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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
[Ca2+]I – цитозолна калциева концентрация
5HT – 5-хидрокситриптамин (серотонин)
ADRF (adipocyte derived relaxing factor) – адипоцит релаксиращ фактор
AMPK -5' adenosine monophosphate-activated protein kinase
BAT – кафява мастна тъкан
BKCa – Ca2+ -активируеми калиеви канали
CSE – цистатионин γ-лиаза
FFA – свободни мастни киселини
IL – интерлевкин
IMAT – мастна тъкан разположена около скелетните мускули
Ins. – инсулин
KCNQ / Kv7 – потенциал-чувствителните калиеви канали
MAPK – митоген-активируема протеин киназа
PI3K-фосфатидилинозитол 3-киназа
PKA- протеин киназа А
PSS – physiological saline solution / физиологичен солеви разтвор
PVAT – Perivascular adipose tissue / периваскуларна мастна тъкан
Rho – серин/треонин специфична протеин киназа
RhoA – мономерна гуанозин трифосфатаза
ROS – реактивни кислородни видове
SAT – подкожна мастна тъкан
SHR (Spontaneously Hypertensive) – плъхове развиващи спонтанна хипертензия
STZ – стрептозотоцин
TG – триглицериди
TNF-α – тумор некротизиращ фактор-α
UCP1 – трансмембранен протеин (термогенин) характерен за кафява мастна тъкан
VAT – висцерална мастна тъкан
VSMC – съдови гладкомускулни клетки
WAT – бяла мастна тъкан
WKY (Wistar Kyoto) – плъхове близки до дивия тип
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УВОД
През последните няколко години се натрупаха данни, че адипоцитите експресират и
секретират голям брой медиатори – хормони, паракринни фактори и др. Това промени
възгледите за физиологичните функции на мастната тъкан и беше оценено, че тя е
много повече от хранилище на излишната за момента енергия. Наред с това научните
изследвания се насочват към ролята на мастна тъкан в патофизиологичните процеси.
Здравословните проблеми като затлъстяване и диабет, които през последните години се
разпространиха повсеместно, са тясно свързани със сърдечносъдовите заболявания,
като

дислипидемия,

коронарна

болест

на

сърцето,

хипертония

и

сърдечна

недостатъчност. Излишъкът от мастна тъкан при затлъстяване се свързва с появата и
развитието на инсулинова резистентност. Тези наблюдения показват, че мастната тъкан
в нормални физиологични условия функция е регулатор на редица функции,
включително и на нормалната инсулинова чувствителност.
В зависимост от местоположението в тялото тя се разделя най-общо на подкожна и
висцерална. Мастната тъкан заобикалящата кръвоносните съдове е наречена
периваскуларна мастна тъкан. Подобно на ендотела за нея в миналото се считаше, че е
без значение за съдовата контракция и затова преди физиологични изследвания
експериментаторите я отстраняваха от съдовите препарати. Но в последните две-три
десетилетия фокусът на съдовите изследвания се промени значително. През 1980 г. с
идентифицирането на NO като ендотелен релаксиращ фактор се преосмисли ролята на
ендотела. Сега той се счита за паракринна тъкан, която контролира хомеостазата на
слоя гладки мускулни клетки чрез синтезирането и отделянето на вещества, които
контролират

съдовия

тонус

чрез

регулация

на

съдовата

пропускливост

и

антиадхезивност. Ендотелната дисфункция е от решаващо значение регулацията на
съдовия тонус и в развитието на патологиите свързани с атеросклероза.
Проучвания

през

последното

десетилетие

доказват

паракринната

роля

на

периваскуларната мастна тъкан в регулирането на артериалния тонус. Между
биологично активните вещества секретирани от адипоцитите, бе идентифициран и
сероводородът (H2S), който предизвиква вазорелаксация чрез отваряне на К

+

канали в

гладкомускулни клетки. Това определи нови насоки за терапевтични интервенции,
които да възстановяват вазорегулаторната функция на PVAT в някои сърдечно-съдови
заболявания. Заедно с NO и CO, H2S е третата важна газова молекула с роля в
нормалните физиологични процеси, както и в развитието или за лечението на болестни
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състояния. Паракринната регулация от периваскуларната мастна тъкан (PVAT) върху
артериалния гладкомускулен тонус чрез малките молекули H2S и H2O2 е тема,
привличаща нарастващ интерес в областта на циркулацията.
В настоящия труд се разглежда ролята на PVAT като регулатор на артериалната
контракция, както и значението й при хипергликемия и диабет.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва регулаторната роля на
периваскуларната мастна тъкан върху силата на съкращение на скелетно-мускулни
артерии от плъх при три състояния – нормално (физиологично), при хипергликемия и
диабет.
За изпълнението на поставената цел се поставиха следните конкретни задачи:
1. Да се установи ефекта на периваскуларната мастна тъкан в де-ендотелизирани
артериални препарати от a. gracilis на плъх, при нарастващи концентрации на
серотонин (10-10 – 10-5 M).
2. Да се проучи модулиращата роля на H2S отделен от адвентицията и гладката
мускулатура на съдовата стена при де-ендотелизирани препарати от a. gracilis на
плъх с интактна и отстранена мастна тъкан чрез добавяне на селективен блокер
на цистатионин-γ-лиазата.
3. Да се изследва ефектът на екзогенно добавен инсулин върху силата на
серотонин-предизвиканото съкращение при препарати от a. gracilis на плъх с
интактна и отстранена мастна тъкан.
4. Да се изследва ролята на водородния перооксид, отделен от интактна мастна
тъкан, върху мускулното съкращение на препарати от a. gracilis на плъх.
5. Да се установи влиянието на различни концентрации водороден перооксид
върху артериалната контракция при де-ендотелизирани препарати от a. gracilis
на плъх с отстранена мастна тъкан.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Обекти на изследване – експериментални модели
При всички експерименти бяха използвани мъжки, полово зрели, Wistar плъховe с
приблизително телесно тегло 220 g преди експериментите. Животните се отглеждаха
при постоянен температурен режим 20±2оC при 12 часов и свободен достъп до храна и
вода.
Индукция на диабет
Цитотоксичните глюкозни аналози стрептозотоцин (STZ) и алоксан се използват
широко за създаването на модели на диабет при експерименталине проучвания (Lenzen,
2008). При избора на подходящ аналог ние имахме предвид следните факти:
Стрептозотоцинът е по-малко токсичен от алоксана и степента на смъртност при
животните е по-малка. Освен това токсичният ефект на алоксана е не само върху
лангерхансовите острови, но и върху останалите органи и обикновено предизвиква
тежък диабет. STZ има по-голяма специфичност към β-клетките в сравнение с алоксана
(Skudelski, 2001) и е предпочитан за индукция на диабет при плъхове поради повисоката му индуктивност и по-ниска токсичност. Индукцията на диабет беше
посредством еднократно интраперитонеално инжектиране на стрептозотоцин (80 mg/kg
телесно тегло). Разтворът на STZ (цитратен буфер, pH 4.5) беше приготвян
непосредствено преди манипулацията. За да се избегне леталността и хипогликемичния
шок през първите 48 часа от инжектирането се добавяше 5% глюкоза във водата на
третираните животни.
Нивата на глюкоза в кръвта се определяха преди индукцията, на 7 ден след
аплицирането на STZ и още веднъж непосредствено преди експеримента с глюкомер
(GlucoChek®- RapidDiagnostic P VT.Ltd., Delhi, India). В експериментите се използваха
животни с кръвна захар над 20 mM.
Видове кръвоносни съдове, използвани в експериментите
В настоящето изследване бяха използвани пръстени от a. gracilis от мъжки Wistar
плъховe. Тези артерии бяха избрани като обект за изследване поради наличието на
данни относно съкратителната им активност, получени от други групи, което позволява
извършването на сравнителен анализ. От друга страна литературните данни за ефектите
на периваскуларната мастна тъкан върху този кръвоносен съд са съвсем недостатъчни.
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Артериалните препарати бяха разпределени в три групи в зависимост от зададените
условия:
(1) контроли – от здрави плъхове с физиологични нива на глюкоза в кръвта.
Препаратите бяха изследвани in vitro при наличие на 5.5 mM глюкоза в разтвора.
(2) хипергликемични условия – от здрави плъхове с физиологични нива на глюкоза в
кръвта. Препаратите бяха изследвани in vitro при наличие на 20 mM глюкоза в разтвора.
(3) STZ-предизвикан диабет – от плъхове с индуциран диабет и измерени нива на
глюкоза в кръвта над 20 mM. Препаратите бяха изследвани in vitro при наличие на 20
mM глюкоза в разтвора.
Използвана апаратура
Целта на проведените експериментите беше точното определяне на максималната
амплитуда на гладкомускулното съкращение или респективно релаксация на
изследваните артериални съдове. За целта бе използван изометричен жичен миограф.
Апаратурата притежава капацитет да регистрира съкращения на препарати от
кръвоносни съдове с диаметър на лумена от 60 µм до 3 мм. Жичковата миография на
кръвоносни съдове е ценна in vitro техника за чувствителни измервания на отговори
(контракция или релаксация) на кръвоносните съдове

спрямо различни тестови

вещества. Провеждането на изометричните експерименти се осъществява при
постоянно първоначално разтягане на кръвоносния съд. Промените в силата на
контракцията/релаксацията се отчитат с чувствителни тензодатчици. Предимствата на
този метод са, че съдовете остават жизнеспособни дълго време и могат да се изследват
последователно контрактилност и релаксация при добавяне на различни вещества. За
съжаление с тази техника съдовете имат деформирана, а не цилиндрична форма и двете
жички оказват натиск върху крайните стените на съда, а не равномерно по дължината
на цялата стена.
В нашите изследвания използвахме два миографа, двуканален (410А DMT,
Denmark) и четириканален (Multi Wire Myograph System - 620M DMT, Denmark)
Дисекция и монтиране на съдовите препарати
Мъжки Wistar плъхове бяха упоявани с газова смес от 80% CO2 и 20% O2 или
етер и декапитирани. A. gracilis беше бързо отпрепарирана заедно с прилежащата
тъкан и прехвърлена в студен разтвор с ниска концентрация на калциеви йони (0.16
mM CaCl2) с цел да се осигури по-отпуснато (релаксирано) състояние на кръвоносния
5

съд, за да се избегне травмирането му по време на механичните манипулации. След
което под бинокулярен микроскоп от нея се отрязваха малки пръстени с дължина
около 2 mm и се прехвърляха във ваничката на жичковия миограф, предварително
напълнена с PSS. След това две 40 μm жички се прокарват през артериалния лумен,
като се внимава да не се нарани съдовата стена. Едната от жичките е свързана с
трансдюсер (датчик), който измерва силата на съкращението на гладкомускулната
стена, докато другата е свързана с микрометър, чрез който се контролира
първоначалното разтягане на препарата. Двете жички са затягат максимално върху
челюстите на миографа. В случай че не са обтегнати добре е възможно артериалния
препарат да се увреди и опита да се компрометира. За да бъде успешен експеримента
по време на изолирането на артерията е необходимо особено внимание. От голямо
значение е по време на приготвянето на препарата тя да не се докосва директно с
инструментите и да не се разтяга кръвоносния съд, особено в лонгитудинална посока.
За да не се увреди артерията монтирането се извършваше при ниска температура и
ниска концентрация на калцевите йони. Изготвяха се два вида препарати – със
запазена или отстранена периваскуларна мастна тъкан (±PVAT).
Ендотелът се отстраняваше от всеки пръстен чрез внимателно триене на лумена с
мустак от плъх, като се извършваха въртеливи движения по ос, съвпадаща с дългата
страна на отрязания сегмент. Целта на процедурата беше да се елиминира влиянието на
вазоактивните фактори отделящи се от ендотела. Всеки сегмент беше монтиран във
ваничка предварително напълнена с 3 ml PSS и ниска концентрация на калций,
непрекъснато продухвана с газова смес от 95% O2/5% CO2 и при постоянна
температура от 370С.
Експериментален протокол
След монтиране артериалните препарати се уравновесяват за 30 мин в PSS при 37°С,
като се извършва непрекъснато аериране с карбоген (95% О2 и 5% СО2).
Първоночалното разтягане (т.нар. нормализационна процедура) беше извършвано
преди началото на всеки експеримент, за да се симулират подобни на in-vivo условия.
Целта на нормализационната процедура е да се стабилизира оптималния диаметър на
артерията, който отговаря на 90% от пасивния диаметър на съда при 100 mmHg
налягане. Тази процедура е важна и има за цел в максимална степен да се намалят
неизбежните разлики в стойностите на експерименталните данни, породени от
дължината на изследваните съдове и да се изследват различните съдове при идентични
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условия, максимално близки до тези in vivo (Mulvany & Halpern 1977). Това прави
възможно сравняването и статистическата обработка на данните от различни съдови
препарати. Параметрите на артериалните препарати се въвеждаха и отчитаха с
програмите Myodag 2.02 (DMT, Denmark) или LabChart6® (ADInstruments). Степента на
съкратителна активност в препаратите се измерваше чрез амплитудата на силата (N/m),
оказвана от препарата върху челюстите на датчика.
След извършването на нормализацията препаратите са оставяха за уравновесяване за 30
минути последвано от двукратно третиране с 60 mM KCl за установяване на
функционалната им активност (Mulvany & Halpern 1977). След което разтворът на 60
mM KCl беше измиван и беше добавян PSS. В проведените експерименти бяха
използвани препарати с отстранен ендотел с цел да се изследва участието и
локализацията на интересуващите ни медиатори от другите слове на кръвоносния съд.
Присъствието на функционално активен ендотел се проверяваше чрез прилагане на
ацетилхолин (в концентрация 10-5 М). При наличие на функциониращ ендотел след
добавянето на ацетилхолин по време на платото на предизвиканото съкращение от
второто третиране с 60 mM KCl, се наблюдаваше релаксация.
Като

контрахиращ

агент

в

нашите

опити

използвахме

серотонин

(5-

хидрокситриптамин, 5-HT) прилаган в нарастващи концентрации съответно: 10-10; 10-9;
10-8; 10-7; 10-6 и 10-5 М за получаване на крива с интервал от около 5 min между всяка
приложена концентрация или до достигане на стабилно плато. Получената контракция
беше изразявана като процент от тензията получена при добавянето на 60mM KCl с цел
сравнимост на резултатите.
За определяне на вазоактивните отговори спрямо Н2О2 в препарати от a. gracilis той
беше

прилаган

в

нарастващи

концентрации

(1-330

µМ)

при

предварително

контрахирани с 10-7 М серотонин или 60mМ КCl артериални препарати с отстранена
мастна тъкан и ендотел.
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Разтворът, които бе използван по време на монтирането и експерименталната
процедура и в който се добавяха всички вещества по време на експерименталните
процедури имаше следния състав:
NaCl

-

120.0 mM

KCl

-

4.5 mM

NaH2PO4 -

1.2 mM

NaHCO3 -

26.0 mM

HEPES

5.0 mM

-

Глюкоза -

5.5 mM или 20 mM при хипергликемичния разтвор

MgSO4

-

1.0 mM

CaCl2

-

0.16 mM или 1.6 mM.

Анализ на резултатите
За обработка на данните от експериментите се използваха MSExcel 2010, Myodata 2.02
(DMT, Denmark) и LabChart7Reader (ADInstruments). Статистическият анализ беше
извършен с програмата SPSS 16.0. Значимите разлики между групите бяха определени
посредством T-тест на Student (two-tailed distribution, two-sample unequal variance).
Резултатите са дадени като средна стойност ± SEM на най-малко шест отделни
експеримента на трите вида препарати (здрави, диабетни и хипергликемични).

За

статистически достоверни разлики се приеха стойности р <0.05.
РЕЗУЛТАТИ

1.

Ефект на периваскуларната мастна тъкан върху съкратителната
активност на артериални препарати от a. gracilis на плъх, контрахирани
със серотонин

1.1 Ефект на PVAT върху изометрична съкратителна активност на препарати
от контролни плъхове (с физиологични нива на глюкоза в кръвта)
Първата серия опити (n=20) беше проведена с деендотелизирани препарати с
интактна или отстранена периваскуларна мастна тъкан (±PVAT) изолирани от здрави
плъхове и при концентрация на глюкоза в разтвора – 5,5 mmol/l. При повишаване на
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концентрацията на серотонин в диапазона 10-10 ÷ 10-5 М се установи нарастване на
силата на артериалната контракция и при двата препарата.

Tension (% 60 mM KCl)

200

*

150

***

100

**
50

0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT(M)
5.5 mM Glucose, -PVAT
5.5 mM Glucose, +PVAT
Фиг1. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза. Силата на отговора е
представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl, който е приет
за 100%.

Наличието на интактна мастна тъкан оказва статистически достоверно влияние върху
артериалната контракция (**p<0.01; ***p<0.001), като силата на отговора е значимо послаба в сравнение с препарати с отстранена PVAT, т.е налице е релаксация.
1.2 Ефект на PVAT върху изометричната съкратителна активност на
препарати от контролни плъхове (с физиологични нива на глюкоза в
кръвта) in vitro инкубирани в хипергликемична среда
При еднакви други условия увеличихме концентрацията на глюкоза от 5.5 на 20 mM в
разтвора и инкубирахме изготвените препарати за 30 min, след което опитите (n=20)
продължиха в условията на хипергликемия.
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Tension (%60 mM KCl)

200

150

*
**

100

50

*
0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
20 mM Glucose, -PVAT

20 mM Glucose, +PVAT

Фиг2. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена или интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза. Силата на отговора е
представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl, приет за
100%.

Резултатите бяха сходни с тези при физиологични стойности на глюкоза (5,5 mmol/l),
т.е препаратите с PVAT имаха по-слаб отговор на серотонин предизвиканото
съкращение (*p<0.05; **p<0.01). От което може да се направи извод, че високата
концентрация на глюкозата в разтвора няма собствен ефект върху съкратителната
активност на препарати от a. gracilis.
1.3
Ефект на PVAT върху изометрична съкратителна активност на препарати
от плъхове с индуциран диабет (с in vivo нива на глюкоза в кръвта над 20 mmol/l)
Третата група препарати бяха приготвени от a. gracilis на диабетни–индуцирани със
стрептозотоцин плъхове (STZ). Препаратите бяха поставяни в разтвор с концентрация
на глюкозата 20 mmol/l, сходна на високите глюкозни нива при животните измерени in
vivo.
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200

**

Tension (%60 mM KCl)

*
150

100

50

0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
STZ, -PVAT

STZ, +PVAT

Фиг3. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза. Силата на отговора е
представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl, приет за
100%.

За разлика от препаратите изготвени от здрави плъхове в този случай наличието на
периваскуларна мастна тъкан предизвиква вазоконстрикция (*p<0.05; **p<0.01) при
високите концентрации на серотонин и няма значим релаксиращ ефект в по-ниските.

Tension (60% mM KCl)

1.4
Сравнение на силата на изометричното съкращение активност на
артериални препарати със запазена мастна тъкан при трите изследвани състояния
**
200
**
150

**
100

50

0
-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
5.5 mM Glucose, +PVAT

20 mM Glucose, +PVAT
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STZ, +PVAT

Фиг4. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с интактна периваскуларна
мастна тъкан в трите изследвани състояния. Силата на отговора е представена като процент от
съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

При съпоставяне на отговорите на трите групи препарати с интактна периваскуларна
мастна тъкан се установи, че STZ препаратите имат значимо по-голямо съкращение в
присъствието на серотонин в целия концентрационен диапазон на прилагания
серотонин (**p<0.01), докато в останалите два случая не се наблюдават значими
разлики.
1.5
Сравнение на силата на изометричното съкращение на артериални
препарати с отстранена мастна тъкан при трите изследвани състояния
200

*

Tension (60% mM KCl)

*
150

*

100

50

0
-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
5.5 mM Glucose, -PVAT

20 mM Glucose, -PVAT

STZ, -PVAT

Фиг5. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с отстранена
периваскуларна мастна тъкан в трите изследвани състояния. Силата на отговора е представена
като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60mM KCl, приет за 100%.

При сравнение на отговорите на трите препарата с отстранена периваскуларна мастна
тъкан се установи значимо по-силна контракция при препаратите от диабетни плъхове в
сравнение с останалите две групи (*p<0.05). Предвид факта че препаратите са без
мастна тъкан и с отстранен ендотел причина за това може да са няколко:
-

Различна концентрация на H2S, продуциран от CSE на гладкомускулните клетки

-

Промяна в активността на NO-синтазата

-

Отделяне на водороден перооксид

-

Отделяне на друг медиатор
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Данните от тези групи бяха използвани като контролни за оценка ефекта на добавяните
вещества (пропаргилглицин, инсулин, каталаза) в следващите експериментални серии.
Установяване на ефекта от H2S отделен от адвентицията и/или гладката

2.

мускулатура на съдовата стена при деендотелизирани препарати от a. gracilis на
плъх с интактна и отстранена мастна тъкан чрез добавяне на селективен блокер на
цистатионин γ-лиазата.
За да се отдиференцира ролята на сероводорода отделян от цистатионин гама-лиазата
експресирана в адипоцитите и в гладкомскулните клетки бяха проведени опити с
пропаргилглицин (PGG), който е блокер на този ензим. Бяха използвани възможно найниски концентрации на PGG при които е възможно да се наблюдава блокиращия му
ефект. Вероятно това е причината в тези серии опити да се увеличи стандартната
грешка.
2.1
Ефект на PGG върху изометрична съкратителна активност на препарати от
контролни плъхове (с физиологични нива на глюкоза в кръвта)
200

Tension (%60 mM KCl)

n/s
150

100

50

0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
5.5 mM Glucose, -PVAT, 1mM PGG

5.5 mM Glucose, +PVAT, 1mM PGG

Фиг6. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза в присъствието на
пропаргилглицин. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

В присъствието на пропаргил глицин не се наблюдават значими разлики между
препаратите ±PVAT.
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Ефект на PGG върху изометрична съкратителна активност на препарати от

2.2

контролни плъхове (с физиологични нива на глюкоза в кръвта) in vitro
инкубирани в хипергликемична среда

Tension (%60 KCl)

200
150

n/s
100
50
0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
20 mM Glucose, -PVAT, 1mM PGG
20 mM Glucose, +PVAT, 1mM PGG

Фиг7. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствието на
пропаргилглицин. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, който бе приет за 100%.

При хипергликемични условия в присъствие на PGG се наблюдава липса на
достоверна разлика между препаратите с и тези без мастна тъкан.
2.3
Ефект на PVAT върху изометрична съкратителна активност на препарати
от плъхове с индуциран диабет с измерено in vivo ниво на глюкоза в кръвта над 20
мМ
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Tension (% 60 KCl)

200

n/s

150
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50
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-10

-9

-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
STZ, -PVAT, + 1mM PGG

STZ, +PVAT, + 1mM PGG

Фиг8. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствие

на

пропаргилглицин . Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60mM KCl, приет за 100%.

В присъствие на пропаргилглицин не се установява разлика в силата на
серотонин предизвикана контракция при препарати с отстранена и запазена мастна
тъкан. От получените резултати при трите различни физиологични състояние може да
се направи извод, че PGG блокира CSE, поради което не се наблюдава статистически
достоверна разлика между препарати с и тези без мастна тъкан.
2.4
Сравнение на силата на изометричното съкращение на артериални
препарати със запазена мастна тъкан при трите изследвани състояния в
присъствието на PGG
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*

Tension (% 60 mM KCl)

200
150

*
100

**

50
0
-8

-7

-6

-5

log 5-HT (M)
5.5 mM Glucose, +PVAT, 1mM PGG
20 mM Glucose, +PVAT, 1mM PGG
STZ, +PVAT, + 1mM PGG

Фиг9.

Серотонин

предизвикано

съкращение

при

препарати

от

a.

gracilis

с

интактна

периваскуларна мастна тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на пропаргилглицин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при
60mM KCl, приет за 100%.

При сравняване на отговорите на трите групи с интактна мастна тъкан се
установява

най-силен

отговор

на

серотонин

предизвиканата

контракция

при

препаратите от диабетни плъхове в ниските концентрации на серотонин, докато при
увеличаване на концентрацията на серотонина по-мощна контракция се наблюдава при
препаратите с физиологична глюкоза.
2.5
Сравнение на силата на изометричното съкращение на артериални
препарати с отстранена мастна тъкан при трите изследвани състояния в
присъствието на PGG
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200

n/s
150
100
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0
-8

-7

5.5 mM Glucose, -PVAT, 1mM PGG
STZ, -PVAT, + 1mM PGG

-6

-5

20 mM Glucose, -PVAT, 1mM PGG

Фиг10. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с отстранена
периваскуларна мастна тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на пропаргилглицин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При наличие на PGG не се наблюдава статистически достоверна промяна в
силата на серотонин-предизвиканото съкращение в артерии от здрави плъхове при
нормални и хипергликемични условия на артериални препарати без мастна тъкан.
Добавянето на PGG довежда до изравняване в силата на отговора на серотонин
предизвиканото съкращение при трите изследвани състояния.
2.6 Сравнение между контролните препарати в трите изследвани състояния и
препаратите третирани с пропаргилглицин
2.6.1 с нормални глюкозни нива
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5.5 mM Glucose, -PVAT, 1mM PGG

Фиг11. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на
пропаргилглицин. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

Специфична доза на инхибитора на цистатионин γ-лиазата пропаргилглицин (ПГГ)
статистически достоверно увеличава серотонин-предизвиканото съкращение на артерии
от здрави плъхове без периваскуларна мастна тъкан (**p<0.01; ***p<0.001). Тези
наблюдения свидетелстват за активна CSE в гладкомускулните клетки на изследваните
кръвоносни съдове.
***

Tension (%60 mM KCl)
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5.5 mM Glucose, +PVAT, 1mM PGG

Фиг12. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на пропаргилглицин.
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Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

Специфична доза на инхибитора на цистатионин γ-лиазата пропаргилглицин
статистически достоверно увеличава серотонин-предизвиканото съкращение на артерии
от здрави плъхове в условия с периваскуларна мастна тъкан (**p<0.01; ***p<0.001).
Това доказва, че наблюдавания релаксиращ ефект при мастната тъкан се дължи в голяма
степен на отделения сероводород.
2.6.2 при хипергликемия in vitro

Tension (%60 KCl)
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Фиг13. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на
пропаргилглицин. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

Специфична доза на инхибитора на цистатионин γ-лиазата пропаргилглицин
(ПГГ) статистически достоверно увеличава серотонин-предизвиканото съкращение на
артерии от здрави плъхове в условия на хипергликемия (20 mM в РSS) при отстранена
периваскуларна мастна тъкан (**p<0.01). Резултатите са сходни с тези при
физиологична концентрация на глюкозата, което доказва активността на CSE в
гладкомускулните клетки и при високи концентрации на глюкоза.
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Фиг14. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на пропаргилглицин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

Специфична доза на инхибитора на цистатионин γ-лиазата пропаргилглицин
статистически достоверно увеличава серотонин-предизвиканото съкращение на артерии
от здрави плъхове в условия на хипергликемия (20 mМ глюкоза в РSS) с налична
периваскуларна мастна тъкан (*p<0.05; **p<0.01). Това свидетелства за активно
отделяне на сероводород при висока концентрация на глюкозата и при наличие на
мастна тъкан.
2.6.3 при препарати от плъхове с индуциран диабет
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Фиг15. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствие на пропаргилглицин
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при
60mM KCl, приет за 100%.

Специфична доза на инхибитора на цистатионин γ-лиазата ПГГ статистически
достоверно увеличава серотонин-предизвиканото съкращение на артерии от диабетно
болни плъхове в условия на хипергликемия (20 mМ глюкоза в РSS) без периваскуларна
мастна тъкан. В този случай също изглежда че CSE в гладките мускули на съдовата
стена е със запазена активност. (*p<0.05; **p<0.01). Сравнявайки с предходните групи
прави впечатление, че във високите концентрации на серотонин разликата с
контролните препарати е по-малка. Вероятно се касае за промяна в активността на CSE.
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Фиг16. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствие на пропаргилглицин .
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при
60mM KCl, приет за 100%.

При наличие на периваскуларна тъкан от диабетни плъхове при хипергликемични
условия се наблюдава увеличена контракция на артериалните препарати до 0.1 µМ
серотонин и намалена такава при 1 µМ и 10 µМ серотонин. (**p<0.01; ***p<0.001). Това
предполага, че при високи концентрации на серотонин от PVAT се отделя медиатор,
който не се повлиява от PGG. За изясняване природата на този медиатор бяха
извършени допълнителни проучвания.
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Ефекти на екзогенно добавен инсулин върху силата на серотонин-

3.

предизвиканото съкращение при препарати от a. gracilis на плъх с интактна и
отстранена мастна тъкан
Предвид ролята на инсулина за усвояването на глюкозата от скелетните мускули бяха
направени серия опити с добавянето му в реактивната ваничка.
За определяне подходящата концентрация на инсулина за нашите цели бяха проведени
експериментални серии с различна концентрация на инсулина както следва – 0.1; 0.3;
1.0; 3.0; 5.0 U/l. (1U/l = 6.945 pmol/l). Тези опити бяха обект на дипломната работа на
Венко Георгиев и поради тази причина тук не представям подробни резултати. За найподходяща концентрация беше определена 1.0 U/l. Бяха извършени серии опити в трите
изследвани състояния при инкубиране на препаратите с 1.0 U/l инсулин.
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Фиг17. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза в присъствието на 1 Е
Инсулин. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

При този експериментален модел значима разлика за сметка на релаксация от
страна на препаратите с PVAT наблюдавахме само при концентрация на серотонина 10-7
М (*p<0.05). При добавянето на инсулин в разтвора се наблюдава намаляване в разлика
на контракциите на препарати със запазена и отстранена мастна тъкан.
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Фиг18. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствието на 1 Е
Инсулин . Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60mM KCl, приет за 100%.

Аналогично на препаратите с физиологична глюкоза тук също се установява
намаляване на разликата в отговорите на двата препарата. В присъстието на инсулин са
наблюдава слаба релаксация (*p<0.05). при препаратите с мастна тъкан в отговор на
серотонин предизвиканото съкращение.
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Фиг19 Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствието на 1 Е
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Инсулин . Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60mM KCl, приет за 100%.

В присъствието на инсулин в експерименталната ваничка при препарати от плъхове със
стрептозотоцин индуциран диабет се установи достоверно значима разлика между
препаратите с запазена мастна тъкан и тези с отстранена. При препаратите с PVAT
контракцията беше значимо по-слаба (**p<0.01). Вероятно инсулинът има ефект върху
действието на CSE и/или индуцира освобождаването на друг, неизвестен засега
медиатор от тази тъкан. Така се оформя представата, че инсулинът възстановява
регулацията на PVAТ при препарати от диабетни плъхове и до известна степен я
възпрепятства при останалите две състояния. Причината и механизма на действие засега
не е уточнен, но е ендотел-независим.
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Фиг20. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с периваскуларна мастна
тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на 1 Е инсулин. Силата на отговора е
представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60mM KCl, приет за
100%.

Препаратите с интактна мастна тъкан от диабетни плъхове имаха най-силно изразена
контракция в целия концентрационен интервал на серотонина. Но разликата в силата на
отговора на серотонин предизвиканото съкращение се намалява и е статистически
значима само при концентрация на серотонина 10-8 М. Между останалите две групи не
се установиха разлики.
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Фиг21. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с отстранена
периваскуларна мастна тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на 1 Е инсулин. Силата
на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl,
приет за 100%

Препаратите с отстранена мастна тъкан от диабетни плъхове имаха най-силно
изразена контракция в целия концентрационен интервал на серотонина, подобно на
контролите без инсулин (**p<0.01; ***p<0.001). Между останалите две групи не се
установиха разлики. Вероятно инсулинът не повлиява значимо нарушените регулаторни
механизми на гладкомускулното съкращение в отсъствието на мастна тъкан и ендотел.
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Фиг22. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
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Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При съпоставяне на резултатите от контролните препарати и тези с добавен инсулин
при препаратите са наблюдава релаксиращ ефект на инсулина в ниските концентрации
(**p<0.01). Тенденцията за по-силна контракция във високите концентрации на
серотонина няма статистическа достоверност.
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Фиг23. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При препаратите с интактна мастна тъкан се установи контрахиращ ефект на инсулина
при 10-7-6(*p<0.05)
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Фиг24. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При хипегликемични условия се наблюдават сходни резултати както при
физиологична глюкоза.
Присъствието на инсулин предизвиква релаксация при 10-8 М серотонин при
физиологични и хипергликемични условия (**p<0.01).
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Фиг25. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
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Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

В присъствие на инсулин са наблюдава по-силен отговор на серотонин
предизвикана контракция. Отново подобно на препаратите с физиологична глюкоза е
налице контракция при препаратите с инсулин в концентрационния интервал на
серотонина 10-7 - 10-6 М (*p<0.05). Присъствието на инсулин води до нарушаване на
PVAT-зависимата вазодилатация при физиологични и хипергликемични стойности на
глюкозата.
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Фиг26. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-диабетни плъхове
с отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При препарати

с отстранена мастна тъкан от диабетни плъхове в присъствие на

инсулин се наблюдава по-силен отговор на серотонин предизвиканата контракция в
сравнение с контролите (*p<0.05; **p<0.01). Механизмът при който в присъствието на
инсулин се увеличава силата на съкращението на деендотелизирани препарати с
отстранена мастна тъкан от диабетни плъхове не е уточнен.
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Фиг27. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-диабетни плъхове
със запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на 1 Е Инсулин.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%.

При препарати с запазена мастна тъкан от диабетни плъхове в приъствите на инсулин се
предизвиква вазоконстрикция в ниските концентрации на серотонина и вазорелаксация
при високите концентрации на серотонина (*p<0.05). Вероятно инсулинът оказва
влияние чрез неизвестен медиатор. Възможно ли е този медиатор да е Н2О2, който да се
отделя в различна концентрация при препаратите от STZ-диабетни плъхове в сравнение
с останалите два?
4.

Изследване на ролята на Н2О2 при мускулното съкращение на препарати от

a. gracilis на плъх с интактна и отстранена мастна тъкан
За уточняване ефекта на Н2О2 върху артериалната контракция беше извършена нова
серия опити с добавяне на каталаза (1000 U/ml) в трите изследвани състояния.
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Фиг28. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза в присъствието на
каталаза. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

При наличието на каталаза релаксиращия ефект на мастната тъкан се запазва. При
артериите с PVAT, обаче, се промени силата на съкращение в целия концентрационен
интервал на серотонина. Тенденцията в присъствие на каталаза е към увеличаване силата на
съкращението. При проведените опити статистически достоверна разлика имаше само при
концентрация на 5-НТ - 10-8 М (p*<0.05).
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Фиг29. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствието на
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каталаза. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

Втората група имаше изненадващ отговор, в присъствие на каталаза се заличиха
разликите между препаратите с и без мастна тъкан. Възможно ли е от мастната тъкан да
отделя водороден перооксид който да има релаксиращ ефект?
Трета група опити с каталаза бяха проведени при съдови препарати от a. gracilis на
плъхове със стрептозотоцин-индуциран диабет.
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Фиг30. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-плъхове с
отстранена и интактна периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза в присъствието на
каталаза. Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на
препаратите при 60mM KCl, приет за 100%.

В този случай проведените опити показаха, че в присъствие на каталаза има
релаксиращ ефект при запазена PVAT ( **p<0.01). Това може да се дължи на разлика в
действието на H₂O₂ в зависимост от неговата концентрация и е свързано с нарушаване
на окислителните процеси в съдовата стена при диабетно състояние.
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Фиг31. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с периваскуларна мастна
тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на каталаза. Силата на отговора е представена
като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl, приет за 100%.

В присъствието на каталаза отговорите на препарати със запазена мастна тъкан към
серотонин предизвикано съкращение при трите изследвани състояния се изравняват и
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Фиг32. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis с отстранена
периваскуларна мастна тъкан в трите изследвани състояния в присъствие на каталаза. Силата на
отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl,
приет за 100%

Слабо

изразена разлика. Препаратите с

физиологична глюкоза имаха

относително по-силно изразена контракция в сравнение с останалите две групи.
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Фиг33. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на каталаза.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%

При съпоставянето с контролите не се установиха значими разлики в
съкращението за целия концентрационен интервал на серотонина.
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Фиг34. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 5.5 mM глюкоза и в присъствието на каталаза. Силата
на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl,
приет за 100%
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Очертаваща се танденция към по-силно съкращение на препаратите в присъствието на
каталаза, което не е статистически достоверно.
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Фиг35. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове с
отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на каталаза.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%

Подобно на препаратите с физиологична глюкоза и тук не се наблюдава разлика.
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Фиг36. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на здрави плъхове със
запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на каталаза. Силата
на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60 mM KCl,
приет за 100%
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При анализирането на резултатите се установи, че присъствието на каталаза не оказва
влияние върху съкращението на препаратите с и без мастна тъкан. Но съществува
тенденция за леко повишаване на контракцията при препарати с мастна тъкан в отговор
на серотонина, което се проявява като краен резултат с изравняване в отговорите на
препаратите с и без мастна тъкан.
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Фиг37. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-диабетни плъхове
с отстранена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на каталаза.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%

В присъствието на каталаза се наблюдава значима разлика 10-7 М в контракциите в
сравнение с контролата (**p<0.01)
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Фиг38. Серотонин предизвикано съкращение при препарати от a. gracilis на STZ-диабетни плъхове
със запазена периваскуларна мастна тъкан при 20 mM глюкоза и в присъствието на каталаза.
Силата на отговора е представена като процент от съкратителния отговор на препаратите при 60
mM KCl, приет за 100%

При препаратите със запазена мастна тъкан от диабетни плъхове присъствието на
каталаза доведе до значими разлики в контракцията в сравнение с контролата. В
концентрационния интервал на серотонин 10-7-10-5 М при тях има значимо по-слаба
контракция в сравнение с контролите (*p<0.05; **p<0.01). От тези данни можем да
допуснем, че водородния перооксид се отделя в различни количества при трите
изследвани състояния. При препарати от диабетни плъхове в мастната тъкан се отделя
водороден перооксид в количество, което действа контрахиращо на подлежащия
гладкомускулен слой на артериалната стена.
5.

Влияние на различната концентрация на водороден перооксид върху

артериалната контракция при деендотелизирани препарати от a. gracilis на плъх с
отстранена мастна тъка
С цел да се провери хипотезата че действието на водородния перооксид върху
артериалния тонус се определя и от неговата концентрация извършихме нова серия
опити. Бяха изготвени препарати от здрави и плъхове със стрептозотоцин индуциран
диабет с много добре почистена адвентиция и ендотел на които се прилагаше водороден
перооксид в нарастваща концентрация. За изясняване на механизма на действие на
перооксида се предизвикваше контракция на препаратите чрез 60 mM KCl или 10-7 М
серотонин. При тези експерименти бяха използвани контроли за време в който вместо
водороден перооксид в реактивната ваничка беше добавяно съответното количество
PSS.
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Фиг39. Концентрационно зависими H2O2 предизвикани промени на де-ендотелизирани a. gracilis
препарати от контролни и STZ-диабетни плъхове с отстранена периваскуларна мастна тъкан
предварително контрахирани със 10-7НТ серотонин

При концентрация на водородния перооксид 33 µМ се наблюдаваше контракция и в
двата препарата. (*p<0.05). След добавяне на по-висока концентрация 100 µМ последва
значима по сила релаксация (**p<0.01). Установи се съществена разлика в съдовия
отговор при концентрация на от 330 µМ (***p<0.001).
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Фиг40. Концентрационно зависими H2O2 предизвикани промени на де-ендотелизирани a. gracilis
препарати от контролни и STZ-диабетни плъхове с отстранена периваскуларна мастна тъкан
предварително контрахирани с 60mM KCl
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При концентрация на водородния перооксид до 33 µМ се наблюдаваше контракция и в
двата препарата. (*p<0.05). След добавяне на по-висока концентрация от 100 µМ
последва значима по сила релаксация (**p<0.01). Установи се съществена разлика в
съдовия отговор при концентрация на от 330 µМ (***p<0.001).
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Ефекти на PVAT в трите изследвани състояния
Последните данни от in vitro и in vivo изследвания идентифицираха мастната тъкан
като важен регулаторен орган, който отделящ медиатори с белтъчна и небелтъчна
природа. Тези вещества имат автокринна и паракринна роля за регулацията на
метаболизма на адипоцитите. Те са паракринни и ендокринни регулатори на множество
клетъчни процеси, включително и на съдовата функция (Gollasch & Dubrovska, 2004;
Gollasch, 2012; Eringa et al., 2012). Като потвърждение на тези наблюдения са и
резултатите в настоящия дисертационен труд, които показаха че при трите изследвани
състояния мастната тъкан оказва съществено влияние върху контракцията на
артериални препарати от скелетно-мускулни резистентни артерии на плъх. При
добавяне на нарастващи концентрации на серотонин от 10-10 ÷ 10-5 М се наблюдаваше
нарастваща сила на контракцията при всички препарати от a. gracilis, като се отчиташе
съществена разлика между групите със запазена (+PVAT) в сравнение с тези с
отстранена мастна тъкан (-PVAT).
Известно е, че инхибирането на контрактилния отговор на 5-НТ зависи от
количеството на PVAT на циркуларните препарати, но не и от присъствието на ендотел
(Gollasch & Dubrovska, 2004). Въпреки това ние отстранявахме ендотела от всички
препарати с цел да разкрием ефектите само на мастната тъкан като избегнем
възможността за взаимодействие между тези два активни слоя на артериалната стена.
Данните, които получихме са в подкрепа на концепцията, че PVAT е независим
от ендотела паракринен регулатор, модулиращ функцията на съдовите гладкомускулни клетки. Получените резултати съответстват с данните от други автори, че
PVAT антагонизира серотонин-предизвиканото съкращение при резистентни артерии
от скелетни мускули каквато е и a. gracilis (p***< 0.001, p**<0.01) при нормални
физиологични условия. Установено е, че този ефект се дължи на ендогенно
продуцирания H2S с последващо активиране на калиеви канали и в резултат от това
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деполяризация на сарколемата на артериалните гладкомускулни клетки (Schleifenbaum
et al., 2010; Zavaritskaya et al., 2013).
Нашите очаквания, че хипергликемията in vitro ще окаже влияние върху
активността на PVAT и гладкомускулния слой на a. gracilis не се оправдаха.
Изработеният модел за хипергликемия не показа разлики с нормалните препарати.
Едно от възможните обяснения на този резултат е краткотрайната инкубация на
артериалните препарати при хипергликемични условия in vitro, т.е. на липсата на
собствен ефект на високите глюкозни нива присъстващи в разтвора единствено по
време на експеримента. Това би могло да се провери допълнително с вътреклетъчно
измерване на Ca2+ при същите условия. Има доказателства, че хипергликемията
предизвиква ендотелна дисфункция свързана с повишен нитрооксидативен стрес (Zhao
et al., 2013). Получените от нас резултати показват, че при липса на активен ендотел
високите глюкозни нива не повлияват функцията на съдовите гладкомускулни клетки.
Интересни

резултати

се

получиха

при

препаратите

от

плъхове

със

стрептозотоцин индуциран диабет. За разлика от предходните групи в този случай
регистрирахме значими съкратителни ефекти на PVAT при високите концентрации на
серотонин. В литературата има данни за различен ефект на мастната тъкан върху
артериалната контракция в зависимост от вида на кръвоносните съдове и
патологичното състояние Един от предложените механизми, обясняващ загубата на
антиконтрактилния ефект на PVAT при затлъстяване, е увеличеният оксидативния
стрес. Реактивните кислородни видове (ROS), като супероксиден анион или водороден
пероксид (Н2О2), играят важна роля в PVAT-медиираното модулиране на съдовата
функция. NADPH оксидазата е основен източник на супероксидни аниони в
кръвообращението, като се знае, че се експресира в PVAT на мезентериални артерии на
плъх (Gao et al., 2006). При мезентериални артерии, отделяните от PVAT супероксидни
аниони увеличават контрактилния отговор чрез периваскуларна нервна стимулация,
включваща активирането на тирозин киназни MAPK/ERK механизми. (FernándezAlfonso et al., 2013) От друга страна при изследвания на аорта на плъхове със STZиндуциран диабет е установено, че хипергликемията засилва релаксиращия отговор на
PVAT (Lee et al., 2009).
В нашите изследвания разликите при препарати от a.gracilis с и без PVAT от диабетни
животни са съществени, което насочва към извода, че в това състояние се отделят други
медиатори и/или се потиска функцията на CSE, което води до разлика в
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концентрацията на H2S в сравнение с контролните групи. Вероятно се касае за
нарушена паракринна регулация на PVAT. Причина за това може да бъде:
-

различна концентрация на отделяния сероводород от цистатионин гама-лиазата

-

възможно е отделяне на водороден перооксид

-

възможно е да се отделят TNF-α, ангиотензин II или други вазоактивни

субстанции, които променят релаксиращия ефект на PVAT. Предишни изследвания от
други автори дават сведение за различни проинфламаторни цитокини, секретирани от
PVAT в състояния на исхемия и хипоксия, например на компоненти на системата
ренин-ангиотензин, IL - 1, IL - 6, TNF – α и С-реактивен протеин (Greenstein et al., 2009;
Kotsis et al., 2010). При затлъстяване нарушената функция на мастната тъкан е свързана
с освобождаването на тромбоксан А2 и други про- възпалителни молекули (Kotsis et al.,
2010). Освен това трябва да се отбележи, че установената хипертония в спонтанно
хипертензивни плъхове (SHR) и (NZO) мишки е свързвана с нарушение в отделянето на
H2S (Fesus et al., 2007; Galvez et al., 2006).
Настоящите резултати показват, че H2S може да предизвика силна релаксация на
предварително контрахирани деендотелизирани пръстени от a.gracilis от плъх при
нормални физиологични условия и хипергликемия, което се обяснява с от отварянето
на KCNQ (Kv7) канали (Zavaritskaya et al., 2013). За релаксиращият ефект на H2S при
големите артерии на плъхове и мишки има голям брой научни сведения (Cheng et al.,
2004; Lim et al., 2008; Kiss et al., 2008; Szabo, 2011; Liang et al., 2011; Al-Magableh &
Hart, 2011; Köhn et al., 2012). Практическото приложение на тези проучвания е
прилагането на нови H2S освобождащи субстанции, чрез които да се увеличи този
ефект, с цел терапия на съдовите дисфункции (Giustarini et al., 2010; Rossoni, 2010;
Pircher et al., 2012).
2. Роля на CSE-H2S в трите изследвани състояния
CSE се експресира и произвежда ендогенно H2S в периаортната мастна тъкан при
плъхове (Feng et al., 2009; Wojcicka et al., 2011). CSE-H2S сигнализацията има
модулираща роля за ефекта на адипоцитния релаксиращ фактор (ADRF) в плъхове и в
по-малка степен в аорта на мишки (Köhn et al., 2012). Известно е, че продукцията на H2S
в торакална аорта, портална вена и илеум се подтиска от CSE инхибитора
пропаргилглицин (PGG) (Hosoki et al., 1997). Köhn et al. (2012) първи изследват ролята
на CSE-зависимото отделяне на H2S за PVAT-зависимата релаксация в аорта на плъх. В
техните изследвания препаратите без мастна тъкан развиват значимо по-силна
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контракция в отговор на серотонин 1–10 µmol/l в сравнение с тези със запазена PVAT.
Инкубирането

с

високи

концентрации

PPG

(10

mmol/l,

30

min)

премахва

антиконтрактилния ефект на PVAT при препарати от аорта на плъх и не повлияват
контракцията на препаратите без мастна тъкан (Köhn et al., 2012).
Ние използвахме същия селективен инхибитор, но в по-ниска концентрация при
същото инкубационно време (1 mmol/l, 30 min), но при препарати от a.gracilis на плъх.
Присъствието на този блокер премахна релаксиращия ефект на PVAT и при трите
изследвани от нас състояния. За разлика от експериментите с аортни пръстени при
нашето проучване с препаратите без мастна тъкан PGG също имаше значим
контрахиращ ефект, което свидетелства за наличие на активна CSE в съдовите
гладкомускулни клетки при тези артерии. При сравняване с контролните групи се
установи, че препаратите от диабетните плъхове с PVAT имат по-силна контракция във
високите стойности на серотонина без добавяне на PGG. Вероятно това се дължи на
отделянето на медиатор от мастната тъкан който допълнително контрахира артериалния
гладкомускулен слой и не се влияе от CSE-H2S или от нейното блокиране. На базата на
тези резултати можем да направим извода, че е налице промяна в H2S-предизвикана
медиация от мастна тъкан при диабетни плъхове. Необходимо е да се изясни механизма
в артериалната съкратителна функция при диабет и да се уточни природата на
отделения медиатор.
От данните получени при изследване на изометричното съкращение на препарати от
a.gracilis на плъх може да се направи извода, че при физиологични условия,
хипергликемия и диабет при съдове с отстранена мастна тъкан и без ендотел има
активна CSE, която успешно се блокира от PGG, което предизвиква вазоконстрикция.
При сравняване на силата на отговорите при серотонин предизвикано съкращение на
различните препарати не се установяват значими разлики. Подобни са и резултатите за
препарати с мастна тъкан с изключение на тези от STZ-индуцирани диабетни плъхове.
Получените от нас резултати доказват че в диабетни състояния е налице нарушена
функция на CSE от PVAT и наличие на допълнителен контрахиращ медиатор. Тези
данни допринасят за обогатяването на знанията ни за действието на CSE-H2S
сигнализацията върху артериалния тонус и предполагат разработването на нов подход,
използващ регулаторната им роля за оптимизиране на кръвообръщението в засегнатите
от диабет или хипертония съдови легла. Бъдещи изследвания за доизясняване на ролята
на CSE-H2S за вазорегулацията на артериалния тонус могат да включват проучвания с
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различни CSE инхибитори, други кръвоносни съдове и количествено определяне на
отделения H2S в трите изследвани състояния.
3. Ефекти в присъствие на инсулин в трите изследвани състояния
Подобно на адипоцитите гладкомускулните клетки също са инсулин-чевствителни и
ролята на инсулина като вазоактивна субстанция е добре известна (Sowers, 1996).
Вътреклетъчно инсулиновата сигнализация се медиира по два основни пътища,
фосфоинозитид (PI) 3-киназа/Akt и митоген-активирана протеин киназа (МАРК) (Eringa
et al., 2012). В чувствителни на инсулин ендотелни клетки, тези пътища са добре
балансирани, и инсулиновото стимулиране обикновено се свързва със слаба
вазодилатация. Инсулиновата резистентност е с известен механизъм - тя засяга
предимно PI3-киназа сигнализацията в резултат на това ефекта на инсулина се променя
към вазоконстрикция (Lu et al., 2011).
Протеинкиназа С (РКС) участва в развитието на съдовата инсулинова резистентност и
съдовата дисфункция (Geraldes & King, 2010). Докато ролята на РКС за ендотелната
дисфункция е добре проучена, по-малко се знае за реакциите на гладкомускулните
клетки (VSMC) в отговор към инсулин (Lu et al., 2011).
При проучванията на Lu et.al. (2011) с цел да се изследват NO-независими ефекти на
инсулина върху VSMC e използван инхибиторът L-NAME. Интересното е, че
инсулинът предизвикал вазоконстрикция в присъствие на L-NAME при здрави и
диабетни плъхове (Lu et al., 2011).
В нашите експерименти ние използвахме деендотелизирани препарати ±PVAT, за да
установим дали съществуват и ендотел-независими ефекти върху артериалната
контракция. В присъствие на инсулин при физиологични условия и хипергликемия се
наблюдаваха сходни ефекти. При артериални пръстени с отстранена мастна тъкан се
наблюдаваше релаксиращ ефект в присъствие на инсулин. Данни за релаксация в
присъствие на инсулин при де-ендотелизирани съдове са съобщавани при vena saphena,
където серотонин-индуцираната контракция се потиска чрез директно намаляване броя
на 5-хидрокситриптаминовите рецептори тип 2А поради тяхно фосфатидилинозитол 3киназа-зависимо интернализиране (Kanai et al., 2012). Освен това инсулинът активира
KATP канали чрез инсулиновите рецептори в култивирани клетки от VSMC и
предизвиква мембрана хиперполяризиция (Yasui et al., 2008 ). Има няколко съобщения,
че инсулинът активира КАТР канали в нервните клетки (Mirshamsi et al., 2004, Spanswick
et al., 2000), в β-клетките на панкреаса (Khan et al., 2001) и скелетните мускулни клетки
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(Tricarico et al., 1997). КАТР каналите са чувствителни към вътреклетъчните нива на
АТР: тяхната активност се потиска от повишаване на АТР и активира от повишаване на
ADP и други нуклеозид дифосфати (Moreau et al., 2005).
Свързването на инсулин с инсулиновия рецептор води до активиране на
вътрешната тирозин киназна активност водещо до регулаторно фосфорилиране на
тирозинни остатъци в редица субстрати, които медиират метаболизма и митогенните
ефекти на инсулина (Seedorf, 1995). Известно е също, че инсулинът намалява
вътреклетъчната Ca2+ концентрация, а също така има директни ефекти върху
активността на Na+-K+ помпа и наред с IGF-I стимулира поемане на глюкоза в VSMC.
IGF-I, подобно на инсулина също стимулира производството на азотен оксид от
ендотела и от VSMС (Sowers, 1996).
В контраст с тези резултати при препаратите с интактна мастна тъкан се
установи вазоконстрикторен ефект в присъствието на инсулин. Като нетен ефект се
получи намаляване в разликите в отговора на серотонин предизвиканото съкращение
между препарати – PVAT в сравнение с +PVAT, както при 5.5 mM глюкоза, така и при
инкубиране в 20mM глюкоза.
Ние изследвахме влиянието на инсулина с прилагане на по-високи концентрации
отколкото в кръвната плазма. Значителното повишаване на концентрациите на
инсулин, обаче, може да допринесат за про-атерогенни и вазоконстрикторни отговори
чрез активиране на IGF-I и / или инсулин / IGF-I хибридни рецептори (Liu, 2013).
Дали има връзка с високите нива на инсулин и отделянето на водороден
перооксид от PVAT на който да се дължат получените от нас резултати? Водородния
перооксид в ниски концентрации инхибира Akt активирането в клетъчни култури на
VSMC индуцирано от инсулин, свързването с инсулиновите рецептори и почти
напълно инхибира инсулин рецепторното автофосфорилиране (Gardner et al., 2003).
При препарати -PVAT от плъхове със STZ-индуциран диабет и в присъствие на
инсулин се наблюдаваше увеличен отговор на серотонин предизвиканото съкращение.
Подобен резултат е наблюдаван и преди при феморална артерия от плъх с индуциран
диабет и хипертония (Lu et al., 2011). Това може да се обясни с намаляването на GLUT4
в съдовите гладкомускулни клетки при STZ-диабетни плъхове (Klip, 1991), което
предизвиква нарушаване на глюкозния транспорт, който от своя страна има съществена
роля при регулацията на съдовия тонус (Sowers, 1996). При препаратите +PVAT се
установи слаба вазоконстрикция при ниски стойности на серотонин и изразена
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релаксация при високите стойности на серотонина. Установено е, че PVAT оказва
влияние върху инсулин-зависимата съдова функция (Meijer et al., 2011).
Сравнявайки силата на отговорите между трите различни препарата ±PVAT
установихме че препаратите от плъхове със STZ-индуциран диабет имат по-силна
контракция в сравнение с останалите две групи – тенденция, която се установи и при
контролните препарати (без добавен инсулин).
Резултатите от нашите изследвания за първи път насочват вниманието към
регулаторен механизъм които е директен и не е свързан с ендотела. Пълната картина на
ендотел-независимата

инсулинова

регулация на

гладкомускулното

съкращение

предстои да се изясни с бъдещи изследвания.
4. Ефекти в присъствието на каталаза в трите изследвани състояния
Редукцията на кислород при нормалния клетъчен метаболизъм води до производство на
реактивни кислородни видове (ROS), които включват супероксиден анион (O2-),
водороден пероксид (Н2О2), и хидроксилни радикали (ОН-) (Yasui et al., 2012). В
нашите серии от експерименти не се забеляза достоверно различие в дозозависимата
серотонин предизвикана контракция при артериалните препарати от здрави плъхове
във физиологична стойност на глюкозата и при хипергликемия в присъствие на
каталаза, спрямо контролните препарати ±PVAT, което най-вероятно се дължи на
липсата на ефект на водородния перооксид отделян при тези условия.
За разлика от тях, обаче при препаратите от STZ индуцирани диабетни плъхове
± PVAT в присъствието на каталаза, сравнени с контролните групи (без каталаза), се
установиха съществени разлики. В отсъствие на мастна тъкан се наблюдаваше значима
релаксация на артериите в присъствие на каталаза при стойности на серотонин 10 -7 М, а
при

тези

със

интактна

мастна

тъкан

се

установиха

значими

разлики

в

концентрационния интервал на серотонина 10-7 – 10-5 М, като съдовете в присъствие на
каталаза развиха значително по-слабо серотонин предизвикано съкращение. От
получените данни в присъствието на каталаза може да се направи извода, че Н2О2
участва в механизма на зависиманата от мастната тъкан вазоконстрикция при
препарати от плъхове със STZ индуциран диабет, която наблюдавахме в предходните
ни експерименти.
Интересен е резултатът при сравняване на препаратите с отстранена и запазена
мастна тъкан. Налице е тенденция към намаляване на релаксиращия ефект на PVAT,
като в условия на хипергликемия той е напълно заличен. Поради това, че сме
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изследвали само краткосрочните ефекти на хипергликемия, ние не можем да изключим,
че високата кръвна захар в продължителен период не води до генерирането на H2O2 от
някои тъкани, като по този начин се оказва влияние върху контрактилитета на VSMC и
предизвиква инсулинова резистентност. От тези резултати възниква въпросът дали
съществува взаимна връзка между H2O2 и H2S в адипоцитите?
При опитите с препарати от STZ индуцирани диабетни плъхове се установи
релаксация при +PVAT в сравнение с –PVAT, което отново показва, че водородния
прекис има отношение в регулацията на съдовия тонус.
На базата на получените резултати бихме могли да предложим някои възможни
обяснения за наблюдаваните разлики в трите изследвани състояния. Възможно е при
препарати от диабетни плъхове резултатите да се определят от различна концентрация
на отделяния прекис, т.е водородния перооксид да има различен ефект в зависимост от
концентрацията си.
5. Роля на концентрацията на водороден перооксид за съкращението на
VSMC
Повишените нива на водороден прекис се свързват с инсулин-независим и инсулинзависим диабет и се увеличават с продължителността на заболяването (Cross et al.,
1987). Оксидативният стрес е от съществено значение за развитието на усложненията
при диабет (Ceriello, 1993). Интересни резултати се получиха при изследванията на
дозозависимия ефект на водородния прекис върху артериалната контракция.
Изследвахме ефектите на водородния прекис в концентрационен интервал – 1-330 µM
при препарати от a.gracilis от контролни (здрави плъхове и концентрация на глюкоза in
vitro 5.5mM) и плъхове със STZ-индуциран диабет предварително контрахирани със
серотонин или 60 mM KCl. В интервала 1-33 µM и при двата препарата се наблюдаваше
увеличаване на артериалната контракция, при добавяне на 100 µM водороден
перооксид последва много добре изразена релаксацияПри препаратите от STZдиабетни плъхове наблюдавахме вазоконстрикция, докато при контролните препарати
отново се наблюдаше вазорелаксация. Този резултат показва, че съществуват различни
механизми на действие на Н2О2 в зависимост от метаболитното състояние на VSMC.
Допълнителна секреция на реактивни кислородни видове причинява оксидативен
стрес, който в комбинация с възпаление, може да потенцира съдова дисфункция
(Ketonen et al., 2010). Наред с тези данни впечатление направи и степента на
контракция на препаратите от STZ-диабетни плъхове в зависимост от контрахиращото
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вещество при добавяне на 33 µM Н2О2. При препарати контрахирани с 60 mM KCl тя
беше значимо по-силно изразена (p<0.5) в сравнение с тази при 100 nm 5-HT.
Съвременните изследвания на периваскуларната мастна тъкан отваря ново поле
в сърдечно-съдовата биология. И ендотела и мастната тъкан регулират съдовия тонус и
растежа на VSMC. Нарушенията в метаболитната функция на PVAT могат да играят
роля в пролиферативните съдови болести като атеросклероза, рестеноза и хипертония.
Идентифицирането на ключовите фактори на PVAT и тяхното участие във
вазорегулацията

може

да

спомогнат

за

разработване

на

нови

терапии

за

предотвратяване и лечение на съдови заболявания. Опазването на PVAT може да бъде
толкова важно, колкото и запазването на ендотела за нормалното функциониране на
кръвоносните съдове.
ИЗВОДИ
Резултатите от проведените изследвания върху ефекта на мастната тъкан при три
състояния на глюкоза използвайки изометричните де-ендотелизирани артериални
препарати от a. gracilis на плъх дават основание да се направят следните изводи:
1. Периваскуларната мастна тъкан има вазодилатиращ ефект при нормални
физиологични и хипергликемични условия в концентрационния интервал на
серотонина – 10-8-10-6М.
2. Концентрацията на глюкоза в разтвора няма собствен ефект и не повлиява
вазокринната функция на PVAT при дозозависимо контрахиране с 5-НТ.
3. При модел на диабет тип I при плъхове, PVAT не повлиява съдовия тонус в
ниските стойности, и има вазоконстрикторен ефект върху a. gracilis при
високите стойности на серотонин (10-6-10-5М).
4. Артериалните препарати от STZ-диабетни плъхове с интактна и отстранена
мастна

тъкан

имат

най-голяма

чувствителност

спрямо

дозозависимото

контрахиране с 5-НТ в сравнение с контролните препарати, т.е нарушена е
функцията както на адвентицията, така и на гладкомускулния слой.
5. Попаргил глицинът, блокиращ отделянето на H2S от цистатионин γ-лиазата в
трите изследвани състояния, елиминира вазодилатиращия ефект от PVAT.
Пропаргил глицинът повлиява отговора на дозозависимата серотонинова
контракция при препарати с отстранена PVAT, което свидетелства за активна
CSE в гладкомускулния слой и при трите изследвани състояния. CSE от
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периваскуларната мастна тъкан е с различна активност в трите изследвани
състояния. При високи концентрации на серотонин (10-6-10-5М) от PVAT на
STZ-диабетни плъхове се отделя медиатор който не се повлиява от пропаргил
глицин.
6. Инсулинът намалява ефекта на PVAT при физиологични и хипергликемични
условия върху дозозависимата серотонин предизвикана контракция, докато при
STZ-диабетни

плъхове

предизвиква

релаксация.

При

физиологични

и

хипергликемични условия в присъствие на инсулин се наблюдава вазодилатация
на препаратите без PVAT в присъствие на 10-8 M серотонин. При физиологични
и хипергликемични условия в присъствие на инсулин се наблюдава
вазоконстрикция на препаратите с PVAT при концентрации на серотонин 10-710-6 M. При STZ-диабетни плъхове в присъствие на инсулин в отсъствие на
PVAT се наблюдава вазоконстрикция в целия концентрационен интервал на
серотонина, докато при наличието на PVAT дилатация в 10-8 M серотонин и
констрикция при 10-6 и 10-5 M.
7. Присъствието на каталаза в 5.5 и 20 mМ глюкоза-съдържащ разтвор не оказва
влияние върху съкратителната активност на съдове с отстранена мастна тъкан,
докато намалява слабо вазорелаксиращия ефект на мастната тъкан при съдове от
здрави плъхове. Това явление най-вероятно се дължи на отделянето на
водороден перооксид от мастната тъкан, който при изследваните условия оказва
релаксиращо действие подобно на сероводорода.
8. При препарати с отстранена PVAT от STZ-диабетни плъхове и в присъствие на
каталаза се предизвиква вазодилатация при 10-7 М, докато при наличие на
интактна мастна тъкан се наблюдава мощна релаксация при концентрация на
серотонин в интервала 10-7 – 10-5 М.
9. Водородния перооксид приложен в концентрации 1-33 µМ оказва контрахиращ
ефект, докато при концентрация 100 µМ предизвиква релаксация при препарати
от STZ-диабетни и здрави контроли. Водородният перооксид с концентрация
300 µМ във ваничката предизвиква контракция при препарати от STZ-диабетни
плъхове и релаксация при контролни препарати.
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ПРИНОСИ
1. Потвърдено беше, че периваскуларната мастна тъкан има важна и независима от
ендотела паракрина регулаторна роля за артериалната контракция.
2. Установено бе, че регулаторната функция на периваскуларната мастна тъкан
зависи от физиологичното състояние на организма - има вазодилатиращ ефект
при здрави плъхове и вазоконстрикторен - при животни с индуциран диабет.
3. Установен бе ендотел-независим ефект на инсулина върху контракцията
резистентни скелетно-мускулни артерии от плъх. Инсулинът упражнява това
влияние както посредством периваскуларната мастна тъкан така и чрез действие
върху гладко-мускулния слой.

4. За първи път е установено, че при a.gracilis водородният перооксид има
противоположни ефекти в зависимост от концентрацията си и метаболитното
състояние на изследваните артериални препарати.
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