородни видове. Това са предимно митохондриите,
пероксизомите и ендоплазматичен ретикулум (ЕПР), тъй като те притежават
изключително оксидативен тип на метаболизъм. Към основните места за генериране на
ROS спадат и редица процеси, които са локализирани в цитоплазамта (Фиг. 1).

Оксидазен електронен
транспорт, цитохром P450 и b5
Преходни метали

Миелопероксидаза
Милеопероксидаза

ЕПР
Ядро
ДНК

Cu+(+)

Ксантин оксидаза

Лизозоми

Fe++(+)

Рибофлавин

Цитоплазма
Митохондрии

Пероксизоми

Катехоламини

Клетъчна мембрана
Електронно-транспортна
верига
Оксидази

Липоксигенази

Флавопротеини

Простагландин синтази
NADPH оксидаза

Фиг. 1: Клетъчни източници на свободни радикали. Свободните радикали се образуват в
клетката от действието на разнообразни разтворими или мембранносвързани ензими, както и по
неензимни пътища. Количеството на получените свободни радикали варира в зависимост от
клетката, но всички аеробни клетки притежават определено ниво на продукция на реактивни
видове.
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Митохондрии
Митохондриите и по-точно митохондриалните електрон транспортни вериги,
разположени във вътрешната митохондриална мембрана, са основен механизъм за
генериране на клетъчна енергия и са основно вътреклетъчно място, което активно и
непрекъснато формира ROS. Широко известния механизъм за редукция на
молекулярния О2 в клетките включва цитохром с оксидазата, която катализира
четриелектронната редукция на кислорода и отделянето на две молекули Н 2О.
Освобождаването на частично редуцирани кислородни междинни продукти не се
осъществява по време на този процес поради високия свързващ афинитет на цитохром
c. Поради тази причина генерирането на супероксидни радикали чрез моноелектронна
редукция на О2 на нивото на цитохром C оксидазата е практически невъзможно.
Независимо от това, около 1-2 % от кислорода, редуциращ се от митохондриите се
превръща в О2-· в междинните стъпала на митохондриалната дихателна верига (Фиг. 2).
Този продукт може да се формира, както при реакции катализирани от НАДФ
дехидрогеназата, така и от коензим Q. О2-· се генерира при автоокислението на
редуцираните електронни носители и количеството на отделените радикали зависи
както от редокс състоянието на електронния носител, така и от концентрацията на
кислород във въздуха. Редица данни сочат, че основния сайт за отделяне на О2-·, с
последващо генериране на Н2О2, в митохондриите е убисемихинона и в по-малка
степен НАДФ дехидрогеназата. При нормално функциониращи митохондриални
дихателни вериги, електроните се пренасят от НАДФ до окислената форма на коензим
Q (UQ), при което коензим Q се редуцира (UQH2). UQH2 пренася електроните до
цитохром с оксидазата и отново се превръща в UQ, преминавайки първо през свободно
радикална форма на семихинон анион (UQ-·). Този процес се осъществява на
вътрешната митохондриална мембрана. Чрез използването на различни инхибитори на
митохондриалната дихателна верига е показано, че имено в този участък генерирането
на О2-· е най-активно. Така например, антимицин А (блокатор на електронния поток
между убихинона и цитохром b) стимулира митохондриалната продукция на О 2-·
едновременно на нивото и на НАДФ дехидрогеназата и на коензим Q. Миксотиазола
(блокатор на формирането на убисемихинона) стимулира само формирането на О 2-· на
нивото на НАДФ дехидрогеназата и инхибира това формиране при действието на
коензим Q.
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O2
O2

O2.-, H2O2

O2.-, H2O2

O2

2H2O
4H+
4e-

НАДН

НАДН Дехидрогеназа

цитохром b, c

убихинон

Комплекс I

цит. с

цитохром
а, а3

Комплекс III

Комплекс IV
аскорбат
Сукцинат

-глицерофосфат

дехидрогеназа

дехидрогеназа

Сукцинат

-глицерофосфат
Комплекс II

Фиг. 2: Схематично представяне на организацията на митохондриалната дихателна
верига в четири комплекса. Сайтове на О2.- генериране и действие на респираторните инхибитори.

ЕПР
Независимо, че митохондриите са най-важния източник на ROS продукти, те не
са единственото място за вътреклетъчен оксидативен стрес. Така например
ендоплазматичната мембранна система съдържа фамилия от оксидазни ензими, чиято
цел е да окисляват разнообразни ксенобиотици. Окисляването на сравнително
инертните субстрати от монооксигеназните ензими изисква отдаване на електрони от
НАД(Ф)Н за да се формират частично редуцирани кислородни междинни продукти.
Както при митохондриите и тук може да се наблюдава изтичане на активни
кислородни видове, което да доведе до нарушаване на заобикалящите клетъчни
структури. Допълнително, метаболизирането на ксенобиотиците от ендоплазматичните
ензими може да доведе и до директното формиране на ROS.
Пероксизоми
Друг важен вътреклетъчен източник за генериране на токсични кислородни
видове, са пероксизомите. В тези органели същствуват поне две места, в които в
следствие на нормалния метаболизъм, се наблюдава изтичане на ROS. В органелния
матрикс са локализирани редица пероксизомални оксидази, участващи в -окислението
на мастните киселини, като ацил-КоА-оксидазата, както и други разтворими оксидазни
ензими като ксантин оксидазата, глутарил КоА-оксидазата, D-амино оксидазата и урат
оксидазата, които са основна генерираща ROS система. В пероксизомите са
локализирани и някои ензимни системи, които могат директно да формират свободни
кислородни метаболити. Тези системи включват ензимите учатващи в редукционното
активиране, както и флавин монооксигеназната система, която има уникалната
способност да окислява голям спектър от структурно различни нуклеофили (предимно,
съединения, съдържащи азот и сяра), при което в околната среда могат да се отделят
свободни кислородни радкали.
Друго място за отделяне на О2-·, зависещо от НАД(Ф)Н е локализирано в
пероксизомалната мембрана и представлява малка електрон транспортна верига. Тази
електрон-транспортна верига е съставена от флавопротеин НАДН: ферицианид
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редуктаза и цитохром b. Продукцията на супероксид от пероксизомалната мембрана
може да бъде и физиологичен процес, дължащ се на реокислението на НАДН в
пероксизомалната електрон транспортна верига. Този процес е свързан с
регенерирането на НАД+ и последващото му включване в пероксизомалните
метаболитни пътища. Идентифицирани са също и няколко интегрални пероксизомални
мембранни полипептида (ИМП), които са отговорни за генериране на ROS. Основния
източник на супероксидни радикали в пероксизомалната мембрана е един от тези
ИМП, който се предполага, че е цитохром и вероятно принадлежи към b групата като
използва НАДН като електронен донор. Съществува и друг ИМП, които също е
НАДН-зависим и генерира О2-·. На базата на неговите биохимични и имунологични
характеристики беше установено, че вероятно той отговаря на монодехидроаскорбат
редуктаза. Третият О2-· генериращ ИМП е строго зависим от НАДФН като донор на
електрони и може да редуцира цитохром с и вероятно е свързан с пероксизомалната
НАДФН:цитохром P450 редуктаза (Rio, 2002).
Цитозол
Действието на различни ендогенни източници може до доведе до увеличаване
количеството на токсични кислородни видове в цитоплазмата. Усвояването на
специфични субстрати от дрождевите клетки, като метанол например, или
функционирането на НАДФ-оксигеназата, разположена на вътрешната страна на
цитоплазмената мембрана може да доведе до увеличаване потока от
О2-· в
цитоплазмата. От друга страна детоксификацията на формирания супероксиден анион
от цитоплазмената Cu/Zn SOD води до увеличаване на вътрклетъчната концентрация
на H2O2. Съществуват и голям брой разтворими ензими, които могат да окисляват
ендогенни и екзогенни субстрати. Най – известният сред тях е ксантин – оксидазата,
която може директно да редуцира молекулярния кислород до супероксид , водороден
пероксид, а вероятно и до хидроксилен радикал. Въпреки че тази реакция се използва
широко за генериране на свободни радикали in vitro, нейното значение in vivo е обект
на сериозни спорове. Независимо от това, очевидната способност на ксантин –
оксидазата да продуцира ROS и нейното несъмнено присъствие в много тъкани я прави
потенциално важна за осъществяването на свободно – радикалови тъканни
увреждания.
Други оксидази като допамин хидроксилаза, D - аминооксидаза, урат –
оксидаза, мастно – киселинната СоА оксидаза, също могат да генерират ROS. С
изключение на допамин - хидроксилаза тези ензими не са добре проучени по
отношение на свободно – радикаловата токсичност и се знае малко за способността им
да предизвикват увреждания на тъканите.
2.2.2. Извънклетъчни източници на ROS
Освен различните физиологични източници на ROS съществуват и
разнообразни екзогенни такива, които могат да допринесат за увеличаването на
вътреклетъчното ниво на активни кислородни видове. Повечето от тези агенти
предизвикват генериране на супероксиден анион (О2-·) и водороден пероксид (Н2О2).
Такива източници са йонизиращото и UV лъчение, които предизвикват радиолиза на
водата, в следствие на която се оформират разнообразни силно реактивни свободни
радикали и молекулни продукти:
Н2О

eaq-, OH·, О2-·, HO2·, H2O2,
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(6)

които веднага реагират с голям брой клетъчни структури и молекули.
Към екзогенните източници на ROS се отнасят и голям брой синтетични и
природни химични съединения и озона. Механизмите за генериране на тези радикали
са отностелно малко на брой. Някои от тези екзогенни химични източници могат да се
окисляват и редуцират циклично в биологичните системи, вследствие на което се
приема електрон и се формира свободен радикал. Обичайно, съединението се редуцира
до нестабилен междинен продукт, който отдава приетия електрон на молекула
кислород. Съществува голямо разнообразие от ензими, които могат да катализират
тези процеси и по този начин да довеждат до нарушаване на клетъчния окислителноредукционен баланс. Лимитирщата реакция за формирането на радикали по време на
цикличната смяна на редокс състоянието е тяхната редукция от флавоензими, а не от
преноса на електрон към молекулен кислород. Хиноновото съединение менадион (2метил-1,4-нафтохинон) представлява чудесен пример на този процес. Той може да
претърпи едноелектронна редукция от флавоензима НАДФН-цитохром P450 редуктаза
и спонтанно да се реокисли с последващо формиране на ROS. Изследвания проведени
с Cu/Zn СОД дефицитни дрождеви мутанти показват, че те са хиперчуствителни към
менадион и това предполага токсичност, свързана с продукция на ROS.
O

O

.
O

NADPH

2

F

O2

FH
FH2-O2

.

-

NADPH-Хинон
Оксидоредуктаза
(DT-Диафораза)

O2

NADP+
FH2

O

.

H2O2

.

O2

OH
OH

-

OH

Фиг. 3: Циклична смяна на редокс състоянието на хиноните. Хиноновите странични
вериги на редица ксенобиотици са способни да приемат единичен електрон от вътреклетъчните
флавинови ензимни системи (F), в следствие на което се получавят семихинони, които в
последсвие отдават този електрон на молекулния кислород. НАДФН хинон оксидоредуктазите
могат да осъществят дву-електронна редукция на хиноните до хидрохинон и по този начин да
намалят възможността за циклична смяна на редокс състоянието.
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2.3. Механизъм на токсичното въздействие на кислородните реактивни
видове
Съществуват пет основни реакции, характерни за радикалите (Таблица 3). Тези
процеси включват биологичните молекули, като ДНК, белтъци, липиди и се извършват
постоянно като резултат от аеробната среда в която се развиват всички живи
организми.
Таблица 3: Реакции на свободните радикали
Пренос на водород

А.

+

RH

AH

+

R.

Електронен пренос

X-·

+

Y

X

+

Y-·

Реакция на
присъединяване
Реакция с образуване на
краен продукт

X.

+

RCH=CHR

X
R

Реакция на
диспропорциониране

A.

+

CH3CH2· +

A.

CH3CH2

R

A2
CH3CH3 + CH2=CH2

Основните механизми на токсичното действие на ROS с различните клетъчни
структури могат да бъдат представени на Фиг. 4. Кумулативния ефект от множеството
изменения, които настъпват вследствие въздействието на активните кислородни
видове, е една от основните причини за настъпване на клетъчна смърт.
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Свободни Радикали / Реактивни междинни съединения

Липиди

Окисляване
на витамин Е

Прекисно окисление
на липидите

Нарушаване на
мембраните

Белтъци
Окисляване на тиоли (GSH, XSH)
Формиране на карбонилни
съединения

Увреждане на Ca2+ и други
транспортни системи

Невъзможност за поддържане на
нормален йонен градиент

ДНК

Увреждане
на ДНК

Поли--АДФ

Промяна в

рибозилиране генната експресия

Изчерпване на
АТФ и НАД(Ф)(Н)

Активиране / дезактивиране на
различни ензимни системи

Нарушаване
Нарушаване на
на
клетъчната
клетъчната цялост
цялост

Фиг. 4: Механизъм на токсичното действие на свободните радикали. Възможността на
свободните радикали да взаимодействат с липиди, белтъци и ДНК, осигурява появата на редица
изменения, които могат да повлияят нормалните клетъчни функции.

2.3.1. Окисление на липидите
Липидите са били широко изучавани поради важната им структурна и
функционална роля в мембраните и поради факта, че липидната пероксидация може да
бъде измерена експериментално. За съжаление, простотата на някои методи за липидна
пероксидация (в частност реакцията с тиобарбитурова киселина) води до много
публикувани заключения, които не отчитат многобройните ограничения и връзките
причина / ефек, тъй като мембранните липиди стават по – чувствителни на
пероксидация след клетъчната смърт, това е важно съображение, когато оценяваме
пероксидацията като механизъм, а не като маркер за клетъчна смърт. Освен това
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прекисите на мастните киселини са опасни за клетките и съществуват механизми,
които да ги отделят от мембранните фосфолипиди. Когато такива процеси доминират,
то ясно е, че ще настъпи увреждане на клетките.
Процес на иницииране на прекисното окисление на липиди.
В свободна от прекиси среда, първото иницииращо стъпало на прекисното
окисление в мембраните или полиненаситените мастни киселини се отнася към атака
от всеки вид, който има задоволителна реактивност за отделяне на водороден атом от
метиленова група (-СН2-). Хидроксилния радикал може вероятно да предизвика
следната реакция.
-СН2- + ОН·

-С·Н- + Н2О

Тази реакция се случва и при липиди, които се използват за храна. Това
пероксидиране се инхибира от прихващачи на ОН· като метанол и формиат.
О2- на е достатъчно реактивоспособен да отнеме водород от липидите. По –
реактивоспособна е протонираната форма на О2- - НО2 ·.
Последици от прекисното окисление на липиди
Прекисното окисление на биологичните мембрани причинява промени в тяхната
функционалност, мембранен потенциал, повишен пермеабилитет за Н+ и други йони,
разцепване понякога последвано от освобождаване на клетъчно и органелно
съдържимо (например лизозомални хидролитични ензими). Някои от продуктите на
липидна пероксидация (зависи от металните йони) също са цитотоксични. Най –
голямо внимание се обръща на малондиалдехид (наричан понякога малоналдехид), но
той е само част от голям брой карбонилни компоненти формирани при пероксидиране
(Таблица 4).
Липидните пероксиди и / или цитотоксични алдехиди, получени от тях могат да
блокират действието на макрофагите, да инхибират протеиновата синтеза убиват
бактерии, инактивират ензими, агрегират протеини, генерират тромби и действат като
хемотоксини за фагоцитите. Голям брой цитотоксични фактори са намерени в серум от
пациенти с различни заболявания на тъканите (като могат да бъдат и артефакти от
съхранението). Не всички оксидативни липидни окисления са опасни за клетката. Те
могат да имат и протективна роля за клетката (каскада за арахидинова киселина).
Образуването на липидни прекиси в увредени клетки, може да помага на растенията да
убиват спори и гъби.
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Таблица 4. Образуване на карбонилни съединения от мастни киселини и
микрозомални фракции по време на липидната пероксидация в присъствие или
отсъствие на железни соли.

Система
Олеинова киселина
Линолова киселина
Линолинова киселина
Арахидонова киселина
Микрозоми

В присъствие Образуван
на FeSO4
малондиалдехид
(nmol mg -1)
Не
Да
0
Не
0
Да
12
Не
Да
13
Не
19
Да
45
Не
5
Да
60

Образуване на друго
карбонилно съединение
(nmol mg -1)
62
98
317
562
588
1728
10
104

Използвани са данни на McBrein и Slater. Перокислението се осъществява при следните
условия: Tris – HCl буфер (рН 7,4) при 37 С за 18 часа на клатачка в присъствие и отсъствие на Fe2+
(20 M FeSO4). ADP – Fe2+ стимулира преокислението в микрозомите след пренасяне за 30 минути на 37
С.

2.3.2. Окисление на белтъците
През последните години, белтъците са обект на засилен интерес, тъй като те са
другата основна мишена за токсичното въздействие на активните кислородни видове.
Окислението на белтъците може да доведе до модифициране на аминокиселините, в
следствие на което да се формират карбонилни или други окислени остатъци. Може да
се наблюдава и загуба на критични сулфхидрилни групи. Така например,
хидроксилния радикал и в по-малка степен други ROS, са способни да предизвикат
окисление на цистеиновите и метиониновите остатъци в белтъците, в резултат на което
се формират респективно, дисулфидни мостове и метионин сулфоксид. Окислените
белтъци са много по-податливи на клетъчна протеолиза, но въпреки това с възрастта се
наблюдава натрупване на белтъчни карбонилни групи. Това увеличаване на окислени
белтъци вероянтно е свързано с процесите на стареене и със загубата на определени
биохимични и физиологични функции. То може също така да доведе и до настъпването
на непоправими повреди и на други клетъчни макромолекули като ДНК.
Деградиране на протеини като индекс на оксидативен стрес
Окислителното деградиране на протеини се проявява веднага (без лаг фаза) след
третиране на животински клетки или микроорганизми с оксиданти. Измерването на
протеиновата деградация е много чувствителен и полезен метод за оценка на
оксидативния стрес. На фиг. 5 е илюстрирано оксидативното разграждане на белтъци.
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СВОБОДНИ РАДИКАЛИ
ПРООКСИДАНТИ

ПРОТЕИНИ

ДЕНАТУРИРАНИ / ХИДРОФОБНИ ПРОТЕИНИ

ПРОТЕИНИ С НАПРЕЧНИ ВРЪЗКИ

НЕРАЗТВОТИМИ АГРЕГАТИ

ФРАГМЕНТИРАНИ ПРОТЕИНИ

ПРОТЕОЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

АМИНОКИСЕЛИНИ
Фиг. 5: Деградиране на белтъци под действие на окислителни агенти.

Освен формирането на свързани протеинови агрегати, оксидативното третиране
може да доведе до увеличаване на количеството на модифицираните белтъци и
пептидни фрагменти. Установено е, че модифицираните протеини са предпочитани
субстрати за протеолиза.
2.3.3. Нарушаване на ДНК
Един от механизмите обясняващ клетъчната смърт след излагане на действието
на ROS включва ензима поли(АДФ-рибоза)полимераза, която се активира вследствие
на настъпване на повреди в ДНК. Веднъж след като се активира поли(АДФрибоза)полимеразата, тя използва големи количества от НАД за да репарира ДНК,
която е повредена от ROS. Първоначално се предполагаше, че в резултат на този
процес, клетката престава да синтезира АТФ, което води до енергиен дефицит,
промяна в калциевата хомеостаза и в крайна сметка до клетъчна смърт. Независимо, че
това разбиране за окислителните повреди вече не е актуално, се счита че ROS могат да
нарушат метаболитни пътища, отговорни за поддържането на нормалния аденинов и
пиридинов нуклеотиден статус.
Понастоящем се предполага, че взаимодействието на ROS с ДНК повлиява
регулацията на определени гени, което може да доведе до промени, които могат да
бъдат както пагубни така и полезни за клетката. Тези взаимодействия могат да
представляват директна модификация на ДНК, или да влияят чрез изменения в
транскрипционните фактори или ензимите, участващи в регулацията на генната
експресия.
Частен случай, но от съществено значение за клетъчната жизнеспособност, са
окислителните нарушения на митохондриалната ДНК. Тя е прикрепена към
вътрешната митохондриална мембрана и практически е изложена на ROS въздействия,
както поради липсата на защитната роля на хистоните, така и поради наличието на
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непълен репарационен механизъм. Окислителното структурно нарушаване на
митохондриалната ДНК се изразява в нейната фрагментация. Последната е тясно
свързана с клетъчните повреди, свързани със стареенето. Тъй като митохондриалната
ДНК кодира важни белтъци, участващи в процесите на окислителното фосфорилиране,
тази фрагментация води до загуба на функция на митохондриалната респираторна
верига. Това допълнително стимулира генерирането на ROS и окислителното
повреждане на ДНК. Като последствие от тези процеси се индуцира апоптоза.
2.3.4. Ковалентно свързване
Свободно – радикаловите допълнителни реакции могат в крайна сметка да
доведат до ковалентно свързване на ксенобиотоиците към различни биомолекули.
Такова свързване към важни макромолекули, някога се е смятало за пряка причина за
клетъчното увреждане. Връзката между ковалентното свързване и токсичността обаче
все още не е напълно изяснена, тъй като са идентифицирани много съединения, които
се свързват много лесно, но очевидно не увреждат клетките. Независимо от това,
ковалентното свързване е показател за формирането на реактивни радикали. В
зависимост от специфичността на атакуваната молекула, необратимото свързване на
свободно – радикалови метаболити към тъканните макромолекули изглежда имат
разрушаваща функция и е вероятен механизъм, водещ до клетъчна смърт.
2.3.5. Нарушение на Ca2+-хомеостаза
Основен елемент, който през последните години е обект на засилено изучаване
като медиатор на клетъчни повреди, е калция. Вътреклетъчното съдържание на калции
нормално е 10,000 пъти по-малко от това на извънклетъчните течности, и нарушенията,
които засягат калциевия транспорт, могат серионзно да засегнат клетъчните функции.
Калциевите АТФ-азни ензими имат основни тиолови групи, които могат да бъдат
инактивирани от ROS. Повреди,свързани с действието на ROS могат да понижат
клетъчната енергия с последващо нарушаване на способностите на клетката да
поддържа калциевите (както и на други йони) градиенти. По такъв начин свободните
радикали могат да нарушат калциевата хомеостаза. Въпреки, че връзката между
настъпването на такива повреди и клетъчните изменения не е изцяло изяснена,
предполага се, че нарушаването на калциевия балнас може да предизвика клетъчна
смърт.
2.3.6. Съединения, чиято токсичност е свързана със свободни радикали
Идентифицирани са голям брой ксенобиотици, които притежават потенциала да
генерират свободни радикали в биологичните системи. Съществуват обаче
относително малко механизми, чрез които се получават тези радикали. По-долу е
напраен кратък преглед на тези механизми, подкрепени с няколко по – характерни
примера.
А. Токсичност чрез редокс – циклизиране
Няколко различни химически структури могат циклично да се окислят и
редуцират в биологични системи с краен резултат – генериране на ROS. Най – общо
компонентът се редуцира до нестабилен интермедиат чрез добавяне на единичен
електрон, последвано от трансфер на този електрон към молекулярен кислород. Голям
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брой ензими са способни да катализират това редукционно стъпало, давайки на този
път (механизъм) широка възможност за свободно радикалова токсичност.
1. Хинони
Двувалентните о – и р – феноли при окисление се превръщат съответно в о – и
р – хинони. В случая протича бърз обратим окислително – редукционен процес, който
при хидрохинона може да се опише със схемата:
O
O·
OH
- е-

Н2О2, - е-

H+ +
O:_

OH

OH

O·

O

Равновесието хинон – хидрохинон зависи от концентрацията на Н+. Това дава
възможност да се използва рН – метрията при електроди с лесновъзпроизводим
електроден потенциал.
Окислението на хидрохинони с Н2О2 до хинони се извършва в биологични
условия.
Хинони участват в дихателната верига (убихинон).
O
H3CO

CH3
R= (-CH2-CH=C-CH2) n – H

H3CO

R

CH3

O
Хинононите са най – голямата група редокс – циклизирани съединения и
токсичността на някои р – бензохинони с реактивни или хетеро циклични групи,
заместени антрохинони или други комплексни хинони , води до оформяне на голяма
група клинично полезни антиканцерогенни вещества. Механизмите на генериране на
радикали и клетъчно увреждане от хинони са широко изследвани чрез използване на
прости хинони поради малкото съпътстващи реакции. Скорост лимитиращото стъпало
за формиране на радикали при редокс – циклизиране на прости хинони е тяхната
редукция от флавоензими, а не трансферът на електрони към молекулярния кислород.
Този източник на свободни радикали често обаче е по очевиден in vitro отколкото in
vivo. Хиноноидният компонент менадион (2- метил – 1, 4 – хафтохинон ) е отличен
пример за този феномен. In vitro менадионът може да претърпи едноелектронна
редукция чрез флавоензима NADPH цитохром Р450 редуктаза и спонтанно да се
реокисли, при което се формират ROS. Тези ROS вероятно увреждат клетките чрез
разрушаване на калциевата хомеостаза. Той може да има противоракова активност в
комбинация с други химиотерапевтици и най – вече е нетоксичен in vivo дори в големи
дози. Тази разлика в токсичността се дължи на активността на NADPH
хиноноксидоредуктаза (DT – диафораза), която може да редуцира това съединение чрез
единични двувалентно стъпало, като по този начин се избягва автоокисляемата
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семихинонова форма. Това служи за илюстриране на един от многото проблеми при
опита да се докаже свободно – радикаловата основа на токсичното действие на
химичното вещество (виж Фиг. 3).
Независимо от способността на тъканите за пълна редукция на различни
хинони, образуването на семихинони се открива при много химически вещества и
вероятно играе важна роля в антитуморната активност на много химически
съединения, използвани при лечението на човешки тумори. Над 1500 хинона са били
тествани за антитуморна активност и днес този клас от вещества, продуциращи
свобони радикали, представляват втората по големина група клинични агенти.
Разликите в редокс потенциала, свързването с желязото или други преходни метали и
локализацията в клетката водят до големи разлики в активността, мястото на действие
и цитотоксичността. Редокс – циклизиращата способност на всяко химическо вещество
обаче може да не е единствено определяща за увреждането тъй като други реакции на
тези молекули също могат да играят роля. Някои хинонови форми са
високоелектрофилни и са способни да предизвикват аглутинация. Освен това,
хиноновите тиоестери имат уникална биологична активност. Алкилираща активност на
митомицина, в добавка към неговата редокс – циклизираща активност, е един пример
за хинон, който може да има множество механизми на реактивност.
2. Метални хелати
Хелатирането на металните йони често става, за да се елиминират те като
потенциални източници на електрони. Докато някои хелатирани форми са по – малко
реактивни, други са по – реактивни поради промените, които хелатиращият агент
предизвиква в редокс – потенциала на метала и способността му да предизвика
разтваряне на по – голямата част от метала. Повишаването на реактивността може да
бъде проследена с помощта на ЕДТА-, АТФ-, или липоид – хелатирало желязо при
определени биологични условия и оттук може да се направи извод, че с други метални
йони може би се случва същото. Дори агенти, които инхибират Fe катализирани
реакции могат да понижат само скоростта, с която се реализира реакцията на Haber –
Weiss. Биологично – хелатиращите молекули обичайно свързват специфично
металните йони и по този начин стават неспособни да участват в редокс –
циклизирането. Някои изследвания обаче показват, че желязото може редуктивно да
бъде освободено от феритина, създавайки механизъм за повишаване на концентрацията
на свободни метални йони при условия, благоприятстващи образуването на ROS. По
този начин металните хелати, въпреки че потенциално са благоприятни, не винаги са
способни да предотвратяват увеличеното формиране на ROS чрез непрекъснато
извличане на свободни метални йони от биологичните системи.
Хелатираща терапия
След като ОН· радикалите се формират от Н2О2 и нискомолекулни метални
комплекси в свободно разтворено състояние, те това трябва да дифундират на къси
разстояния за да атакуват мишената. В някои системи in vivo е осъществена протекция
на тъканите чрез прихващачи на ОН·. Протекция, може да се осъществи чрез:
1.
Супероксид – дисмутаза и Н2О2 разграждащи ензими, за да се
прекрати възможността на О2- и Н2О2 да реагират с метални
комплекси.
2.
Прилагане на хелатиращи агенти, които да свързват металите и
да ги превръща в неактивни.
Какви хелатиращи агенти трябва да се използват?
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ЕДТА превръща Cu++ йони в по – малко реактивни при продукция на ОН·.
Обаче Fe – ЕДТА хелатите са ефективни при катализа на образуването на ОН· от О2- и
Н2О2 или аскорбат in vitro. Това се дължи на факта, че хелатиращият агент поддържа
подходяща промяна на редокс – потенциала, а също и позволява повече Fe да остане в
разтвора при физиологично рН. Някои други хелатиращи агенти могат да подтиснат Fe
– зависимото формиране на ОН· от Н2О2.
3.
Нитро – съединения
Нитрохетероцикличните
съединения,
включващи
радиочувствителни
съединения като мизонидазол и анти-трихомонадното лекарството метронидазол, са
представители на група от нитро съединения, които могат редуктивно да бъдат
активирани от флавопротеини, като микрозомална НАДФН цитохром Р450 редуктаза
или други клетъчни редуктази. При анаеробни условия редуцираният анион – радикал
може да се свърже към протеин или ДНК и да доведе до увреждане на клетката. При
аеробни условия допълнителният електрон може да бъде пренесен до кислорода, като
по този начин се образуват ROS.
4.
Бипиридилови съединения
Паракватът и структурно свързаните с него хербициди, като например дикват,
могат лесно да бъдат редуцирани от клетъчните редуктази. В присъствие на кислород
тези съединения спонтанно и бързо се реокисляват с последващото формиране на ROS.
Редокс – циклизирането на тези съединения е отговорно за тяхната токсичност както
при растенията, така и при животните.
Механизмът на токсичност на бипиридиловите съединения при бозайниците не
е разбран напълно. Паракватът активно се натрупва в тъканите на белия дроб и
предизвиква сериозни увреждания поради високото кислородно налягане в този орган.
Белодробната токсичност, дължаща се на паракват, може да бъде повишена чрез
увеличаване на кислородната концентрация на вдишвания въздух. Дори бипиридилите
като дикватът, които нормално не показват белодробна токсичност, може да атакуват
този орган при хипероксидни условия. Докато повишеното редокс – циклизиране е
основен механизъм на това орган – специфично увреждане, то не е сигурно дали
леталните тъканни увреждания се индуцират от ROS или от недостиг на клетъчни
редуцирани еквиваленти.
В. Цитохром Р450 – зависимо формиране на радикали.
Образуването на въглерод – съдържащи свободни радикали от цитохром Р450 –
катализиран метаболизъм на халогенирани въглеводороди, като CCl4 и BrCCl3, е
доказано в редица изследвания. Този механизъм е отговорен за значително увреждане
на тъканите.

3.

Антиоксидантна защитна система при дрожди

Всички аеробно растящи организми са непрекъснато изложени на реактивното
действие на различните токсични кислородни видове и когато концентрацията на тези
оксиданти се увеличи над антиоксидантния буферен капацитет на клетката, настъпва
оксидативен стрес. Имайки предвид посевместното разпостранение на ROS, не е
учудващо, че повечето организми (ако не и всички) имат развита система за
предпазване на техните клетъчни компоненти от реактивните оксиданти. Дрождевите
организми притежават две основни системи на защита, не-ензимна и емзимна
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антиоксидантна система, които предпазват вътреклетъчните компоненти от увреждане
и поддържат редокс състоянието в клетката.
A.
Не-ензимна антиоксидантна система
Не-ензимната защитна система се състои от малки молекули, които са
разтворими или във водна, или в някои случаи в липидна среда. Тяхното действие
обикновено е свързано със собственото им окисление от ROS, като по този начин
отстраняват токсичните оксиданти от средата. Основните представители на неензимната антиоксидантна система и техните най-важни функции в клетката са
обобщени в Таблица 5.
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Таблица 5 Молекули участващите в не-ензимната защита на клетката и техни основни функции.
Съединения

Основни функции

Глутатион

Трипептид съставен от -L-глутамил-L-цистинглицин, които отстранява радикалите с редокс-активната си сулфхидрилна
група, която взаимодейства с оксидантите, при което се получава редуциран глутатион (GSSG).

Фитохелатини

( -глутамилцистеин)n-глицини, които изпълняват аналогична на глутатиона роля.

Полиамини

Играят важна роля за аеробния растеж при дрожди Saccharomyces cerevisiae.

Аскорбинова киселина

Важен антиоксидант при висшите еукариоти и особено при растенията. При дрождите ролята й не е напълно изяснена.
При Saccharomyces cerevisiae и Candida albicans е открита еритроаскорбинова киселина, която по свойствата си е подобна
на аскорбиновата.

Липидно разтворими антиоксиданти

Клетки, чиито мембрани са с по-високо ниво на наситени мастни киселини, са по-устойчиви на действието на ROS, в
сравнение с тези, които имат по-високи нива на ненаситени мастни киселини.

Трехалоза

Предполага се, че в определени прагови концентрации е жизнено важна за устойчивостта на дрождите към стресовите
условия на околната среда, включително и към оксидативен стрес.

Металтионини

Клас от малки цистеин-богати белтъци с антиоксидантни характеристики и притежаващи капацитета да се свързват с
голям брой различни йони. Металтионините са особено важни при обезвреждането на токсични метали такива като Cu+ и
Fe2+, които играят важна роля при генерирането на токсични кислородни видове.

Метални йони

При промяна на хомеостазата на металните йони е възможно да се подтисне свръхчувствителността на Cu/Zn SOD
мутанти към окислителни повреди.

Флавохемоглобин

Металпротеин, който има роля при защитата от оксидативен стрес. Точната му физиологична роля за осигуряването на
резистентност към оксидативен стрес все още не е съвсем ясна.

Тиоредоксин

Малка белтъчная амолекула, която е богата на сулфхидрилни групи и може да се използва като редуктор от тиоредоксин
пероксидазата и от рибонуклеотид редуктазата.

Глутаредоксин

Малки протеини с активен сайт, съдържащ два редокс чуствителни цистеина. Смята се, че действа подобно на
тиоредоксина и най-вероятно е източник на електрони за рибонуклеотид редуктазата при дрождите.
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B.
Ензимна антиоксидантна защитна система
Клетъчната антиоксидантна защитна система включва и няколко ензима, които могат
да инактивират кислородните радикали и техните продукти и/или да възстановяват
повредите предизвикани от оксидативния стрес. Съществуват две големи групи ензими при
Saccharomyces cerevisiae, които имат основна протектираща роля при обезвреждането на
активните кислородни видове. Това са супероксид дисмутазите (СОД) и каталазите.
Допълнително антиоксидантна активност се наблюдава и при ензимите на пентозофосфатния
път, цитохром с пероксидазата, глутатион пероксидазата и редуктазата, тиоредоксин
пероксидазата и редуктазата, метионин редуктазата и Apn1 ендонуклеазата.
Супероксид дисмутаза
Ензимната супероксид дисмутация е открита за първи път в края на 60 -те години като
активност на телешкия еритрокупреин, белтък който и преди е бил изолиран, но чиято
функция е била неясна. Това откритие е последвано от предположението, че СОД
активността е необходима да предпази аеробните организми от токсичния ефект на
кислорода. Ранните доказателства за тази хипотеза включват наблюденията, че СОД активно
присъства в аеробните и липсва при анаеробните организми. За известно време тази теория е
била спорна, тъй като някои автори са смятали, че О2-· не е важен като токсичен агент в
живите клетки. Редица изследвания днес ясно доказват, че О2-· има директен увреждащ ефект
и индиректни токсични последствия за живите организми и, че СОД ензимите играят важна
роля за предпазването на клетките от повреди, предизвикани от супероксидния радикал.
Откриването на супероксид-дисмутазите поставя началото на нов етап в изучаването
на ензимните структури и функции. На дневен ред излиза проблемът за ключовата роля на
супероксидните радикали като иницииращ или съпровождащ фактор в редица патологични
състояния на организма. Важната роля, която играят супероксид-дисмутазите в клетъчната
физиология, както и приложението им като антиоксиданти и за терапевтични цели, са
причина за големия интерес към тях.
Контролирането на количеството супероксидни радикали в клетките и тъканите,
осъществявано главно от супероксид-дисмутазите, е от първостепенно значение за
нормалния физиологичен статус на организма. Супероксидни радикали се образуват и
натрупват при много биологични реакции, свързани с редукция на молекулярния кислород.
Основните пътища за това са следните:
Ензимен: Супероксидни радикали се натрупват по време на каталитичното действие
на няколко оксидазни ензима - ксантин оксидаза, алдехид-оксидаза, дихидрооротатдехидрогеназа, а също и от няколко флавин-дехидрогенази. Супероксидни радикали могат да
се получат и като междинен продукт на реакции, катализирани от галакто-оксидаза,
индоламин-диоксигеназа и други флавин-съдържащи оксидази.
Фотохимичен: При автоокисление на семихинонните редуцирани форми на
фотовъзбудимите
багрила
флавини,
хидрохинони,
катехоламини,
тиоли,
тетрахидроптерини, хемопротеини, редуциран феродоксин.
Генериране на супероксидни радикали от неутрофили и макрофаги при фагоцитоза.
Генериране на супероксидни радикали от субклетъчни органели: хлоропласти,
митохондрии.
Наличието в клетката на множество съединения, които поради химичната си природа
и типа на биохимичните реакции, в които участват, са потенциални източници на
супероксидни радикали, както и нееднозначното действие на тези радикали, зависещо от
състоянието на организма и от факторите на заобикалящата го среда, е довело до еволюцията
на няколко типа СОД, съдържащи в каталитичния си център Cu/Zn, Mn или Fe йони.
Специфичното инхибиране на всяка една от трите супероксид-дисмутази от определени
химични агенти, позволява идентифицирането и различаването им като чисти ензимни
препарати, в безклетъчни екстракти, както и на ниво организъм. Мед, цинк - съдържащата
супероксид-дисмутаза се инхибира обратимо от цианидни йони. Водородният прекис
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инхибира мед, цинк- и желязо - съдържащите СОД, но не повлиява мангановата, а
натриевият азид инхибира трите типа СОД в различна степен: Cu/Zn СОД < Mn СОД < Fе
СОД.
3.2.1.1. Каталитична реакция
Разграждането на супероксидния анион се извършва в две полуциклични реакции,
които изискват участието на активен метал. Активният метал е свързан с белтъка чрез връзка
с консервативни амино киселини, без участието на допълнителна простетична група. В
първата реакция О2-· се окислява до молекулен кислород чрез преноса на единичен електрон
на активния-сайт метал. Във втората реакция О2-· се редуцира до водороден пероксид, чрез
получаването на електрон от редуцирания метал. Двете полуциклични реакции са
представени на Фиг. 6, където комплекса белтък-метал (Ме) е с първоначално състояние (n)
и вида на метала – Cu2+, Mn3+ или Fe3+ зависи от ензимния тип.

O2-

Б-Men:O2-

Б-Men

O2
Б-Men-1

Б-Men-1:O2O2-

H2O2

Фиг. 6: Общ кинетичен механизъм на действие на СОД ензимите

Структурно-функционални изследвания на електростатичното привличане между О 2-·
и активният център на CuZn СОД доказват механизма на действие на този ензим на
молекулярно ниво. Реализира се бърза каталитична реакция лимитирана от субстратната
дифузия. Ключова роля в каталитичния акт играе Арг158, който не само ориентира
супероксидния радикал в активния център на ензима, но допълнително променя
окислително-редукционния потенциал на О2-· така, че той образува стабилен комплекс с
двувалентната мед без да я редуцира.
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ECu(II) - H2O…..HN+ - Arg + O2-·
ECu(II) – O2-·…....HN+ - Arg + H2O
ECu(I) – O2-·…… .HN+ - Arg + O2-·
изомеризация
ECu(II) – O2H-·….N - Arg
Редукцията на Cu (II) става от външен процес, когато втори супероксиден радикал се
окисли от стабилен междинен продукт. При изомеризацията, протонът от Арг158 се
премества към супероксидния радикал и се образува хидропероксиден радикал (O2H-·), който
поради високия си окислителен капацитет възстановява окислената форма на медта с
допълнително образуване на хидропероксиден анион.
Предполага се че механизмът на действие на Mn СОД е подобен. Pick et al предлагат
каталитичната реакция на Mn СОД да бъде представена със следните реакции:
EMn + O2-·

EMn- + O2

EMn- + O2-·

2H+
EMn + H2O2

EMn- + O2-·
2-

-

2H

+

EMn + O2 ·

EMn2- + O2
EMn + H2O2

Според авторите съществуват две възможности за количеството на Mn в клетката:
1. Ако съдържанието на манган е 1 грам атом на димер, то манганът трябва да се
среща в три валентни състояния по време на реакциите (1)-(4).
2. Ако съдържанието на манган е 2 грам атома на димер, възможни са две редокссъстояния и в зависимост от съотношението между концентрацията на супероксидните
радикали и ензима, реакцията ще бъде от първи или втори порядък. Второто предположение
се потвърждава с изследванията на Howie и Sanger на моделни системи супероксиддисмутази.
При желязо-съдържащите СОД нещата са по-сложни и противоречиви. Установено е,
че Fe СОД от Phоtobacterium leiognathi съдържа 1 грам атом каталитично желязо на 1 мол
ензим и различно количество некаталитично желязо. Реакцията представлява електроннотранспортен процес, в чиято основа лежи последователното окисляване и редуциране на
активното желязо от супероксидните радикали.
EFe3+ + O2 ·
2+

-

EFe + O2 ·

EFe2+ + O2
2H+

EFe3+ + H2O2

3.2.1.2. Супероксид-дисмутазни гени и тяхната еволюция
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Молекулярно-генетичното и биохимичното характеризиране на супероксид
дисмутазите показа, че те имат богата еволюционна история. СОД активността е асоциирана
с белтъци кодирани от две отделни семейства от гени. Членовете на едното семейство са Fe
СОД и Mn СОД ензими, които са широко разпостранени сред прокариотите (Фиг. 7). Mn
СОД типично се появява и в митохондриалния матрикс. Fe СОД и Mn СОД притежават ясна
еволюционна хомология. Те имат сходна аминокиселинна последователност и в E. coli
апопротеините на Fe СОД и Mn СОД могат да формират функционални хетеродимери. В
няколко познати редки случая, даден апопротеин може да функционира както с Fe така и с
Mn, въпреки че това е атипично.
Аминокиселинната последователност на Cu/Zn, съдържащия ензим не показва
сходства с тази на Fe СОД. Ранните изследвания на разпостранението на CuZn СОД в живите
клетки показват, че този ензим е свойствен само за еукариотите.
Облигатни
анаероби,
хемотрофни и фототрофни
бактерии

F e СОД

Прокариоти
Факултативни
анаероби,
аеробни
хемотрофни и
фототрофни бактерии

Еукариоти

Дрожди, гъби, първаци,
червени
и
зелени
водорасли, нисши и висши
растения, животни

Fe СОД + Mn СОД

Mn СОД

+

Cu/Zn СОД

Фиг. 7: Еволюция на супероксид-дисмутазите в организмите от различни таксономични групи

Ключова роля в еволюцията на живия свят, както и по отношение на супероксиддисмутазите се пада на фотосинтезиращите микроорганизми. Появата на значителни
количества кислород в атмосферата предполага и развитието на защитни системи за
неутрализиране на токсичния му ефект. Фотосинтезиращите организми, появили се на
Земята до късния силур, притежават Fe СОД и Mn СОД. Възможно е СОД на фототрофните
бактерии да е предшественик на Fe и Mn СОД. Значителното сходство между растителната
митохондриална Mn СОД и прокариотната супероксид-дисмутаза е допълнително
доказателство в полза на хипотезата за произход на митохондриите от аеробните бактерии,
съдържащи Mn СОД. Cu/Zn супероксид-дисмутази се появяват за първи път вероятно в клас
Charophyceae на зелените водорасли, след това в мъхове и лишеи, а после и в сухоземните
растения. Разпространението на Cu/Zn СОД във висшите растения и отличието на клас
Charophyceae от всички останали зелени водорасли са в съгласие с концепцията за произхода
на сухоземните растения от тези зелени водорасли. В този смисъл Cu/Zn СОД може да се
използва като важен филогенетичен маркер и биохимичен критерий за адаптивните
възможности на сухоземните растения към кислородната атмосфера. Това, че появата на
Cu/Zn СОД благоприятства адаптацията към кислородната земна среда, се илюстрира с
примерите за вътреклетъчната локализация на ензима. В условията на повишена
концентрация на супероксидни радикали първо се повишава нивото на СОД биосинтеза в
цитозола, а не в митохондриите и хлоропластите. По такъв начин Cu/Zn СОД в цитозола
изпълнява функцията на първа защитна бариера срещу кислородния стрес, препятстваща
дифузията на активните кислородни производни в клетъчните органели. Откриването на
Cu/Zn СОД в симбионтната бактерия Photobacterium leiognathi е факт, който доведе до
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спекулациите, че генът за CuZn СОД е пренесен в P. leiognathi от неиния гостоприемник
рибата-пони. Последващия секвенционен анализ на CuZn СОД от P. leiognathi и рибатапони, заедно с откритието на този ензим и в друга бактерия, постави под въпрос хипотезата
за генния пренос, както и аргументите относно по-късния еволюционен произход на този
ензим.
Причините за наличието на СОД в анаеробните бактерии са все още неизяснени.
Предполага се независима еволюция на СОД в тези микроорганизми. Възможно е ензимът да
е предшествал кислородната фотосинтеза и да се е появил като отговор на образувания от
УВ фотолиза молекулярен кислород. Не е изключено също така наличието на СОД в
анаеробите да е резултат от генетичен пренос на ДНК от аероби в анаероби или вторична
адаптация на аероби към анаеробен начин на живот. Освен това може да се предположи, че
анаеробите, които притежават Fe СОД, дисмутираща екзогенни супероксидни радикали и
нямат Mn СОД, която да регулира нивото на вътреклетъчните потоци от супероксиди, са
принудени поради тези причини да живеят в анаеробни условия. В полза на този факт са
резултатите по индукция на Mn СОД от високо кислородно съдържание (в E. coli) или от
аеробни условия (Rhodobacter spheroides).
Въпросът за еволюцията на различните типове СОД е все още дискусионен.
Възможно е до натрупването на кислород в атмосферата, медта да е присъствала под
формата на неразтворим сулфид (Cu2S), практически недостъпен за усвояване от
организмите, докато желязото да се е срещало в по-лесна за асимилиране форма и това да е
причината в най-нискостоящите в еволюционната схема организми да се среща
преимуществено Fe СОД. Такова обяснение обаче е приемливо само за анаеробните
фототрофи, тъй кaто за про- и еукариотните водорасли, които съдържат пластоцианин (в
състава му влиза и мед), това едва ли е причината. От друга страна, през късен протерозой,
когато се появяват зелените водорасли, а с тях и първата Cu/Zn СОД, атмосферата е била
вече окисляваща и наличието на мед не е представлявало ограничение.
Допълнителна светлина върху еволюционния произход на различните типове
супероксид-дисмутази ще хвърлят изследвания свързани с проблемите на генерирането и
защитата срещу кислородните радикали и тяхната връзка с кислород-зависимите
метаболитни процеси в клетката.
Днес е ясно, че разпространението на СОД ензимите е комплексно и най-общо е
представено на Фиг. 8.
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Фиг. 8: Филогенетично дърво на СОД ензимите построено на базата на анализ на
аминокиселинната последователност (Natvig et al, 1996).
Пнел А: дърво на Mn Fe СОД; Панел Б: дърво на CuZn СОД.

3.2.1.3. Структура на дрождевите СОД ензими
A. Mn и Fe СОД
Първична структура
Манган- и желязо-съдържащите супероксид-дисмутази не са така добре изучени,
както мед-цинковите. Установено е, че Fe СОД е хомодимер, докато Mn СОД се среща както
като хомодимер, така и като хомотетрамер. Молекулната маса на субединица и за двата типа
СОД е около 23 000 D (Фиг. 9). Металното им съдържание варира между 1-2 грам атома за
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димер. Пълно или частично секвениране на гена за Mn СОД е осъществено за голяма и
разнообразна група от организми, както и на няколко железни СОД. Желязната и
мангановата СОД притежават сходен аминокиселинен състав. За разлика от мед-цинковата
имат по-голямо количество ароматни и неполярни аминокиселини. Местата им за свързване
с металите са също идентични. При гъбите, клонирани и секвенирани са гените на MnСОД
на S. cerevisiae и N. crassa. Аминокиселинната последователност на двата ензима притежава
значителна дивергенция и те не попадат в една и съща родословна група (Фиг. 8 А), за
разлика от CuZn СОД на двата организма (Фиг. 8 Б). Предполага се, че S. cerevisiae
притежава само един ген за Mn СОД (SOD2), който не съдържа интрони и е локализиран в
хромозома VIII.
Вторична структура
Мангановите и железни атоми са свързани много здраво с белтъчната част на ензима.
Вероятно металните йони се разполагат между двете субединици и се освобождават само
при дисоциация на димера.

Mn3+

Mn3+
Фиг. 9: Хомотетрамерна структура на Mn СОД от Saccharomyces cerevisiae

B. CuZn СОД
Първична структура
Повечето гъби изследвани до днес притежават поне една форма на CuZn СОД, освен
митохондриалната Mn СОД. Гъбната CuZn СОД представлява около 90 % от тоталната СОД
активност в клетката. CuZn СОД при еукариоти е хомодимер с молекулна маса 32 kD,
състоящ се от две субединици свързани помежду си чрез нековалентни връзки (Фиг. 10).
Всяка субединица съдържа 1 грам атом мед и 1 грам атом цинк. При S. cerevisiae беше
установено, че включването на медта в белтъчната структура in vivo, изисква наличието на
допълнителна белтъчна молекула, така наречения меден шаперон за супероксид дисмутаза
(copper chaperon for superoxide dismutase – CCS). Установена е аминокиселинната
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последователност на мед, цинковите супероксид дисмурази при редица организми. При
всички тях метал-свързващите участъци в молекулата са силно консервативни. Те са His48,
50, 77, 135 за медта и His77, 86, 95; Asn98 за цинка. Консервативен е и вътреверижния
дисулфиден мост локализиран между Cys60 и Cys161. Докато медните йони са локализирани
в активния център на ензима, цинковите вероятно играят рпля при поддържането
стабилността на структурата му. Различната функция на тези метални йони в CuZn СОД е
доказана с опити по заместването им с йони на други преходни метали. При извличане и на
двата вида метални йони активността на ензима се загубва. Частично възстановяване на
каталитичните му функции се наблюдава при възвръщане на медта в структурата на ензима,
а пълно при възстановяване и на цинка. Нещо повече, при опити медните йони да бъдат
заместени с кобалтови, кадмиеви или живачни, активността на ензима напълно се загубва,
докато аналогично заместване на цинковите йони не повлиява каталитичната му фунция.
Гените за CuZn СОД са характеризирани при S. cerevisiae и N. crassa и те се
различават по своята структура. Генът при N. crassa притежава три интрона, докато този при
S. cerevisiae е без интрони. Независимо от това, аминокиселинната последователност
кодирана от тези два гена е много сходна една с друга и това са двата CuZn СОД ензими при
еукариоти, които имат най-висока степен на сходство. В резултат на това двата белтъка
попадат в една филогенетична група (Фиг. 8Б).
Вторична структура
Отделните мономери в CuZn СОД ензими са свързани помежду си с много здрава
връзка. Тази връзка може да бъде отслабена с повишаване на температурата или с
добавянето на детергенти, но димерите асоциират веднага след премахването на
дисоцииращия агент. Тъй като купри-йоните представляват 50 % от тоталната мед в
молекулата на ензима някои изследователи предполагат функционална неидентичност на
двата мономера по време на каталитичния акт. CuZn СОД дисмутира супероксидните
радикали по така наречения стъпаловиден механизъм: работещият меден център
възпрепятства каталитичното действие на центъра на другата субединица.
Физико-химични свойства на супероксид-дисмутазите
При всички видове СОД се регистрира абсорбционен максимум в УВ и видимата част
на спектъра. Първото свойство е обусловено от характера на белтъчната им природа, а
второто от наличието на метал(и) в структурата им. Каталитичната скорост на Cu/Zn СОД е
независима от pH в границите между 5.3 и 9.5, докато при манган- и желязо-съдържащите
ензими активността й намалява с повишаването на pH. Освен това самата скорост на
дисмутиране на супероксидните радикали е с порядък по-ниска при Mn СОД и Fe СОД,
отколкото при Cu/Zn СОД, която е 2.109 мин-1. -1
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Cu2+

Zn2+
Фиг. 10: Хомодимерна структура на CuZn СОД от Saccharomyces cerevisiae

Установено е, че при редица организми, нивата на мРНК и активността на ензимите
CuZn СОД и Mn СОД варират в зависимост от изменението на количествата метални йони в
средата. Ефектът на металните йони върху биосинтезата на СОД за първи е наблюдаван път
от Shatzman и Kosman, които установяват, че отстраняването на медни йони от хранителната
среда в култура от гъбата Dactylium dendroides намалява активността на Cu/Zn СОД, която е
представлявала 80% срещу 20% Mn СОД от тоталната. Но, в същият дефицитен по мед щам,
е установена повишена Mn СОД биосинтеза с цел компенсаторен ефект, така че тоталната
активност на СОД да остане постоянна. Други автори установяват повишена устойчивост на
медни и цинкови йони в генетично манипулиран щам S.cerevisiae, продуцент на човешка
Cu/Zn СОД, но неустойчивост на високи концентрации на Co, Ag и Mn. Добавянето на
паракват и медни йони също предизвикват увеличаване на скоростта на цианидрезистентното дишане и индуциране на синтезата на Cu/Zn СОД и Mn СОД. Аналогични
наблюдения са правени и върху пилета, плъхове и гъбата Dactylium dendroides.
Добавянето на метални йони също специфично повлиява синтезата на Mn СОД или Fe
СОД. Анаеробният микроорганизъм Proteus shermanii синтезира Fe СОД или Mn СОД
спрямо това какъв метал е поставен в хранителната среда.
В E. coli, ролята на желязото в регулацията на Mn СОД биосинтезата е открита
случайно с изследванията на различни инхибитори на ДНК транскрипцията и транслацията,
при индукция на Mn СОД от паракват. Някои автори установяват, че налидиксовата
киселина има синергичен ефект върху индукцията на мангановата СОД от паракват и
причината за това е способността на това съединение да свързва двувалентното желязо. Понататъшните изследвания подтвърждават факта, че излишък от феро-йони репресира
биосинтезата на Mn СОД и обратно, добавянето на манганови йони и хелати на желязото я
повишават дори и при липса на супероксидни радикали.
В резултат на тези изследвания и за обяснението им са предложени два модела за
кислород-независимия - метал-зависимия контрол на СОД биосинтезата.
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Модел на Moody и Hassan (Фиг. 2)
РГ

П

РБ

О

СГ-Mn СОД

РБ-Fe3+
O2-·

Fe2+

O2-·
РБ-Fe2+

РГ - регулаторен ген; РБ - регулаторен белтък; П - промотор; О - оператор; СГ
MnСОД - структурен ген MnСОД
Според този модел Mn СОД биосинтеза е под контрола на желязо - съдържащ
регулаторен белтък. Активният регулаторен белтък (репресор) съдържа Fe2+, а неактивният
- Fe3+ или изобщо не съдържа метални йони. Супероксидният радикал играе роля в
промяната на валентността на желязо-съдържащият белтък. При липса на кислород
(съответно на супероксидни радикали) активният репресор ще доминира и Mn СОД
биосинтеза няма да се осъществи. При наличие на супероксидни радикали феро-йоните се
окисляват до фери-йони, натрупва се преимуществено неактивна репресорна форма и Mn
СОД биосинтезата се осъществява. Този модел обяснява факта, че дори при липса на
кислород протича Mn СОД биосинтеза, с възможността на хелиращите агенти да отнемат
феро-йоните и по този начин да увеличават концентрацията на фери-йоните, съответно да
стимулират синтезата на неактивен репресорен белтък.
Моделът, предложен от Moody и Hassan, предполага, че всички уcловия, които водят
до промяна на окислително - редукционния потенциал в клетката, повлияват Mn СОД
биосинтеза дори в отсъствие на кислород. Повишена Mn СОД биосинтеза в анаеробни
условия се наблюдава и при добавяне в тест системата на озон, калиев ферицианид, амониев
персулфат, Н2О2 и други окислители. Western-blot анализи са показали, че индукцията на
Mn СОД от тези окислители е асоциирана с de novo синтеза на белтък. Следователно
окислително-редукционното равновесие в клетката оказва влияние на биосинтезата и/или на
активността на регулаторния репресорен белтък. Това обяснение е логично за E. coli, а и за
другите факултативни анаероби поради следните причини. Както е известно окислителноредукционният потенциал на клетката е високо чувствителен комплексен индикатор за
промените във физиологичното й състояние. Минимални промени в кислородната
концентрация водят до големи отклонения в окислително-редукционното равновесие. Ако се
предположи, че E. coli (и всеки друг факултативен анаероб) е програмиран да отговаря първо
на промените в окислително - редукционния потенциал, а после на тези в концентрацията на
кислорода, то клетката ще индуцира синтезата на антиоксидантните си ензими, дори при
слаби промени в кислородната концентрация и по този начин ще осъществява предварителна
подготовка за посрещане на токсичния ефект на кислорода, когато неговата концентрация
силно се повиши.
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Модел на Pugh и Fridovich за автогенна регулация на Mn СОД биосинтеза
Автогенна
репресия

Mn

Mn-m-apo (Активен)

Fe

Fe-m-apo- (Неьктивен)

Mn

Mn-f-apo- (Неактивен)

Fe

Fe-f-apo (Активен)

m-apo

Аминокиселини

f-apo
Автогенна
репресия
Mn(II) + O2-· + 2H+
Fe(III) + O2- ·

Mn(III) + H2O2
Fe(II) + O2

m-apo - апопротеин на Mn СОД; f-apo - апопротеин на Fe СОД.
Според този модел Fe СОД и Mn СОД представляват саморегулиращи се
катализатори, чието преминаване от неактивна (апо) форма в активен (холо) ензим зависи от
наличието на подходящ метален кофактор и от определена концентрация на супероксидните
радикали, необходима за окисляването на Mn2+ до Mn3+. Mn3+ по-нататък успешно се
конкурира с Fe2+ за активния център на апоензима. По този начин в анаеробни условия
апомангановият ензим съществува, но активният му център е зает от феройони и той е
окислително неактивен. Обратно, в аеробни условия или при наличие на генератори на
супероксидни радикали Mn2+ се окислява до Mn3+, който измества Fe2+ от активния център
на Mn СОД, в резултат на което се синтезира каталитично активен манганов холоензим.
В процеса на изследване на механизма на регулация на Mn СОД биосинтеза се
натрупват доказателства в полза на негативно контролирания оперон на Mn СОД - модела на
Moody и Hassan. По-важните от тях са:
1. При Western-blot aнализи на безклетъчни есктракти от анаеробно култивирани E.
coli нe се открива антиген за Mn СОД, следователно в анаеробни условия няма синтеза нито
на активна, нито на неактивна Mn СОД.
2. ДНК, кодираща MnСОД (sodA), притежава последователност за свързване с
репресорната молекула, следователно генът за Mn СОД има място за свързване с репресора.
3. Mn СОД биосинтеза се индуцира и в щамове, суперпродуценти на Fe СОД,
следователно супероксидните радикали не са директно включени в регулацията на Mn СОД
биосинтеза.
4. -Галактозидазата се индуцира от паракват в щамове E. coli притежаващи sodAlacZ фузия, т.е. индукцията на sodA генът от паракват се контролира на ниво транскрипция и
Mn йони нямат регулаторна функция.
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Нещо повече, напоследък са изолирани Mn СОД регулаторни мутанти, които
експресират sodA гeна в анаеробни условия и тази експресия не се индуцира от паракват или
хелиращи агенти.
Touati et al, обаче, предполагат наличие на позитивен контрол на ниво транскрипция,
чрез супероксидните радикали и автогеннен контрол, който не изисква целия апобелтък.
Следователно въпросът за точния механизъм на индуциране на Mn СОД биосинтеза е все
още открит. Допълнителни изследвания са проведени върху структурно-функционалната
връзка между метала и белтъчната част на активния ензим и каталитичната роля на металния
кофактор. Така например за E. coli, а вероятно и за другите факултативни анаероби,
съществува определена специфичност по отношение на металния кофактор, докато при
редица анаероби се наблюдава успешно заместване на железните йони с манганови. В
Bacterioides fragilis желязото може да се замести и клетки подложени на кислороден стрес,
използват същия апоензим за да синтезират активна Mn СОД. Аналогични наблюдения са
правени при Proteus shermanii, и Streptococcus mutans, които могат да синтезират различни
форми на активен ензим спрямо наличния в хранителната среда метал.
Каталаза
Следваща защитна линия срещу токсичното действие на ROS в дрождевите клетки е
каталазата, металоензим отговорен за разграждането на Н2О2. Н2О2-разграждащата
способност на каталазните ензими е била позната още от началото на миналия век. От
десетилетия са съществували, обаче, редица съмнения, че тази каталитична активност на
ензима представлява истинската in vivo фунция на белтъка в клетките. Както и при СОД
ензимите днес съществуват неопровержими доказателства, преки и косвени, в полза на
съществената роля на каталазата като основен белтък отговорен за отстраняването на
токсичните кислородни видове и по специално на водородния пероксид.
Реакция и биологична роля
Н2О2 както и супероксидния анион е широко разпостранен продукт на аеробния
метаболизъм. Той се получава директно от редица ензимни и не-ензимни клетъчни реакции,
както е и деградационен продукт, образуващ се в следствие на детоксикацията на О2-·.
Каталазата разгражда водородния пероксид чрез следната реакция (Фиг. 11):
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Фиг. 11: Механизъм на разграждане на водородния пероксид от дрождевата каталаза.

Разграждането на две молекули Н2О2 се осъществява в два етапа. Първият включва
контакт между ензима (Fe-E), съдържащ фери йони на желязото, и Н2О2 и формирането на
междинна форма, обозначаваща се като Съединение I. Съединение I взаимодейства с втора
молекула Н2О2. Сумарно детоксификацията на водородния пероксид може да бъде описана
със следните уравнения:
Н2О2 +

Fe-E

H2O

+

O=Fe-E

Н2О2 +

O=Fe-E

H2O

+

O2

+

(1)
Fe-E

(2)

Натрупването на водороден пероксид в еукариотните клетки води до нарушаване
структурата на множество биологични молекули, в това число и на ДНК. При изследване на
E. coli е показано, че ДНК е една от първите мишени на Н2О2-предизвиканите клетъчни
нарушения. Точният механизъм за възникването на тези нарушения не е известен, но се
предполага, че един от основните пътища включва взаимодействието му с О 2-· и
формирането на хидроксилни радикали.
3.2.2.2. Семейство на каталазните гени
Фактът, че при много еукариоти, особено при гъбите и растенията, се наблюдават по
няколко каталазни ензима в клетката, които се различават по своята структура, поставя
въпроса за възникването и еволюционната история на членовете на това генно семейство.
Използвайки биохимичните и генетичните данни за каталазните ензими при различни видове
е установено, че пероксизомалните каталази на Candida tropicalis, Hansenula polymorpha и
Saccharomyces cerevisiae (каталаза А) попадат в една родствена група белтъци (Фиг. 12).
Съществуват и две растителни каталази, за които се предполага, че са също пероксизомално
локализирани, попадат в друга група, към която се отнася и пероксизомална каталаза,
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изолирана от черен дроб на теле. Ензимите от А.niger и E. coli формират отделен клон заедно
с каталазните ензими на N. crassa. Интересен е фактът, че цитоплазмента каталаза Т на
Saccharomyces cerevisiae предствлява отделен клон, намиращ се в основата на гъбнатапероксизомална подгрупа. Предполага се, че е този белтък притежава ралични участъци от
белтъците в каталазната фамилия, и е резултат на интергенна рекомбинация.
Saccharomyces CTА1
Царевица

(каталаза А)
Candida

Картофи

Hansenula
Neurospora

Теле

Aspergillus

E. coli HPII
Saccharomyces CTT1
(каталаза Т)
Фиг. 12: Филогенетично дърво на каталазните ензими построено на базата на данни от
аминокиселинни им анализ (Natvig et al, 1996).

3.2.2.3. Структура
Каталазните ензими на различните организми формират група на сродни белтъци.
Повечето от изучените каталази са хомотетрамерни протеини, въпреки че при някои
прокариоти са наблюдавани и хексамерни форми (Фиг. 13). Налице са съществени вариации
по отношение на размера на апопротеина: от 55kD при Candida tropicalis до 80-85 kD при
Neurospora crassa и Aspergillus niger. Това се дължи предимно на разлика в
аминокиселинната последователност на ензимите в техните N- и C-крайща, докато основната
част на белтъка е силно консервативна. При сравняването на тези последователности на
каталази изолирани от гъби с такива от растения и животни се наблюдава наличието на
участъци с много висока консервативност, докато други области са с много слабо сходство.
Независимо от това, почти всички каталази изучени до днес притежават хем-простетна група
в която желязото е отговорно за каталитичната функция. В литературата се съобщава и за
наличието при някои прокариотни организми на каталазни ензими притежаващи като
активен метал манган, вместо желязо. Аминокиселинната и нуклеотидната последователност
на последните не е добре изучена. Молекулната маса на субединиците им е по-ниска (28-34
кD) в сравнение с тази на желязо-съдържащите ензими и поради тази причина, вероятно, те
не могат да бъдат причислени към семейството на хем-съдържащите каталази.
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Фиг. 13: Хомотетрамерна структура на дрождевия каталазен ензим (Mate et al., 1999)

3.2.2.4. Генетични и биологични особености на каталазите при еукариотните
микроорганизми
2.3.1. Saccharomyces cerevisiae
При Saccharomyces cerevisiae съществуват два каталазни ензима, каталаза А и
каталаза Т, кодирани от два независими гена - CTA1, разположен в хромозома IV и CTT1 – в
хромозома VII. Биологичната роля на каталаза А е свързана с обезвреждането основно на
Н2О2 формиран в процесите на -окислението на мастни киселини, докато каталаза Т участва
в защитата срещу разнообразни стресови условия като термичен и осмотичен шок, гладуване
или високи концентрации Н2О2.
Общата молекулна маса на биологично активните хомотетрамерни ензими е 220 и
260 kD, респективно за каталаза А и каталаза Т. Чрез функционална комплементация са
изолирани структурните гени за двата каталазни ензима, а след това е осъществено и
секвенирането им. Мономерите на каталаза А и каталаза Т се състоят респективно от 515 и
573 аминокиселинни остстъка и една хем-група. Наскоро бе установено, че дрождевите
каталази, подобно на животинските, притежават по една НАДФН молекула здраво свързана с
всеки мономер. Нейната основна функция е да предпазва формирането на неактивна форма
на ензима от Н2О2 - съединение II.
2.3.2. Neurospora crassa и Aspergillus niger
N. crassa притежава 3 различни каталазни ензима, кодирани от различни гени,
означени като CAT1, CAT2 и CAT3. И трите ензима се регулират по различен начин. Cat1p
отговаря за по-голям процент от каталазната активност в мицела. Установено е, че тя и се
повишава при третиране със супероксид-генериращ агент паракват или топлинен шок. Cat2p
е минорен компонент от общата катлазна активност, играеща роля преди всичко в
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различните стадии на развитие, но се увеличава многократно при топлинен шок. Тази форма
има определено молекулно тегло (165 000), значително по-малко от това на белтъците ,
кодирани от cat1и cat3 гените (315 000 и 340 000), а така също и за каталазите от други
организми. Cat3p е каталазата, която се наблюдава приемуществено в екстракти, получени от
узрели конидии.
2.3.3. Пероксизомални каталази
Едно от най-съществените доказателства за значението
на каталазите за
разграждането на Н2О2, произтича от това, че тези ензими се разполагат в клетките на места,
където се произвежда Н2О2 (т.е. действат Н2О2-продуциращи ензими) в пероксизомите и
други специализирани органели при животни, растения и гъби. Значението на
пероксизомалната каталаза е изяснено много нагледно при метилотрофните дрожди
Hansenula polymorpha и Pichia pastoris. Нейната синтеза се индуцира както при растеж на
метанол, така и при растеж на глюкоза. Съответстващите гени за тези ензими са клонирани и
е определена нуклетодината им последователност.
При различните видове Candida (Candida tropicalis, Candida boidinii и Candida
albicans) също се наблюдава наличието на единствена каталаза, индуцируема при растеж на
специфични субстрати, чието разграждане е свързано с генериране на Н2О2. Гените
кодиращи каталазата при тези три вида се изолирани и съответно секвенирани. Съществуват
изследвания върху синтезата на каталазните ензими при Kluyveromyces lactis, но до днес
няма конкретни данни за техния брой и структура.
2.3.4. Penicillium vitale
Каталаза А от Penicillium vitale е получена в кристлно състояние и структурата на
протеина е определена.
Заедно с каталазата от говежди черен дроб, тя е една от най-добре изучените каталази
по отношение на структурата и каталитичната си активност, което допринася значително за
опознаване на тези протеини. Въпреки че АК последователността не е определена по
химичен път, последователност (от 670 остатъка) е изследвана въз основа на 3дименсионалната им структура, като е използвана говежда каталаза като референтен белтък.
Интересен резултат е идентифицирането на флаводоксин-подобен домен в С-края на
изследваната аминокиселинна последователност.
Други антиоксидантни ензими при дрожди
Цитохром С пероксидаза:
Цитохром С пероксидазата е един от ензимите от семейството на хем пероксидазите.
Тя е локализирана в митохондриалното междумембранно пространство и осъществява
редукцията на хидропероксиди (ROOH  ROH + HOH) чрез окисляването на външен донор
на електрони – ферицитохром С. Цитохром С пероксидазата няма ясно изяснена метаболитна
роля. Счита се, че участва в детоксификацията на Н2О2, формиран в митохондриалното
междумембранно пространство в условия на аеробен растеж. Изследвания с непрекъснати
култури на диви щамове Saccharomyces cerevisiae на среда с глюкоза и Н2О2 показват
увеличени нива на синтеза на митохондриална цитохром С пероксидаза. Авторите
наблюдават значително увеличаване на цитохром С пероксидазната активност в стационарни
култури на акаталазни мутанти и диви щамове. Изследвания на каталаза дефицитни мутанти
на Hansenula polymorpha, растяща на метанол, показват, че възстановяването на
метилотрофния растеж при такива мутанти е тясно свързано с увеличената експресия на
цитохром С пероксидазата, като алтернативен ензим за разграждане на Н2О2 в клетката.
Ензими на пентозофосфатния път: Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата,
транскетолазата и рибулозо-5-фосфат епимеразата са ензими участващи в пентозофосфатния
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метаболитен път при дрожди и като такива са от основно значение при формирането в
клетката на редуцирани форми на НАДФН. Емзимите глутатион редуктаза и тиоредоксин
редуктаза изискват НАДФН като агент за редукцията на окисления глутатион (GSSG) и
тиоредоксин. Имайки впредвид, че глутатиона и тиоредоксина са важни антиоксиданти, не е
учудващ факта, че мутации в гените за тези ензими водят до хиперчуствителност в клетките
към Н2О2.
Глутатион редуктаза: От голямо значение за действието на глутатиона като
антиоксидант е поддържането на високо редукционно-окислително ниво в клетката. Ензимът
глутатион редуктаза е основно отговорен за редукцията на окисления глутатион и за
поддържането на постоянно клетъчно ниво GSH/GSSG. Генът кодиращ глутатион
редуктазата при Saccharomyces cerevisiae е изолиран и нулевите мутанти по този ген са
жизнеспособни, но са хиперчуствителни към оксиданти и акумулират излишък от окислен
глутатион.
Глутатион пероксидаза: Глутатиона може директно да реагира с радикали и
електрофили, както може да бъде и източник на електрони за глутатион пероксидазата.
Ензимът глутатион пероксидаза катализира редукцията на хидропероксиди, използвайки
GSH като редуктор. Дрождевата глутатион пероксидаза притежава активност по отношение
както на Н2О2, така и към органичните хидропероксиди. Тези активности могат да бъдат
индуцирани при промяна от анаеробни към аеробни условия на култивиране.
Тиоредоксин пероксидаза и тиоредоксин редуктаза: Дрождите притежават
тиоредоксин пероксидаза, която е сходна с бактериалната алкилхидропероксидаза. Нивата на
тиоредоксинпероксидазата се увеличават около 2 пъти при наличие в средата на 95 % O2 или
на тиолсъдържащи съединения като меркаптоетанол. Тиоредоксинпероксидазата редуцира
Н2О2 и алкилхидропероксиди съвместно с тиоредоксинредуктазата, тиоредоксина и НДФН.
Метионин редуктаза: Наскоро беше направено предположението, че метиониновите
остатъци на повърхността на белтъците могат да действат като антиоксиданти и да
защитават активните им центрове. Метиониновите остъци на повърхността на ензимите
могат да се окислят до метионин сулфоксид и така ефективно да отстраняват ROS. Ензимът
метионин сулфоксид редуктаза осъществява този процес. Установено е, че нулеви мутанти
по метионин редуктаза растат по-слабо при наличието на оксиданти в средата.
Apn1 ендонуклеаза: Съществуват няколко ензима при дрожди с ДНК-възстановяващи
функции, които са от голяма важност за резистентността на клетките към оксиданти.
Дрождеви мутанти дефицитни по APN1 ген, който кодира апуринова/апиримидинова
нуклеаза, са хиперчуствителни към наличието в средата на оксиданти. Наскоро бяха
изолирани и няколко окислително-чуствителни мутанта, които показват фенотипи сходни с
тези, очакващи се при мутации в гени, свързани с ДНК-репарационната система.
Локализация на антиоксидантните ензими СОД и каталаза
Разпространение на супероксид-дисмутазите и каталазите на ниво организъм.
Бактерии:
- Анаероби: СОД в анаеробни бактерии за първи път е открита от Hewitt и Morris. Покъсно е установена и в други анаероби - зелени и червени серни бактерии и в различни
анаероби с клинично значение. При всички случаи СОД е била нечувствителна към
цианидни йони, следователно от железен или манганов тип. При третиране на СОД от
Bacteroides fragilis с водороден прекис, ензимът се инактивира, което недвусмислено
показва, че се касае за желязо-съдържащ фермент. С изолирането и пречистването на ензима,
предположенията се подтвърждават. В други анаероби СОД е също от железен тип.
Аероби и факултативни анаероби: При тези микроорганизми е установена желязна
или манганова или и двата типа СОД. Така например, Е. coli синтезира Fe СОД, когато расте
анаеробно и Fe и Mn СОД, когато се култивира в аеробни условия. Повечето представители
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на аеробите синтезират и двата типа СОД. Предполага се, че наличието на СОД в аеробните
азотфиксиращи микроорганизми е обусловено от нуждата от защитен механизъм срещу
кислородното инактивиране на нитрогеназите.
Гъби и водорасли:
В цианобактериите (синьо-зелените водорасли), най-примитивно устроените
прокариоти, СОД е желязо-съдържаща. В най-примитивния еукариотен микроорганизъм едноклетъчното водорасло Porphyridum cruentum е открита манганова СОД, а в Euglena sp. се
среща както железен, така и манганов тип ензим. По отношение на зелените водорасли са
проведени сравнително ограничен брой изследвания. Във всички класове, с изключение на
клас Charophyceae, е установена желязна или манганова СОД. При всички родове от кл.
Charophyceae е открита Cu/Zn СОД - първи случай на поява на този тип ензим при
водораслите. При гъби и плесени Cu/Zn СОД се среща при всички изследвани видове и от
тук нататък заедно с Mn СОД присъства в цялото растително и животинско царство, с
изключение на протозои и флагелати. Първите притежават само желязо - съдържащ ензим, а
вторите - желязна и манганова СОД. От Saccharomyces cerevisiae е изолирана и пречистена
Cu/Zn СОД и Mn СОД. Cu/Zn СОД е изолирана и от Nеurospora crassa и Dactylium
dendroides.
Висши растения:
Cu/Zn СОД е изолирана и пречистена от зелен грах, пшеница, спанак, домат и
царевица. Mn СОД е пречистена от зелен грах и царевица.
Животни:
Сравнително слабо е изучено разпространението на СОД в безгръбначните животни.
При гръбначните, СОД е открита във всички изследвани тъкани. Cu/Zn СОД е изолирана и
пречистена от черен дроб и еритроцити на човек, кон, свиня, говедо. Mn СОД е изолирана и
пречистена от черен дроб на пиле, плъх и човек.
Изключения при разпространението на супероксид- дисмутазите и каталазите.
Обобщение
Като общовалидно се налага правилото за наличие на Cu/Zn СОД в еукариотите, Fe
СОД в прокариотите, а Mn СОД и в двата типа организми. Но съществуват редица
отклонения от този постулат. Например: еукариотните водорасли не притежават Cu/Zn СОД
с изключение на клас Charophyceae от зелените водорасли. Наличието на Cu/Zn СОД само в
този нлас зелени водорасли може да се обясни с хипотезата за филогенетичното родство
между тях и висшите сухоземни растения. Cu/Zn СОД обаче е открита в два бактериални
вида - Photobacterium leiognathi и Caulobacter crescentus. Cu/Zn СОД в Ph. leiognathi
(симбионт на рибата Leiognathus sp.) се обяснява с възможен генен трансфер от еукариота в
прокариота по време на дългото им съвместно съществуване. Няколко железни СОД
изоензима са открити в листата на лимона, горчицата и в трите най-примитивно устроени
висши растителни семейства - Gingkoaceae, Nymphaceae и Cruciferae.
Субклетъчно разпределение на супероксид-дисмутазите
Като общовалидно се налага наличието на Cu/Zn СОД в еукариотите, Fe СОД в
прокариотите, а Mn СОД присъства и в двата типа организми. Съществуват, обаче и редица
отклонения показващи вариации в тази установена зависимост.
Понастоящем изследванията показват, че гъбите притежават типичната за
еукариотите Mn СОД, която е локализирана в митохондриалния матрикс. Нейната основна
.
роля е детоксикация на О2 -, отделен в процеса на окислително фосфорилиране. При
хифомицетите Dactylium dendroides, както и при условно патогенните дрожди Candida
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albicans е доказано наличието на Mn СОД освен в митохондриите и в цитозола.
Пероксизомална Mn СОД е открита само при растенията и бозйниците, но до сега няма
съобщения в литературата за наличието и при гъби.
Fe СОД се среща като изключение в стромата на хлоропласти от синап, лимон и някои
други висши растения. През последните години беше установено и наличието на Fe СОД
локализирана в митохондриите на листа от пшеница, в глиоксизомите на протозоите
Leishmania chagasi и в цитоплазмата на растителни клетки.
Счита се, че Cu/Zn СОД в гъбите е основно цитозолен ензим. Беше доказано обаче, че
този ензим може да има друга субклетъчна локализация освен в цитоплазмата. Тази
допълнителна локализация включва хлоропластите, клетъчното ядро и пероксизомите при
бозайници и растения и извънклетъчните пространства на някои животински тъкани. Освен в
чернодробни клетки от плъх Cu/Zn СОД ензими, локализирани в митохондриите и в
извънклетъчното пространство, са наблюдавани и при дрожди, както и в фибробластни
човешки клетки. Cu/Zn СОД е открита и в лизозомите на плъши черен дроб, като
количеството й варира в зависимост от режима на хранене. Две биохимично различаващи се
форми на Cu/Zn СОД са открити във висшите растения. Едната е локализирана в стромата и
лумена на хлоропластите, а другата - в цитозола. Освен това Cu/Zn СОД е установена в
глиоксизомите на динята.
Формираният водороден пероксид от действието на СОД-те ензими в клетките се
разгражда от ензима каталаза – металоензим, действащ кооперативно със СОД. Каталазните
ензими от различните организми формират група от сродни белтъци. Повечето от изучените
каталази са хомотетрамерни протеини, въпреки че при някои прокариоти са наблюдавани и
хексамерни форми. При гъбите са установени съществени вариации по отношение на
молекулната маса на апопротеина: от 55 kDа при Candida tropicalis до 80-85 kDа при
Neurospora crassa и Aspergillus niger. Независимо от това, почти всички изучени до днес
каталази, притежават хем-простетична група в която желязото е основен елемент,
осъществяващ каталитичния акт. В литературата се съобщава и за наличието в някои
прокариотни организми на каталазни ензими, притежаващи като активен метал манган
вместо желязо. Тяхната молекулна маса на ниво субединици е ниска (28-34 кDа), в сравнение
с тази на желязо-съдържащите ензими и вероятно поради тази причина те не могат да бъдат
причислени към семейството на хем-съдържащите каталази.
В Saccharomyces cerevisiae съществуват два каталазни ензима, каталаза А и каталаза
Т, кодирани от два независими гена - CTA1 и CTT1. Структурните гени на двете каталази са
изолирани. Секвенирането на гените за каталаза А и каталаза Т е осъществено няколко
години по-късно. Предполага се, че струкатурата на каталазните ензими при респираторно
растящите дрожди е сходна с тази на Saccharomyces cerevisiae. При Hansenula polymorpha и
Pichia pastoris е установена една каталаза, чиято синтеза се индуцира както при растеж върху
среда с метанол, така и при растеж върху глюкоза. Нейният ген е клониран и е определена
нуклетодната му последователност. При различните видове Candida (Candida tropicalis,
Candida boidinii и Candida albicans) също се наблюдава наличието на една каталаза, която се
индуцира при растеж върху специфични субстрати, чието разграждане е свързано с
генериране на Н2О2. Гените кодиращи каталазата при тези три вида са изолирани и съответно
секвенирани. Проведени са изследвания за синтезата на каталазните ензими в Kluyveromyces
lactis, но до днес все още няма конкретни данни за техния брой и структура. При N. crassa са
установени 3 различни каталазни ензима, кодирани от различни гени, означени като CAT1,
CAT2 и CAT3. И трите ензима се регулират по различен начин.
Локализацията на каталазните ензими е най-добре изучена при Saccharomyces
cerevisiae. Кaталаза А е пероксизомален ензим, тъй като нейната основна функция е свързана
с детоксикацията на Н2О2, отделен при -окислението на мастни киселини и при
дезаминирането на аминокиселините. Каталаза Т е локализирана основно в цитоплазмата, но
може да бъде открита и в периплазменото пространство. Нейната физиологична роля е по41

слабо изяснена и се счита, че е свързана с разграждането на водородния пероксид, генериран
в условия на оксидативен, осмотичен или темперартурен шок, както и при хранителна
лимитация. Субклетъчната локализация на нито една от каталазите при N. crassa не е
установена. При метилотрофните дрожди от вида Hansenula polymorpha, Pichia pastoris и
Candida boidinii, е доказано че единствената им установена до сега каталаза се локализира в
пероксизомите. При други видове Candida, като Candida tropicalis и Candida albicans, както
и при Schizosaccharomyces pombe, се наблюдава също наличие на една пероксизомална
каталаза. Каталаза локализирана в митохондриите е установена само при растенията в
мезофилните клетки на Nicotiana silvestris и при бозайниците в миокардни клетки от плъх.
Данни за наличие на митохондриална каталаза при дрожди са публикувани за първи път от
Petrova et al., 2004.
Дрождите са удачна моделна система за изясняване механизмите на клетъчен отговор
и натрупване на познания за ролята на тези ензими при оксидативен стрес. До сега например,
все още не е ясно защо в Saccharomyces cerevisiae и Neurospora crassa има две и повече
каталази, докато при други гъби е установено наличието само на една форма на ензима.
Независимо, че СОД ензимите се изследват повече от две десетилетия, все още не е ясно
защо Mn и Cu/Zn СОД са едни от най-консервативните ензими в целия еукариотен свят. Не е
изяснен напълно и въпросът за локализацията и функционалната роля на СОД и каталазните
ензими в различните клетъчни органели.
Всички тези въпроси определят необходимостта от избиране на подходящи модели за
изучаване на кооперативното действие на супероксид дисмутази и каталази и търсене на
доказателства за in vivo локализация на тези ензими в аеробната клетка. Тези изследвания ще
допринесат за задълбочаване на познанията относно механизмите на увреждане и защита от
свободните радикали.

Фиг. 14: Субклетъчна локализация на каталазните и СОД ензими при дрожди (Natvig et al., 1996)
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4.

Оксидативен стрес

ROS (O2-·, Н2О2, ОН·), получаващи се в резултат на аеробния метаболизъм обичайно
са в равновесие с антиоксидантните молекули в клетка. Оксидаривния стрес се поражда,
когато това устойчиво равновесие се наруши, поради изчерпване на антиоксидантите,
повишаване на нивото на ROS или поради действието на двата фактора (Фиг. 15).

Фиг. 15: Оксидативния стрес се дължи на нарушен баланс между нивата на антиоксидантите
(АОХ) и реактивните кислородни видове (ROS).
Клетките обичайно са способни да балансират продукцията на оксидант и антиоксидант и да
поддържат редокс хомеостаза. Оксидативен стрес се получава, когато това равновесие се наруши чрез
повишаване на нивото на ROS или понижено ниво на АОХ.
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Такъв стрес се получава, когато няколко неблагоприятни външни въздействия или
физиологични условия въздействат на биологичните системи. Един бърз и ясен индикатор на
оксидативен стрес е индукцията на антиоксидантната защита или увеличаване на нивото на
ендогенните ROS.
Формирането на ROS може да се повиши като резултат от различни стресови фактори
на външната среда като: UV радиация, хербициди, екстремни температури, токсини
(афлатоксини), замърсители на въздуха, метали ксенобиотици. Много индуктори на
оксидативен стрес са известни като канцерогени, мутагени и токсини. Повишаване нивото на
ROS в клетката съпровожда много заболявания и причинява физиологична дисфункция и
клетъчна смърт при висши аероби (Фиг.16).

Фиг. 16: На фигурата са изобразени някои от инициаторите (стресови фактори) на реактивни
кислородни видове (ROS) и биологичните последствия в резултат на които се наблюдават разнообразни
физиологични дисфункции водещи до клетъчна смърт.

Когато възникне оксидативен стрес, клетките функционират така, че да овладеят
оксидативния ефект и да възстановят редокс – баланса чрез пускане в действие на важните
хомеостазни параметри. Такава клетъчна активност води до активиране или репресиране на
гените, отговорни за биосинтезата на защитните ензими, транскрипционни фактори и
структурни протеини.
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ROS и важни клетъчни функции
Понастоящем става ясно, че ROS не винаги са опасни метаболитни продукти както
обичайно се счита. Когато регулацията им е стабилна, ROS изпълняват важни функции в
клетката. Значително количество данни показват че ROS (специално О 2-· и Н2О2) играят роля
на вътреклетъчни сигнални молекули. При бактериите, транскрипционен фактор Oxy
активира голям брой гени, чиято активност се индуцира от Н 2О2, а транскрипционен фактор
SoxR / Sox S управлява клетъчния отговор по отношение на О 2-·. Дрождите притежават два
различни адаптивни отговора към стресови условия. Единият е свързан с Н 2О2, а другият с
О2-·. При висши еукариоти (растения и животни), оксидативните стресови отговори са по –
комплексни и се модулират от няколко регулатора. ROS – зависимото редокс – циклизиране
на цистеиновите тиоли е много важно за осъществяване на взаимоотношения протеин –
протеин и протеин – ДНК. Това определя много аспекти на сигналната трансдукция чрез
регулиране на активността на много транскрипционни фактори. Например, активиране на
ядрения фактор kВ (NF – kB) и активатор протеин - 1 (АР - 1) известни с важната си роля
при клетъчната пролиферация, диференциране и морфогенезис, може да стане чрез
стимулиране чрез различни агенти, но се осъществява чрез общи пътища включващи
генериране на ROS. Пътищата водещи до продукция на Н2О2 и последващо активиране на NF
– kB се осъществяват чрез малки протеини, свързани с гуанозин 3 – фосфат.
Както вътреклетъчните, така и извънклетъчните източници на ROS са способни да
влияят на генната експресия. Ниски концентрации Н2О2 (< 20 μМ) могат да предизвикат
промени при фосфорилирането на специфични регулаторни протеини, включително
протеинкиназа В.
При дрожди и животински клетки, ROS спират клетъчното делене и развитието на
клетъчния цикъл е под негативен ROS контрол. Ясно доказателство за ролята на ROS е
наблюдението, че О2-· играе важна роля срещу патогенни микроорганизми. ROS се считат в
широк смисъл като антибактериални вещества. В отговор на инвазията от патогени,
растителната и животинската клетка ползват широк набор от защитни отговори,
включително бърза и преходна продукция на голямо количество ROS („оксидативен бент”).
Ясно е че ROS играят различна, дори противоположна роля при различните процеси в
клетката. (Фиг. 17).
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Фиг. 17: На схемата е изобразена разнообразната роля , която изпълнява ROS във висшите
организми. ROS не са задължително вредни за клетките.
МАРК – митоген активирана протеин киназа (mitogen – activated protein kinase)

Например при физиологични условия, Н2О2 може да играе важна роля при пътищата
за сигнална трансдукция и при активиране на транскрипционния фактор NF – kB, докато при
патологични (стресови) условия, Н2О2 може да доведе до апоптоза и некроза. Следователно
(steady - state) устойчиво равновесие на нивото на ROS в клетките е от изключителна
важност и се определя от взаимодействието между ROS – генериращите организми и
модулиращотото действие на клетъчните антиоксиданти. Н2О2 повлиява генната експресия и
активира МАР киназите (МАРК), които на свой ред, регулират транскрипцията.
ROS и генна експресия
Много изследвания показват, че клетките имат сензори за ROS и индуцират
специфични отговори, но механизмите, чрез които се осъществява това са все още неясни.
Транскрипционната мрежа, която отговаря на ROS при еукариоти понастоящем е обект на
разширено изследване, докато при прокариотите картината е по – ясна.
Преди три десетилетия е установено, че експресията на повече от 30 протеина се
индуцра от Н2О2 при бактерии. От тях 12 се индуцират в рамките на 10 мин., а 18 – между 10
– 30 мин.
Установено е че Oxy R регулаторен протеин регулира експресията на 9 от 12 -те бързо
индуциращи се протеини. Тетрамерният Oxy R протеин е член на фамилията Lys R транскрипционни активатори и съществува в две форми, редуцирана и окислена; само
окислената форма е способна да активира транскрипцията Следващи проучвания са довели
до идентифицирането на голям брой Oxy R – активирани гени.
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Когато дрождите растат при субоптимални условия гладуват или преживяват някакъв
стрес се наблюдава комплексен отговор. Това включва понижаване на активността на сАМР
– зависима протеин киназа А и активиране на други сАМР – зависими и независими процеси.
Специфични и общи стресови отговори могат да бъдат активирани в зависимост от типа
стрес. Клетъчното сигнализиране и механизма на сигнална трансдукция води до експресия
на специфичен и общ стресов толеранс, но молекулярната основа на този процес не е ясна. В
много случаи съществуват неясни граници между типовете стрес и отговорите, които
вероятно отразяват нуждите на клетката да репарират специфични първични увреждания и
да нагласят редица други метаболитни промени при излагане на определен стресов агент.
Така, индивидуален стрес предизвикан от топлина може да предизвика увреждане на
клетката директно или индиректно по различни пътища (директно увреждане на мембраните
или температурно инхибиране на ензимни реакции, в това число и вторично оксидативно
увреждане чрез формиране или натрупване на ROS), което предизвиква разширен набор от
отговори на клетката.
При дрождите Saccharomyces cerevisiae има поне три позитивни транслационни
елементи, активиращи се от стресови фактори. Това са елементите на топлинен шок (HSEs),
елементи на стресов отговор (STREs) и АР1 отговорни елементи (AREs). Те имат
припокриваща се, но самостоятелна функция. Например, някои гени съдържащи HSEs
промоторна последователност се експресират при средно голям стрес и техните продукти
имат функция при нормалния клетъчен растеж и развитие, а така също при клетъчното
възстановяване след стреса; гените, съдържащи STREs са отговорни за преживяването на
клетките, които са подложени на силен (потенциално летален) стрес; AREs – контролираните
гени по всяка вероятност нямат функция по време на оксидативен стрес, а по-късно.
Специфичните фактори, които се включват при активирането на експресията на HSE, STRE
и ARE контролираните гени са известни. Те включват „heat shock” транскрипционен фактор
(Hsf), STRE – транскрипционни фактори (означавани като Msn 2/4) и транскрипционни
фактори (Yap 1/2), които се свързват с AREs. Установено е че Yap 1 може да се свързва с
STREs. Нещо повече, дрождевите щамове с делеция на Msn 2/4 функция са
хиперчувствителни към въглеродно гладуване и други типове стрес като топлинен,
оксидативен или осмотичен стрес. Тези факти отново показват наличието на припокриване
между различни процеси на стресови отговори.
Някои стресови отговори водят до натрупване на голям брой протеини и други
молекули важни за преживяването на клетките и възстановяване на функциите им.
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Таблица 6. Ключови стресови фактори при Saccharomyces cerevisiae и тяхната роля в
процеса на предпазване и възстановяване от стрес.
Фактор
Hsp 104
Hsp 70 (различни представители)
Убиквитин
Каталаза А (в пероксизоми)
Каталаза Т (в цитозола)
Цитохром С пероксидаза
Cu/Zn СОД (цитоплазмена)
Mn СОД (митохондриална)
Tsap
Atxp
Металотионини
Н+ - АТФ аза
Други мембранни АТФ - ази
Глутатион
Трехалоза
Глицерол

Функция
Разрушаване на агрегати от денатурирани
белтъци
Разгъване и пренагъване на денатурирани
белтъци, предпазване от погрешно
нагъване на белтъците
Прихващане на повредени и потенциално
токсични протеини за деградация
Детоксификация на ROS
Детоксификация на ROS
Детоксификация на ROS
Детоксификация на ROS
Детоксификация на ROS
Протекция на тиолови групи от окисление
Детоксификации
на
тежки
метали
асоциирани с ROS
Детоксификации
на
тежки
метали
асоциирани с ROS
Изтичане на протони и регулация на
вътреклетъчния рН
Изтичане на йони (Na+, Li-)
Детоксификация на ROS
Протекция на белтъци и липиди – силно
разтворима
Осмотични равновесие и поддържане на
тургорното налягане при хиперосмотични
условия – силно разтворима

Гените за топлинен шок “heath shock” доминират над тези, които се експресират при
други стресови условия. Обаче в настоящия момент е установено само, че Hsp 104 имат
значение за термотолерантостта. Нещо повече, няколко от протеините за топлинен шок “heat
shock” функционират при нормален клетъчен растеж и развитие, действащи като молекулни
чаперони. Оксидативния отговор включва експресията на гени, кодиращи ензимите,
включени директно в детоксикацията на реактивни кислородни видове или синтезата на
антиоксиданти, такива като глутатион, но също така влияе върху топлинния шок и общия
стресов отговор.
Отговорът на дрождевата клетка по отношение на промяната на осмотичното
налягане е един от най – добре проучените стресови отговори. Хиперосмотичния стресов
отговор се управлява отчасти от протеин киназа С пътя и включва модулиране на синтезата
на ензими отговорни за клетъчната стена. Хиперосмотичния отговор на дрождевата клетка
включва експресията на гени включени в биосинтезата на глицерола, йонния транспорт и
други стресови отговори.
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Съществуват съществени доказателства, че разнообразието на биотичен / абиотичен
стрес индуцира ROS, който действа като общ фактор при регулацията на различни сигнални
пътища. Подобни стресови фактори също активират МАР киназите (MAPKs) за
предварителна или паралелна продукция на Н2О2. Това показва, че MAPKs вероятно са един
от няколкото ключови места в защитно – сигналната мрежа. Идентифицирането на всички
гени и протеини регулирани от Н2О2 е важно стъпало по отношение на отговора, което може
да отчита многостранния и вътрешно свързан стрес. Освен индукцията и репресията на
антиоксидантните защитни гени, ROS могат да въздействат на експресията на различни
други гени участващи в различни сигнални пътища при микроорганизмите, растенията и
животните.

Фиг. 18: Въздействие на различните биотични и абиотични стресови фактори генериращи ROS
върху митоген – активирания протеин киназен (МАРК) път. ROS е общ фактор, който води до
активиране на гените отговорни за антиоксидантната клетъчна защита. Включване и на алтернативни
пътища. МАРККК = МАРК киназа кинази.

Геномен мащаб на ROS свързаната генна експресия
Напредъкът на анализа основаващ се на ДНК микрочипове (DNA microarrays),
направи възможна оценката на генната експресия в геномен мащаб позовавайки се на
оценката на десетки хиляди гени в един експеримент. По такъв начин се се постига
идентификацията на ROS – отговорните гени в глобален геномен мащаб. ДНК
микрочиповете позволяват обстойно да се изследват генно – експресираните мрежи в
49

отговор на оксидативния стрес. Понастоящем съществува значителен напредък в изучаване
значението на генната експресия в отговор на Н2О2 при микроорганизми растения и
животни.
Пълната геномна експресия в клетките на Saccharomyces cerevisiae изложени на Н2О2,
в допълнение на други видове стрес, показват че 2/3 от генома е включен в отговор на
промените във външната среда и глобалната мрежа от гени индуцирани или репресирани от
всеки сигнал от околната среда е идентифициран.
Отговорът на оксидативния стрес включва около 1/3 от дрождевия геном, като
максималния ефект върху генната експресия става видим малко по – късно, в сравнение с
други стресови състояния, изследвани по същото време. Гените, които се репресират в
рамките на 60 минути след излагането на клетките на Н2О2 са само преходно репресирани и
по – късно се възстановяват. Това показва, че гените кодиращи транслационния клетъчен
апарат и неговите регулатори са много здраво координирани за действие при всяка промяна
във външната среда, въпреки че динамиката на този отговор е различна. Експресията на
отговорните при действие върху клетката на Н2О2 или О2-· са идентични, независимо от
факта, че различни ROS се включват в реакциите. Съществува ензимна индукция на гени,
които са отговорни за детоксифицирането както на Н2О2 и О2-·, (САТ, SOD) и глутатион
пероксидаза, а така също и гени, включени в оксидативните и редуктивните реакции
(тиоредоксин, глутатион редуктаза, глутаредоксин). Гените, които най – силно се индуцират,
в отговор на Н2О2 са зависими от транскрипционните фактори Уар1р за ефективна индукция.
Гените, по – слабо индуцирани от ROS и други сигнали се регулират от различни
транскрипционни фактори, в зависимост от условията и различни сигнални пътища могат да
управляват техния отговор.
При дрождите Shizosaccharomyces pombe съществува комбинация от стрес свързани
регулаторни протеини които управляват подходящ транскрипционен отговор към
нарастващи Н2О2 концентрации. Този организъм притежава два отделни механизма за
отговор на оксидативен стрес: адаптивен отговор към ниски концентрации Н 2О2 на, който
подготвя и защитава клетките от последващо въздействие на високи концентрации Н2О2 и
акутен отговор, който позволява на клетките да преживеят внезапна, потенциално летална
доза Н2О2.
Клетъчен отговор на оксидативния стрес
Традиционното схващане за ROS като странични продукти от оксидативния клетъчен
метаболизъм, понастоящем претърпява метаморфоза. Това се дължи на факта, че ROS могат
да действат като сигнални молекули и че активирането на интерцелуларните
транскрипционни фактори като OxyR, SoxRs, NF – kB и АР – 1 става чрез взаимодействие с
ROS, което води до генна транскрипция. (Фиг. 19)
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Фиг. 19: Главни сигнални пътища, активирани в отговор на оксидативен стрес. Реактивните
кислородни видове (ROS), произлизащи от външни сигнали или от метаболитна активност се модулират
от антиоксиданти до нетоксични нива, като в същия момент действат като сигнални молекули. ROS
могат да активират генната транскрипция по два начина: а) чрез транскрипционните фактори (NF - kB,
AP – 1 и ARE - свързващи протеини (ARE - BP) които могат да взаимодействат със специфични ДНК
мотиви от промоторите на таргетните гени или б) чрез активиране на МАРК киназите, които на свой ред
активират транскрипционните фактори, отговорни за транскрипцията на съответните гени. Нивото, до
което даден път се активира, зависи от природата и продължителността на стреса, а така също от типа
клетки и степента им на развитие.
NF – kB = нуклеарeн фактор
АР – 1 = активаторен протеин 1
ARE – BP = свързващи протеини отговорни за антиоксидантен отговор
HSF1 = транскрипционен фактор 1 отговарящ за топлинен шок.

Антиоксидантните ензими каталаза и супероксид дисмутаза играят ключова роля при
регулиране нивото на ендогенните концентрации на Н2О2 и О2-·, които от своя страна, при
определени случаи действат като модулатори за експресията на други ROS – отговорни гени.
Използването на ДНК чипове и подобни техники за изследване на глобалните генни
отговори на ROS е несъмнено. Благодарение на този подход, стана ясно,че много повече
гени и генни клъстери са отговорни за ROS, отколкото се считаше преди и че ROS вероятно
играят много по – сериозна ключова роля в общата клетъчна активност.
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5. Някои заболявания асоциирани със свободните радикали
Обширен, но не изчерпателен списък от клинични картини, в които ROS могат да
участват е даден на Табл.7. Дискусия относно доказателствата за и против всяко нарушение е
извън обсега на настоящия преглед. Съществуват достатъчно доказателства за ролята на
свободните радикали само за две нарушения: кислородната недостатъчност и CCl4 –
индуцираното увреждане на черния дроб. Следователно, заболяванията, дискутирани тук, са
тези с най – интересна теоритична и експериментална основа относно ключовата роля на
ROS като причина или следствие от заболяването.
А. Възпаление.
Възпалението е комплексен процес иницииран от увреждане на тъканите, причинено
от ендогенни фактори (некроза на тъкани, фрактура на костите), а така също и на екзогенни
фактори (технически увреждания, физични, химични, (химикали), биологични
(микроорганизми), имунологични (хиперчувствителни реакции)). При възпалителният
отговор има както естествен, така и придобит имунен отговор. Белезите на възпалението са
описани преди около 2000 г. и са: подуване (tumor), зачервяване (rubor), топлина (culor),
болка (dolor) и загуба на функция на възпаления участък. Минути след увреждането,
възпалителния процес започва с активиране и нарастване на концентрацията на
фармакологично значими субстанции, като групи от протеини известни като акутно – фазови
белтъци. Локализираният възпалителен отговор е свързан с образуването на кинини и
активирането на фибролитични пътища.
Кинините имат няколко важни ефекта:
1.
Те действат директно на локалната гладка мускулатура и причиняват
мускулна контракция.
2.
Те действат на аксоните и блокират нервните импулси, водещо до
дистална мускулна релаксация.
3.
Те действат на везикуларните ендотелни клетки, причинявайки
контракцията им, което води до увеличаване на везикуларния
пермеабилитет и до експресия на ендотелни адхезивни молекули
(ECAMS), водещо до адхезия на левкоцити и екстравазация (Излив на
течност в извънсъдовото пространство, която нормално се намира в
съда).
4.
Кинините са много силни нервни стимулатори и са молекули
отговорни за болка и сърбеж, свързани с възпалението. Кинините
бързо се инактивират от протеази, които се активират при
локализирания отговор.
Системния възпалителен отговор включва: поява на треска, увеличаванене на синтеза
на хидрокортизон и аденокортикотропин хормон (АСТН) и продукция на акутно – фазови
белтъци.
Важен елемент на акутно – фазовите белтъци е С- реактивния протеин. Той се свързва
към мембраната на микроорганизми и причинява лизис или активира фагоцитозата.
Възпалителният отговор е комплексен процес, който включва освобождаването на
голям брой цитокинини от увредени тъкани (фиг.8). Има множество доказателства в
последните години, показващи, че ROS са важен компонент на възпалителния процес.
Независимо от техния благоприятен ефект при разрушаване на инвазиращия
микроорганизъм и генерирането на хематологични фактори, последните също могат да
доведат и до тъканни увреждания. Относителния принос на ROS към целия възпалителен
процес вероятно е значителен и варира в зависимост от случая, дори от времето, тъй като
другите участващи субстанции (и може би антиоксиданти) се произвеждат и отстраняват от
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мястото на увреждането. По този начин ефективността на антиоксидантната терапия при
възпалителния процес варира. По-голяма част от ROS, продуцирани като част от
възпалителния отговор, несъмнено идва от различни фагоцитни клетки, които при
активиране са способни да произведат голямо количество супероксидни аниони и водороден
прекис. Тези ROS могат да се свържат със свободно желязо (което може да възникне чрез
ROS – медиирано освобождаване на хелатирано желязо), за да се формират високореактивни
хидроксилни радикали. Последните причиняват значително увреждане на тъканите, което не
е причинено от първоначалното възпаление. Това допълнително увреждане ще доведе до
създаване на допълнителни фагоцитни клетки. Следователно, ROS ще стимулира
формирането на хематологични фактори, като по този начин предизвиква позитивна обратна
стимулация, която може да предизвика възпалителен отговор (Фиг. 20).

Фиг.20: Роля на радикалите при възпаления. Възпалителния процес се причинява голям брой
химични медиатори. Тъканни увреждания, свързани с хронично възпаление, възникват с участие на
ROS.

Повечето от фагоцитните клетки в кръвния поток са неутрофили и много от тях имат
многолобово ядро, т. нар. полиморфоядрени PMN. Освен това, за да продуцират ROS,
неутрофилите съдържат ензима миелопероксидаза, който катализира разграждането на
водороден пероксид – зависимо окисление на халогенни йони. Получените хипохалогенни
киселини (преди всички хипохлорна) са силно окислителни агенти, които могат да реагират с
голям брой биологични молекули и да предизвикват промени, подобни на тези, които
свободните радикали могат да предизвикат.
Инфилтрацията на неутрофилите в тъканите, увредени от други фактори, често е
посочвана като фактор в степен на крайна промяна. Директната тъканна токсичност на
супероксида, освободен от фагоцитните клетки, остава предмет на значителни противоречия,
независимо от многото застъпници на тази теория. Най – общо казано, супероксидните
аниони изглежда са минимално токсични за тъканите. В присъствие на желязо обаче или на
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други преходни метали, това може да се промени поради възможността за образуване на
хидроксилни радикали. Последните данни показват, че супероксидът може редуктивно да
мобилизира желязо от феритин, водородният прекис може да освободи желязо от
хемоглобин, който може да инфилтрира увредените тъкани и че фагоцитните клетки имат
потенциал да генерират значителни тъканни увреждания по време на възпалителния отговор.
В. Ревматоиден артрит
Възпалението представлява нормален отговор на увредените тъкани. Независимо от
допълнителните увреждания, които ROS или хипохалогенни киселини, генерирани от
фагоцитни клетки, могат да причинят, възпалението обичайно не е патологично, тъй като
продукцията на тези агенти се контролира и цели атака на инвазиращия организъм. Когато
не е контролирано, предизвикано от ненормални стимули или се случва през продължителен
период от време, възпалението може да стане болестотворен процес. Това изглежда е
основната причина за ревматоидния артрит. Огнището за производство на антитела, които
атакуват свързаните тъкани при тези автоимунни заболявания, не е известно. Няма съмнение
обаче, че чрез свързване към различни протеини тези антитела стимулират натрупването на
активни неутрофили. Смята се, че продукцията на ROS и други възпалителни медиатори
чрез активирани клетки индуцира увреждане, което се случва при възпалени ревматоидни
стави. Последващото възстановяване на по – активни неутрофили води до хронично
възпаление и постепенно дегенериране на ставите при тази болест.
Повечето доказателства предполагат, че ролята на ROS при ревматоидния артрит е
непряка. Синовиалните течности от ревматоидно – артритни пациенти съдържат повишени
нива на продукти от липидна пероксидация, понижено ниво на на аскорбат, кръстосано –
свързани имунни комплекси, които могат да възникнат чрез оксидативни процеси.
Съществуват също доказателства, че разграждането на хиалуронова киселина, наблюдавана в
синовиалната течност от ревматидно артритни пациенти, може да бъде причинено от ROS,
въпреки че протеазите, освободени от възпалените клетки, също водят до този ефект.
Въз основа на тези данни антиоксидантната терапия е изпробвана при някои
възпалителни нарушения, включително ревматоиден артрит. Било е установено, че някои от
съществуващите антивъзпалителни вещества имат антиоксидантни свойства и могат да
постигнат ефективни in vivo антиоксидантни нива. Повечето от данните, включващи ROS
при ревматоидния артрит, идват от изследвания, показващи, че венозното внасяне на
супероксид дисмутаза има антивъзпалително действие. Това откритие обаче е многократно
критикувано на методологична основа. Съвременното развитие на науката и създаването на
системи за доставка на антиоксидантни протеини с ограничено пенетриране в клетката и
кратък полуживот, като например капсулирана в липозоми, конюгирана с полиетилен –
гликол супероксид – дисмутаза, може скоро да даде по – добро обяснение на терапевтичните
възможности.
Алтернативен подход за третиране на увреждания, причинени от абнормална
фагоцитна ROS продукция, е възможността за инхибиране на НАДФН – оксидазния ензим,
отговорен за този процес. Смята се че някои феноли, изолирани от растението Picorhiza
kurroa, имат такъв ефект, оставяйки незасегнати фагоцитните функции на неутрофилите.
Остава обаче да се проведе значителна работа, за да се разберат механизмите и
терапевтичната възможност на такива съединения, но те, изглежда предлагат уникален
подход за понижаване на ROS – индуцираните увреждания. Напоследък се смята, че едно от
тези съединения (апоцинин) има антиартритна активност при колаген индуцира артрит при
плъхове.
Въпреки че не е доказано, че ROS са патологична причина за ревматоидния артрит,
повечето доказателства подкрепят мнението, че те се включвата в патологията на това
заболяване. Степента на участието на ROS в ревматоидния артрит не бива да се надценява,
тъй като най – вероятно в основата си това заболяване е автоимунно и по такъв начин
антиоксидантната терапия третира само симптомите. Нещо повече, ефектът на голям брой
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други антивъзпалителни медиаторни субстанции и протеази, освобождавани от фагоцитните
клетки, ще може да бъде значителен и вероятно много важен фактор при третирането на това
заболяване.
С. Атеросклероза.
Произходът на атеросклерозата не е ясен, но понастоящем се счита че започва с
увреждане по някакъв механизъм (вероятно хемодинамичен) на васкуларния ендотел. Това
води до свързване на моноцити от циркулиращия поток, като последните се развиват като
макрофаги намиращи се в стените на съдовете. Активираните моноцити и макрофаги могат
да наранят съседните клетки чрез секратииране на О2- и Н2О2, хидрофилни ензими и фактори
освобождаващи се от макрофагите, които стимулират пролиферация на гладко – мускулните
клетки. Макрофагите също освобождават плака – стимулиращи фактори и прикрепването на
плаките наранява ендотелните клетки. Те водят до освобождаване на вещества, които
стимулират пролиферацията на гладкомускулните клетки.
Каква роля могат да играят оксидантите при атеросклероза?
1.
Активиране на макрофагите и техните прекурсори (моноцитите)
свързани за ендотелни клетки могат да увредят съседни ендотелни
клетки и да доведат до увреждане на гладката мускулатура.
2.
Макрофагите притежават LDL рецептори. Ако LDL се окислят те се
разпознават от друг вид рецептори – ацетил LDL рецептори или
рецептори прехващачи.
LDL свтрзан към тези рецептори се усвоява активно и холестерола бързо се натрупва
в макрофагите и те се превръщат в пенести клетки.
Съдържанието на холестерол в плазмата, особено холестерол с ниско – плътностен
липопротеин (LDL), а също така общото съдържание на мазнини в диетата на индивида са
тясно свързани с развитието на атеросклротичните увреждания.
Независимо от признаването на основната роля на LDL холестерола, биохимичният
метаболизъм, отговорен за уврежданията не е ясен. Едни от най-ранните промени в
преатеросклеротичните артериални стени е натрупването на липиди от макрофагите, водещо
до формиране на пенести клетки. Счита се, че този процес е решаващ при патогенезата на
атеросклерозата, а добре аргументираните изследвания през последните няколко години,
предполагат, че окислените липиди могат да играят важна роля. Увеличаването на
съдържанието на плазмения LDL холестерол явно е свързано с формирането на пенести
клетки in vivo.
Множество данни потвърждават ролята на окислително модифициране на LDL при
атеросклероза. Данните, получени до този момент, са достатъчно добре аргументирани, за да
се планират клинични изпитания. Откриването на антитела срещу малоналдехид и 4 –
хидроксиноненал конюгираните протеини (продукти на прекисното окисление) в човешката
плазма и фактът, че атеросклеротичните увреждания на човешката аорта съдържат липидни
прекиси, са от особена важност. Разработени са няколко хипотези, обясняващи факта, че
окислението на полиненаситени мастни киселини в LDL може да инциира поредица от
събития, водещи до атеросклеротични увреждания, въпреки че първоначалната причина за
това прекисно окисление не е известна.
Последните изследвания показват, че ендотелни клетки, клетките на гладката
мускулатура и фибробластите, в допълнение към активните фагоцити могат да предизвикат
окислението на LDL липидите.
Въпреки че усвояването на окислените LDL частици от плазмата в ендотелните
клетки първоначално се е смятало за важно, понастоящем е известно, че окислените на LDL
частици бързо се очистват от циркулирането на синовиалните клетки. Тъй като плазмата
инхибира LDL окислението, изглежда че в по – голямата си част окислението на
полиненаситени мастни киселини в LDL става вътре в артериалните стени. Веднъж окислени
в тъканите, макрофагите и моноцитите могат да фагоцитират модифицирани LDL, което
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води до образуване на пенести клетки. Тези пенести клетки изглежда са необходими за
формирането на “мастни наслоявания” и това прекурсорно състояние на атеросклероза води
до допълнително генериране на макрофаги. Образуването на ROS и освобождаването на
хидролитични ензими от тези клетки, както и директната цитотоксичност на окислените LDL
по отношение на ендотелните фибробластни клетки, може да увреди ендотелните клетки и
да доведе при хронични условия до развитие на атеросклеротични увреждания.
D. Рак
Способността на йонизиращата радиация да стимулира развитието на рак е известна
отдавна. Директното поглъщане на енергия от ДНК, водещо до увреждане на тази молекула,
може би е част от основата за възникване на индуциран от радиация рак. При биологичните
системи обаче по – голямата част от енергията от йонизиращата радиация се абсорбира от
водата (тъй като водата представлява 70 % от клетката / организма и е най – голяма мишена
за радиационно облъчване), което води до образуване на ROS. Атаката на тези ROS върху
ДНК, РНК и други клетъчни мишени обичайно се счита за основа за предизвикване на
радиационно – индуциран рак. Съществуват също съществени доказателства, че свободните
радикали (включително ROS) са включени при клетъчната канцерогенеза чрез различни
метаболитни пътища / механизми. Следователно е логично да се предположи, че
формираните по друг начин ROS също имат канцерогенен ефект. Учудващо е обаче, че
повечето данни не подкрепят това заключение.
По – доброто разясняване на механизмите на молекулно ниво, водещи до
канцерогенеза, бива улеснено от двустадийната теория за канцерогенезата. Изследванията
през последните 20 години развиват първоначалната двустадийна теория, като включват
няколко допълнителни стадия и органа, различни от кожата, където ракът е описан за първи
път и където е най – обширно изследван. Въпреки че трансформацията на нормалните клетки
в такива, които пролиферират по неконтролируем начин, е комплексен многостедиен процес,
основната двустадийна теория остава централна при дискутирането на вероятната роля на
свободните радикали.
Първият стадий на канцерогенезата включва непрекъснати генетични промени,
наречени иницииране. Тези промени могат да бъдат латентни без развитие на рак по време
на целия живот. Ако е налице промотор обаче, той може да въздейства стимулиращо и да
инициира трансформация на тъканите. Ефектът на промоторите може да бъде обратим, което
изисква повтарящо му внасяне, за да се развие рак, като това внасяне трябва да се прави на
равни интервали (1 – 2 седмици през кожата). В противен случай възможността за
индуциране на рак намалява. Внасяне на промотор без първично иницииране предизвиква
проява на рак много рядко. Ето защо, единствения начин да се докаже присъствието на
инициаторни клетки е да се приложи промотор.
ROS, генерирани по химичен път или ензимен начин, са способни окислително да
модифицират ДНК както in vivo, така и in vitro. Интересна е корелацията между формирането
на 8 – хидроксигуанин и канцерогенезата. Пряката връзка между окислително –
модифицираната ДНК и рака обаче не е налична. Този неуспех несъмнено е резултат от
нашето ограничено разбиране на канцерогенните механизми и фактът, че няма един –
единствен механизъм, който да обясни целия процес. Освен това, въпреки че свободните
радикали може би са основната причина за някои видове рак, почти е невероятно те да са
необходим фктор при всички случаи, защото е явно съществуването на алтернативни пътища
за иницииране и предизвикване на различни форми на карциногенеза.
Съществуват многобройни индиректни доказателства за ролята на свободните
радикали при проявяването на канцерогенния процес. Туморните промотори могат да
активират фагоцитите (които след това продуцират ROS), а антиоксидантите имат
антипромотираща роля. Установено е, че много съединения, генериращи свободни радикали,
са туморни промотори. Туморните промотори, особено форболовите – естери, са много
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силни активатори на кислороден взрив при фагоцототе. Този процес по всяка вероятност се
регулира чрез протеин киназа С, която фосфорилира и активира НАДФН оксидазата и прави
възможно тези клетки да започнат продукцията на ROS. Има също и доказателства, че
ксантин оксидазната активност се повишава в отговор на действието на промотора. Този
ензим действа преди всичко като дехидрогеназа, която използва НАД+ като електронен
акцептор. Съществена част от ензима обаче, която присъства в някои тъкани, може да
променя активността си от дехидрогеназна в оксидазна.
Някои изследвания установяват взаимовръзка между обема на ROS продукцията и
промоторната роля, но тъй като някои непълни туморни промотори (тези, които изискват
втори химичен агент, който да функционира като промотор) могат да образуват също и по –
високо количество ROS от пълните промотори, е очевидна нуждата от включването на
допълнителни фактори. Различните сигнал – трансдуциращи пътища и фосфолипаза А2 са
примери за фактори, които могат да бъдат активирани от оксиданти (наред с другите неща) и
може би са важни за туморната изява (фиг. 21).
Активирането на фагоцитните клетки от туморни промотори води до освобождаване
на сложна смес от цитокини в допълнение към ROS. Сред формираните съединения е и
дифузиращият кластрогенен фактор (фактор, който разкъсва ДНК). Този фактор има време
на полуживот няколко часа и може да навлезе през клетъчната мембрана. ДНК увреждането,
предизвикано от този фактор, ROS или други възпалителни медиатори, може да активира
онкогените или да инактивира тумор – супресиращите гени. Освен това, разкъсването на
ДНК ще индуцира поли ADP – рибозилиране на хромозомалните протеини. Счита се, че тези
промени, действащи заедно, индуцират свързан с расрежа протоонкоген c – fos , който
вероятно играе роля в процеса на туморогенезата (Фиг. 21).
Фагоцити

ROS

Активиране на
транскрипционни
фактори

Увреждане на
ДНК

Активиране на
кинази

Поли-ADP
рибозилиране
Цинокини
 Туморен некрозисен
фактор
 Интерлевкин І
 Кластогенен фактор

Активиране на
онкогени

Активиране на
гени

Антиоксидантна
защита

Туморогенеза

Фиг. 21: Реактивни кислородни видове и сигнална трансдукция: влияне на ROS върху
клетъчния геном.

Различни химични и ензимни системи, генериращи свободни радикали, имитират
биохимична активност на тумурните промотори. Например, трансформацията на
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култивирани клетки, инициирани с бензо[а]пирен или йонизираша радиация, може да бъде
постигната с добавяне на активни неутрофили или ксантин оксидаза. Органични прекиси
също могат да функционират като туморни промотори, въпреки че са неактивни като
инициатори. Тези прекиси изискват клетъчно – медиирано активиране на свободно –
радикаловите продукти. Това активиране се ктализира от различни хемопротеини
(пероксидази) или неензимни метал – медиирани реакции (реакция 2). Първичните радикали,
които те продуцират, след това служат като туморни промотори. Въпреки че има
доказателства in vitro за този механизъм, той не може да съществува in vivo.
(1)

R–C–O–O–C–R

(2)

R–C–O

(2)

R + CO2

Освен нарастващото генериране на ROS, някои туморни промотори въздействат
върху антиоксидантната защитна система. Например има бързо понижаване на
епидермалната супероксид – дисмутазна активност след прилагане на 12 – О –
тетрадеканоилфорбол – 13 ацетат (ТРА). Глутатион – редуктазната и каталазната активност
също се понижават след въздействие с ТРА, докато глутатион – пероксидазата, показва
вариращ отговор. Съществува обаче и четирикратно увеличаване в глутатион –
дисулфидното ниво, което е показател за нарастналото генериране / понижаване и
отстраняване на ROS, последвало ТРА администрирането.
Както генерирането на ROS изглежда, че корелира с туморната проява, така и
отстраняването на тези радикали с антиоксиданти се очаква да е антагонистично на тяхната
тумор – промотираща активност. Изследванията с различни антиоксиданти предоставят и
повечето от доказателствата за ролята на свободните радикали в
канцерогенеза.
Протектирашо действие е установено при повечето тествани антиоксиданти, включително
супероксид дисмутаза, бутилиран хидрокситолуен и бутилиран хидроксианезол, витамин Е,
- каротен. Съществуват също и доказателства, че увеличеното клетъчно ниво на глутатион
също има протективно действие. Във всички случаи антиоксидантните елементи трябва да
присъстват по време на действието на промотора, за да имат протектиращо действие. Тъй
като по това време свободно – радикаловата продукция се увеличава, предполага се, че
антиоксидантната активност на тези съединения, а не някакъв клетъчно – репариращ ефект, е
решаващ фактор за тяхното антипромотиращо действие. Третирането с антиоксиданти по
друго време не би имало ефект или дори може да има промотиращ ефект.
Допълнителни, индиректни доказателства за ролята на ROS в канцерогенезата са
предоставени от отдавна признатата връзка между рака и някои генетични и хронични
възпалителни заболявания. Например: при пациенти с улцеративен колит съществува
повишен риск от развитие на аденокарценом на дебелото черво; при пациенти с чернодробна
цироза има повишен риск за развитие на чернодробен карцином; при пациенти с атаксия,
Функониева анемия или синдром на Блум (всички с ненормален кислороден метаболизъм) се
наблюдава увеличен риск от развитие на раково заболяване. Хроничните възпаления на
много места по тъканите също увеличават риска от рак на тези места. Въпреки че много
медиатори се освобождават в отговор на възпалението, по – рано дискутираното генериране
на свободни радикали от активирани фагоцити вероятно прави тези видове основен
кандидат.
Тези съображения ясно показват, че ROS видове са важни при туморната промоция, а
също и като иницииращи фактори в комбинация с йонизиращата радиация или
метаболитното активиране на различни ксенобиотици. Заключителни доказателства, че
свободните радикали са главните фактори при туморното иницииране или при туморната
промоция на са налични, но може би ще бъдат следващия резултат от усилениете
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експериментални наблюдения. Механизмът, чрез който ROS повлиява на туморогенезата,
изглежда е многофакторен и включва промени на ниво продукция на цитокини и генна
експресия. Допълнителна работа е необходима, за да се докажат молекулните механизми на
тези ефекти.
Е. Реперфузни увреждания
Реперфузното увреждане се определя като нарушаване на тъканта при възстановяване
на кръвния поток след период на исхемия. Подновяването на кръвообращението след
липсата на кислород създава условия за поява на възпалителни и окислителни увреждания.
Възможността свободните радикали да бъдат главни участници при реперфузионните
увреждания при различни органи беше обект на подробни изследвания през последните 10
години. Получените резултати дават значителна експериментална подкрепа на тезата, че
свободните радикали и по специално ROS се генерират по време на реперфузия.
Независимо от факта, че изкуствено получените радикали могат да увредят тъканите,
данните показват, че тези реактивни видове, които се произвеждат in vivo и са способни да
предизвикват значителна загуба на функцията на тъканите не винаги са достатъчни. Не е
известно какво е нивото на радикалите, които сърдечната тъкан може да понесе при тези
условия и е възможно свободните радикали, формирани при реперфузия, да се окажат
безвредни. В действителност има предположение, че реперфузията е благоприятна за
възвратимостта на увредените тъкани, и че възможните обратни ефекти на този процес се
дължат единствено на ефектите върху необратимо увредените тъкани.
Новите изседвания на тъканните увреждания, следващи реперфузията показват, че
ролята на ROS в увреждането на тъканите не е съществено. При проведени изследвания
върху сърдечните некрози е показано, че супероксид – дисмутазата (и верятно други
антиоксиданти), става причина тъкани, които хистологично са некротични, да запазят своята
способност да редуцират солите на тетразолиума. Повторните изследвания, обаче целящи да
докажат протективната роля на СОД, показват, че свободните радикали не са фактор за
клетъчна смърт при реперфузия на сърдечна тъкан. Понастоящем повечето изследователи
смятат, че ROS са важни фактори при повече от по – леките форми на увреждания, като
например миокардиално „зашеметяване” (което се определя като механично
дисфункциониране, което става при реперфузия, независимо от отсъствието на трайно
увреждане) и вероятно са фактор при реперфузно индуцирана аритмия. Съществуват обаче
противоречиви данни, както за аритмогенните, така и за зашеметяващите ефекти. Поради
тази причина се предполага, че „зашеметяването” не е увреждане, а начин, чрез който
сърцето се предпазва от по – нататъшни увреждания.
Дори и ролята на свободните радикали да бъде доказана при някои специфични
въпроси, свързани с реперфузионните увреждания, ще остане въпросът с клиничното им
третиране. Някои изследвания с животни предполагат, че антиоксидантната терапия ще
докаже ползите, но клиничните изследвания не успяват да потвърдят използването на
антиоксиданти и по – точно СОД.
Съществува хипотеза за това, че голяма част от противоречивите данни възникват
поради камбановидната крива на ефекта доза – отговор, при която много голямо и много
ниско количество антиоксидант нямат ефект. Независимо от интереса, който предизвиква,
валидността на тази концепция, тя трябва да бъде потвърдена. Внимателен анализ на
наличните данни продължава да показва, че антиоксидантите имат потенциал да оказват
поне средно протектирщо сействие срещу реперфузионно – индуцирани заболявания. В
обширната литература по въпроса реперфузионните увреждания са били разглеждани
могократно през последните няколко години.
F. Кислородна токсичност
Възможността кислородът да бъде токсичен е установена от Йозеф Пристли през 1775
година, когато той за пръв път открива тази молекула. В следващите години многобройни
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експерименти продължават неговото схващане и показват, че токсичността на молекулата
кислород се основава на способността на тази молекула да претърпява 4 – електронна
редукция до вода. Частично редуцираните видове, получени при този процес, са реактивни и
въпреки че нормално са здраво свързани, могат да бъдат освободени на места, в които могат
да реагират с вътреклетъчни компоненти. Освен това, въпреки че в основното си триплетно
състояние кислородът е слабореактивен, което се дължи на спинови ограничения на двата
несдвоени електрона, окисление н клетъчните компоненти ще се очаква с времето.
Непрекъснатото излагане на аеробните организми на окислителен стрес е „цената”, която те
плащат за своята високоенергитична продукция в сравнение с анеробите. За да преживеят
тази непрекъсната бомбардировка от ROS, всички аеробни организми развиват множество
защитни механизми. Отсъствието на такава антиоксидантна система при анаеробните
организми е причината те да умират, когато бъдат изложени на действието на кислород.
Дори при аеробните организми обаче тази антиоксидантна защита не е перфектна и свободно
– радикаловата теория за стареенето се базира на схващането, че малки увреждания
възникващи всекидневно, кулминират в промени характерни за стареенето.
Токсичността на кислорода за клетките е пряко свързана с парациалното му налягане
(рО2), а не с концентрацията на тази молекула. Вдишването на 100% кислород при 0,2 atm
налягане не е токсично, защото парациалното налягане е същото както при наличния въздух.
Белият дроб е орган, който се уврежда много по – чувствително при хипероксия, при 1 atm
налягане, тъй като рО2 се увеличава многократно над нормалното. Обратно при излагане на
две атмосфери и 100% кислород се уврежда не само белия дроб, но също и централната
нервна система, което води до конвулсии, дължащи се на увеличаването на налягането рО2 в
мозъка. Тъй като промяната в рО2 е единствения елемент, участващ в кислородната
токсичност, това нарушение е едно от няколкото, при които свободните радикали могат да се
свържат директно с тъканното увреждане. Излагането на всички бозайници на 100%
кислород за 24 – 72 часа е достатъчно да си индуцира измерими тъканни увреждания и при
някои видове (например плъховете) е достатъчно да причини смърт. Механизмът на тези
увреждания изглежда е свързан с повишената междуклетъчна консумация на кислород и
последващата продукция на ROS Източникът на тези ROS не е ясен, но най – вероятно
включва митохондриалено генериране и микрозомален (цитохром Р450) кислороден
метаболизъм. Неутрофилите допринасят допълнително за процеса, тъй като те намаляват, с
което се повишава кислородната токсичност. Тъй като такива увреждания обаче се
установяват дори и при животни, страдащи от неутропенния (намаляване на броя на
наутрофилите в периферната кръв под 1 800 кл/mm3), тези клетки не са главни за развитие на
белодробна кислородна токсичност.
Възприетата роля за ендогенната антиоксидантна система като единствена или
първична защитна система срещу окислителните увреждания по – късно предизвиква редица
изследвания, които разграничават протекцията срещу кислородната токсичност от
белодробната СОД и каталазна активност. Тези изследователи осигуряват допълнителни
доказателства показващи че цитокините: интерлевкин 1 и туморния некротичен фактор също
са въвлечени в протективен механизъм. Тази концепция също е подкрепена от работа с
еритроцитна недостатъчност, при която протекцията корелира с ендогенно продуцирания
интерлевкин 1 и туморния некротичен фактор. Точно как тези цитокини осигуряват защита
не е ясно. Едно интересно доказателство е, че туморния некротичен фактор предизвиква
окислителен стрес при хепатоцити. Това предполага, че ROS взимат участие при действието
на някои цитокини и могат да индуцират клетъчната антиоксидантна защита. Ясно е че
многобройните механизми, които включват, но не се ограничават до класическата
антиоксидантна система, могат да осигурят протекция сещу пулмонарната кислородна
токсичност и вероятно срещу други типове свободно – радикалови увреждания.
Вероятно като последица от многобройните системи, които участват, разработването
на протективни терапии срещу кислородна токсичност не е много успешно. Простото
увеличаване на съдържанието на витамин Е в диетата не е било ефективно, вероятно защото
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този компонент присъства в максимално ефективно ниво в организма. Напоследък
липозомното капсулиране и конюгацията на антиоксидантните ензими като супероксид –
дисмутаза и каталаза към полиетилен – гликол за увеличаване на техния полуживот и
тъканна пенетрация има успех при повишаване устойчивостта на животните към хипероксия.
Освен това, доказано е, че различни сулфихидрилни реагенти са протективни срещу
увреждания в белия дроб. Тъй като такива терапии вече са разработени, може да се очаква
тяхното значително влияние върху клиничната медицина. Независимо от това,
хипероксидната терапия често е необходима за преживяване, но в същото време може да
доведе и до смърт.
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Таблица 7. Заболявания / тъканни увреждания със свободно – радикалов компонент
Бял дроб
Увреждания от хипероксия
Дисплазия на бронхите
Инхалиращи оксиданти

SO2, NOx, Os

Азбестоза
Химични агенти

паракват, блеомицин

Старчески респираторен синдром
Емфизем (задух)
Цигарен дим
Пулмонарна фиброза

Мозък
Увреждания причинени от повишено налягане на
кислород
Паркинсонова болест
Невротоксини

например – 6- хидроксидопамин

Дефицит на витамин Е
Травматични увреждания

възпаление / реперфузия

Сърце и сърдечно – съдова система
Реперфузия

след инфаркт или трансплантация

Химични агенти

етанол

Химични агенти

етанол, доксорубицин

Атеросклероза
Дефицит на селен

Бъбреци
Автоимунна некроза

възпаление

Химични агенти

аминогликозиди, тежки метали

Черен дроб
Реперфузия
Химични агенти

халогенирани въглеводороди, хинони, желязо,
ацетаминофен, етанол

Ендотоксини
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Гастро – интестинален тракт
Реперфузия
Химични агенти

нестероидни антивъзпалителни агенти

Кръв
Химични агенти

фенилхидразин, сулфонамиди

Фотоокисление на порфирин
Малария
Различни анемии (сърповидно – клетъчна анемия)

Очи
Ретинопатия при ембриона (кислород)
Фоторетинопатия
Катаракс (перде)

Кожа
Радиация

слънчева, йонизираща

Термични увреждания
Химични агенти

тетрациклини

Контактни дерматити

Мускули
Мускулна дистрофия
Множествена склероза

Разни
Стареене
Радиационни увреждания
Химични агенти

алоксан, повишена концентрация на желязо

Ревматоиден артрит
Други автоимунни заболявания като лупус
Общи възпаления
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6.

Заключение

Свободните радикали са един от най- атрактивните начини, за да се обясни
птологичната основа на различни заболявания и токсичността на голям брой ксенобиотици.
Въпреки че съществуват множество доказателства за присъствието на свободни радикали
получени при различни системи, това не е равнозначно на тяхното участие в процесите на
увреждане. In vitro изследванията показват, че свободните радикали могат да имитират
много различни патологии но ясни доказателства за същата роля in vivo са ограничени.
Всички аеробни клетки имат значителен антиоксидантен капацитет и не е ясно какви
количества от вътреклетъчните свободни радикали е необходимо за превъзмогване на тези
заболявания. Поради големият брой антиоксиданти, открити вътре в клетката, изглежда
вероятно концентрацията на свободните радикали, необходими за предизвикване на
вътреклетъчни увреждания, да е значително по – висока от тази, необходима за
предизвикване на извънклетъчни увреждания, подход, при който са получени повече
експериментални данни. Необходими са подобрени аналитични методи, които да представят
свободните радикали като значителен патологичен механизъм. Междувременно,
изследванията, показващи свободните радикали като директен токсичен механизъм при
тъканните увреждания и заболявания, трябва да бъде разгледано причинно.
От особен интерес ще бъде установяването на ролята на свободните радикали при
функционирането на имунната система. Способността на ROS да влияят върху пътищата за
сигнална трансдукция и продукция на цитокини и данните, показващи че антиоксиданти
като витамин Е могат да повишат клетъчно – медиирания имунитет, предполагат, че
свободните радикали може би са важни фактори, от които зависи как организмът в крайна
степен отговаря на увреждания и заболявания.
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Ксенобиотици

Ендогенни източници
(митохондрии,
фагоцити, оксидази,
самоокисление)

Енергия
(Йонизираща радиация)

Защитна система на
клетката
(ензимна и неензимна)

ГЕНЕРИРАНЕ НА
СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

Преходни метали

Хранителни фактори

Сигнална трансдукция
 Променена експресия
на гени
 Променна функция на
имунната система

Взаимодействие с
молекули мишени: ДНК,
белтък, липиди

РЕПАРАЦИЯ

Клетъчно увреждане

-

летално

стареене
карциногенеза, мутагенеза
заболявания
фоточувствителност
радиационно отравяне
тъканна некроза
фиброза
хемотерапевтичен ефект
(антинеопластичен, бактерициден)

Фиг. 24: Токсични действие на кислородните радикали
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