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УВОД
Нарастващата консумация на храни
с високо съдържание на фруктоза, особенно от деца в подрастваща възраст,
води до затлъстяване, увеличава честотата на захарния диабет, дислипидемиите
и сърдечно-съдовите заболявания, които представляват основни компоненти на
метаболитния синдром (1). Автори съобщават, че развитието на тези метаболитни нарушения и свързаният с това системен оксидативен стрес имат ефект и върху психическото здраве, като засягат когнитивните функции и емоции (2).
Данни от предишни наши изследвания показаха, че при експериментален
модел на метаболитен синдром (3) се развиват затлъстяване, акумулиране на ТГ
в черния дроб съпроводено с дислипидемия хиперурикемия, хипергликемия и
оксидативен стрес и положителна корелация между някои от тези показатели.
Механизмите, чрез които метаболитните нарушения водят до поведенчески разстройства, са все още неизяснени.
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High fructose consumption causes metabolic syndrome (MS). Authors reported
that oxidative stress and other components
of MS have an effect on mental health,
compromising cognitive function and emotions. S- adenosylmethionine (SAM-e) is a
nutrient possessing a wide variety of effects
including antioxidant and antidepressive.
The aim of the present study was to investigate the effects of SAM-e on metabolic abnormalities and on rat behavior in a model of metabolic syndrome induced by high fructose intake.
Male Wistar rats (n=21) were used in
the experiment. They were divided into
3 groups: control, fructose fed (35 %, 16
weeks), fructose fed and treated with SAMe (20 mg/kg b.w., 16 weeks). Glucose and
triglycerides (TG) were measured as markers of metabolic abnormalities. Malondialdehyde (MDA) was the marker of oxidative
stress. The working memory was inwestigated in the object recognition test (ORT).
Our data showed that fructose feeding
caused significant metabolic abnormalities
and memory defecits. SAM-e reduced significantly plasma TG (p<0.005) and MDA
(p<0.001). It prevented fructose-induced
reduction of recognition index in the ORT.
In conclusion, SAM-e prevented metabolic abnormalities and object recognition memory impairment in rats
with high fructose-induced MS.

Някои проучвания са установили
връзка между нивата на липидите, маркерите на липидна пероксидация и когнитивните функции, свързани с повишена честота на атеросклероза, съдови увреждания на централната нервна систе-
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ма или метаболитна дисфункция, засягаща синаптичната пластичност (4-5).
S-аденозилметионин е нутриент,
притежаващ голямо разнообразие от
ефекти, някои от които са с доказани антиоксидантно и антидепресивно действие. Като донор на метилови групи той е
прекурсор на глутатиона, стимулира неговата синтеза и повишава устойчивостта на митохондриите към цитотоксичното действие на активните форми на кислорода (АФК).
Целта на настоящото изследване е да
се проучат ефектите на (S-АМе) върху метаболитните и поведенчески нарушения
при експериментален модел на метаболитен синдром, предизвикан от високофруктозна диета (ВФД) при плъхове.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Използвани бяха мъжки плъхове (n
= 21) порода Wistar с тегло 140±10 g, разделени (след аклиматизация две седмици) в 3 групи: К – контролна; Ф – фруктоза (35% във водата за пиене,16 седмици); Ф + S-АМе (20 mg/kg,16 седмици).
Всички животни имаха свободен достъп до стандартна храна(нишесте 50%,
протеини 20%, мазнини 4,5%, целулоза 5%, стандартни витамини, минерален
микс) и вода.Телесната маса бе измервана ежеседмично.В края на експеримента беше проведен тест за разпознаване на
обекти (ТРО) за работна памет.
В края на хроничния експеримент
бяха взети кръв и органи за изследване
под наркоза.

❖

Серумните глюкоза и триглицериди
бяха измерени с китове (F. HoffmannLa Roche Inc).

Тест за разпознаване на
обекти (Фиг.1):
Тестът изследва работната памет и се
базира на разпознаването на познат и нов
обект, които се представят на животното с интервал от 1 ч (7). В деня преди експерименталната сесия плъховете се поставят за 2 мин в арената на отвореното
поле (65 х 65 х 40 см) за привикване към
обстановката. Експерименталната сесия
се състои от два етапа. В първия етап се
предоставя на животното един обект (A)
за 5 мин. Вторият етап се провежда 1 ч.
след първия, като към обект A’ (копие на
обект A) се добавя нов обект (B) и плъхът се оставя да разглежда двата обекта в продължение на 3 минути. Измерва
се общото време, което плъхът прекар-

Биохимични изследвания:
❖
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Крайните продукти на липидното
пероксидиране в серум и тъкани –
МДА, беше определян чрез метода
на Porter (1976), основаващ се на способноста на МДА да реагира с тиобарбитурова киселина формирайки
цветен комплекс (6).

Фиг.1. Тест за разпознаване на обекти: апърви опит за разпознаване на нов обект;
б- втори опит за разпознаване на познат
и нов обект.
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ва в изследване на обектите, като насочва
носа си на разстояние по-малко от 2 cм.
Изчислен беше:
Индекс за разпознаване = B x 100/B
+ A‘

Статистическа обработка:
Реултатите са представени като
±SEM. Използван е ANOVA, последван
от Dunnett’s multiple comparison post test
за определяне на статистическа достоверност. Статистическа значимост беше
приемана при р<0.05. Използвана е статистическата програма GraphPad Prism.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Получените резултати показват статистически значимо увеличение на ТГ
(р<0.05), глюкоза (р<0.05) и нивата на
МДА (р<0.005) в групата на ВФД спрямо контролите. Приемането на S-АМе
намалява нивата на ТГ (р<0.005) и МДА
(р<0.001) спрямо плъховете от група Ф.
ВФД предизвиква паметови нарушения
като статистически значимо (р<0.01) понижава индекса на разпознаване при животните от група Ф в сравнение с контролната група. Третираните с S-АМе
животни на ВФД не показват статистически достоверни паметови нарушения в
сравнение с контролната група.
Известно е, че хроничната консумация на фруктоза при животински модели и клинични изследвания предизвиква затлъстяване и “метаболитен стрес” в
черния дроб(8). Засилената мобилизация
на свободни мастни киселини (СМК) от
увеличената мастната тъкан, нарушеното им митохондриално и пероксизмално
окисление стимулират чернодробните de
novo липогенеза и синтез на триглицериди (9). СМК в условия на дислипидемия
(високи VLDL и ниски HDL) повишават
продукцията на свободни радикали с активиране на липидната пероксидация
и увеличение на МДА. Това води до изчерпване на глутатиона (основно в черен

дроб) и намаление на антиоксидантния
потенциал (10).
Установената от нас връзката между
повишените ТГ, оксидативния стрес и работната памет се поддържа от други автори. Те установяват че инжектирането
на ТГ директно в мозъчните вентрикули
на мишки води до когнитивни увреждания (обучение и памет)(11).
Предполагаме, че S-АМе като прекурсор на глутатиона потиска оксидативния стрес, подобрява бета-окислението на мастните киселини в черния дроб
и намалява синтеза на ТГ.Тези ефекти вероятно имат съществено значение за поддържане мембранната хомеостаза на невралната тъкан и за повишаване устойчивостта на тъканите към цитотоксичното действие на свободните радикали.
В заключение, нашите данни показват, че S-АМе намалява фруктозо-индуцираното увеличение на циркулиращите ТГ, липидна пероксидация и повлиява
мозъчните функции като подобрява работната памет изследвана в ТРО.
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