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ПРОТЕКТИВНИ ЕФЕКТИ НА ЧЕРВЕНОТО ВИНО ВЪРХУ 
МИКОТОКСИН-ИНДУЦИРАНАТА ЛИПИДНА  

ПЕРОКСИДАЦИЯ В МОДЕЛ НА ТЪКАННИ СРЕЗОВЕ  
ОТ ТЪНКО ЧЕРВО НА ПЛЪХ  

В. Цанкова и Д. Стефанова 

Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – София 

Резюме. Зеараленон е нестероиден микотоксин, който индуцира клетъчна смърт, инхибиция 
на протеиновия синтез и на ДНК, причинява чернодробни лезии с последващо развитие на 
чернодробен карцином. Механизмите на токсичност включват оксидативен стрес, предиз-
викан от продукцията на реактивни кислород-съдържащи метаболити, липидна пероксида-
ция и деплеция на редуциран глутатион (GSH). Флавоноидите – полифенолни съединения в 
червеното вино, могат да играят протективна роля в токсин-предизвиканите оксидативен 
стрес и липидна пероксидация. Цел на настоящата работа бе да се оцени токсичният ефект 
на зеараленон върху липидната пероксидация и възможната протекция от червено вино в 
модел на тъканни срезове от тънко черво на плъх in vitro. Липидната пероксидация бе оце-
нена по метода на реакцията с тиобарбитурова киселина и спектрофотометрично определя-
не на малондиалдехид. Зеараленон, приложен самостоятелно, повишава количеството на 
малондиалдехид в инкубационната среда, т.е. индуцира липидна пероксидация. Преинкуба-
цията с червено вино намалява микотоксин-индуцираната липидна пероксидация. Протек-
цията е най-добре изразена на 24-тия час. Червеното вино, като компонент на хранителната 
диета, може да антагонизира токсичността при контаминирани с микотоксина храни. 

Ключови думи: микотоксин, тънки черва, липидна пероксидация 

RED WINE PROTECTS AGAINST MYCOTOXIN-INDUCED LIPID 
PEROXIDATION IN RAT PRECISION-CUT INTESTINAL SLICES  

V. Tsankova and D. Stefanova 

Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy,  
Medical University – Sofia 

Summary. Zearalenone is a nonsteroidal mycotoxin. It induces cell death, inhibition of protein 
synthesis and DNA damage; it can cause hepatotoxicity with subsequent development of liver 
cancer. The mechanisms of toxicity include oxidative stress, lipid peroxidation and depletion of 
reduced glutathione. Flavonoids, polyphenol compounds in red wine, might play a role in 
preventing toxin-induced oxidative stress and lipid peroxidation. The aim of this work was to 
evaluate the toxic effects of zearalenone on lipid peroxidation and possible protection by red wine 
in a model of precision cut intestine slices in vitro. The malondialdehyde level was determined by 
thiobarbituric acid assay. Zеаralenone induced lipid peroxidation, while red wine decreased the 
level of malondialdehyde in intestinal slices, damaged by the mycotoxin. The protection of red 
wine was statistically significant during 24 h of incubation. It could be speculated that red wine in 
a diet might antagonize the possible toxicity of zearalenone contaminated foods. 

Key words: mycotoxin, small intestine, lipid peroxidation 

Въведение 

Много токсини от рода Fusarium, като деокси-
ниваленол (DON), зеараленон (ZEA) и фумони-
зин B1 (FB1), предизвикват токсични ефекти при 
животни и са причина за някои нежелани ефекти 

при хора [4, 7, 9, 17, 18, 22]. Зеараленон се отк-
рива като контаминант в много зърнени култури, 
които се срещат в хранителната диета както на 
хора, така и на животни.  
ZEA индуцира клетъчна смърт, инхибиция на 

протеиновия синтез и на ДНК [1, 10], причинява 
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чернодробни лезии с последващо развитие на 
чернодробен карцином [19]. Установени са и 
генотоксични ефекти на ZEA в клетъчни култу-
ри от телешки лимфоцити in vitro [15]. Голяма 
част от проучванията върху токсичността на 
ZEA са направени върху Caco-2 клетки, които 
морфологично наподобяват ентероцитите на 
тънкото черво и в които са представени много от 
ензимните и транспортните системи. В Caco-2 
клетки е доказана липидна пероксидация, предиз-
викана от микотоксините FB1 и DON [10]. Много 
проучвания демонстрират, че зеараленон е отгово-
рен за оксидативния стрес, предизвикан от про-
дукцията на реактивни кислород-съдържащи ме-
таболити, за липидната пероксидация и за депле-
цията на редуциран глутатион (GSH) [10, 15, 23]. 
Антиоксидантите са с доказани добри протек-

тивни ефекти при оксидативен стрес, индуциран 
от свободнорадикаловите реакции. В много про-
учвания са доказани антиоксидантните ефекти на 
червеното вино, дължащи сe на полифенолните 
съединения. Полифенолните съединения „улавят” 
свободните кислородни радикали и по този начин 
понижават оксидативния стрес. Други механизми 
включват инхибиция на ензимите NADPH окси-
даза, 15-липоооксигеназа, цитохром Р-450 и ми-
елопероксидаза [8]. Полифенолните съединения 
в червеното вино понижават чувствителността на 
липопротеините с ниска плътност (LDL) към ли-
пидна пероксидация. В проучване, при което доб-
роволци са консумирали 375 mL червено вино 
дневно за две седмици, е установено, че липид-
ната пероксидация се понижава с 40% [8]. 
Цел на настоящата работа бе да се направи 

оценка на токсичния ефект на зеараленон върху 
липидната пероксидация в тъканни срезове от тън-
ко черво на плъх in vitro. Проследени са ефектите 
на червеното вино, като компонент от хранителна-
та диета, който съдържа полифенолни вещества с 
доказани антиоксидантни свойства върху зеарале-
нон-индуцираната липидна пероксидация.  

Материал и методи 

Реактиви. Използвани са RPMI 1640, FCS (fetal 
calf serum) (BioWhittaker, Cambrex, Belgium), Zea-
ralenone (Sigma – Aldrich), BSA (bovine serum 
albumine) и TBA (thiobarbituric acid) (Sigma – 
Aldrich). Всички останали вещества, използвани в 
експериментите, са закупени от Sigma – Aldrich, и 
са за аналитични цели.  
Използваното в експериментите червено вино 

е от областта Montalcino, Италия, реколта 2002, 
получено от фирмата Banfi srl, Montalcino, Siena. 

В експериментите за проследяване на протек-
тивните ефекти на виното върху токсичността на 
ZEA използвахме натурално вино. За целта тъ-
канните срезове са инкубирани за различни пе-
риоди от време (0-24 часа) в инкубационна сре-
да, в присъствие на 240 µM ZEA и червено вино, 
разредено 1:10. За да се установи влиянието на 
етиловия алкохол, присъстващ в разредения раз-
твор на виното, върху резултатите бяха направе-
ни експерименти, в които тъканните срезове са 
инкубирани с етилов алкохол.  
Експериментални животни. Използвани са 

мьжки пльхове от линията "Sprague-Dawley" с 
тегло 200-400 g (Charles River, Italy). Животните 
са отглеждани при стандартни условия с достьп 
до храна и вода ad libitum. Шестнадесет часа 
преди експериментите е отнет достъпът до хра-
на. След екстракцията тьнкото черво се поставя 
в леденостуден физиологичен разтвор. 
Приготвяне на тъканни срезове от тънко 

черво по метода „precision-cut slices”. Тънкото 
черво се разделя на части – от стомаха се отрязва 
около 60 cm част, след което се премахва дуоде-
нумът – първите 10 cm и останалите 50 cm се 
промиват трикратно с леденостуден физиологи-
чен разтвор и се разделя на две равни части за 
приготвяне на срезовете [12]. 
Сегментите за срезовете се приготвят по техни-

ката „agarose – fillied and – embedded intestines”. За 
целта чревните сегменти се пълнят с 3% разтвор 
на агароза и краищата им се завързват здраво. 
Сегментите се поставят за 15 min в леденостуден 
(4°C) Krebs-Henseleit буфер (pH = 7.4, предвари-
телно наситен с карбоген), за да се желира разт-
ворът на агароза. След това се нарязват на пар-
ченца с големина 1 cm и всяко едно се поставя 
вертикално в средата на 28-ямкова микроплака. 
Около него внимателно се поставя отново 3% 
агарозен разтвор и се изчаква той да се желира. 
Получените по този начин цилиндри (16 mm) са 
готови да бъдат нарязани с помощта на апарата – 
Krumdieck tissue slicer (Alabama R&D, Munsford, 
USA), съхраняван при 4°C. Интестиналните сре-
зове с дебелина 400-450 µm се отделят от агаро-
зата и са готови за инкубация. 
Инкубация на интестиналните срезовe. За 

експерименталната постановка са необходими 
по 6 среза за всяка инкубация на 2, 6 и 24 часа. 
Получените срезове се инкубират при 37°C и кон-
тролирана влажност в микроплаки (AP Wyott, 
Baltimore, MD), съдържащи 0,5 ml инкубационен 
разтвор. След приключване на инкубационното 
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време срезовете от всяка микроплака се проми-
ват и след това се суспендират в 1 ml хомогени-
зационен буфер. Хомогенизират се с ултразвук 
чрез Potter – Elvenhjem homogenizer.  
Oпределяне на липидната пероксидация в 

срезове от тънко черво. Липидната пероксида-
ция се определя спектрофотометрично на базата 
на продукцията на малондиалдехид (MDA) и на 
други вторични продукти на прекисното окисле-
ние на липидите и на техния капацитет да реаги-
рат с тиобарбитурова киселина (ТBA) [2]. 
За всяко определяне са използвани по 6 среза 

от тънко черво. Срезовете са поставени в 500 µl 
буфер за хомогенизация, към който е добавен 
бутилхидроксианизол (BHA) 1 mM за прекратя-
ване на реакцията на пероксидация, и сместа се 
хомогенизира. Така полученият хомогенат се 
съхранява при температура –80°С. Определянето 
на липидната пероксидация се извършва на след-
ващия ден. Към хомогената се прибавят 500 µl 
TBA (0.67% wt/v) и 250 µl трихлороцетна кисе-
лина (TCA) (20% wt/v). Реакцията продължава 
10 min при температура 60°C. Преципитатът от 
протеини се отстранява чрез центрофугиране на 
4000 rpm за 15 min. Спектрофотометричното опре-
деляне става при дължина на вълната λ 530 nm.  
Определяне на тъканния белтък. Срезовете 

се хомогенизират и съдържанието на протеини 
се определя спектрофотометрично по метода на 
Lowry и сътр. [14]. Стандартната крива е постро-
ена с прясно приготвени разтвори на BSA 
(bovine serum albumin).  
Статистическа обработка на резултатите. 

Статистическата оценка на данните е извършена 
чрез Student’s t-test, като стойности на p ≤ 0.05 са 
приети за статистически значими. За всяка серия 
от експерименти са представени резултатите ± 
SEM. Графиките са направени с помощта на 
програмата Graphpad PRISM 4.0 (Graphpad 
Software, San Diego, CA, USA). 

Резултати 

Ефекти на етанол и червено вино върху 
липидната пероксидация. Направихме сравни-
телна оценка на ефектите на етанол (3%) и на 
червено вино върху липидната пероксидация на 
тъканни срезове от тънко черво (фиг. 1). Липид-
ната пероксидация е отчетена чрез спектрофото-
метрично определяне на количеството на малон-
диалдехид, както е описано в „Материал и мето-
ди”. Абсорбцията на малондиалдехид е опреде-
ляна на 2-рия, 6-ия, и 24-тия час от инкубацията. 

Червеното вино намалява липидната пероксида-
ция, което се отчита с понижаване на количест-
вото на малоновия диалдехид. Статистическа 
значимост (*p < 0.05) се наблюдава на 24-тия час 
от инкубацията. 
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Фиг. 1. Ефекти на етанол и червено вино върху липидната 
пероксидация в тъканни срезове от тънко черво, пригот-
вени по метода ”precision-cut”. Липидната пероксидация е 
определена на 2-рия, 4-тия и 24-тия час в срезове, третира-
ни с червено вино, разредено 1:10 (А), или етанол 3% (B), 
както е описано в „Материал и методи”. Представени са 
резултатите ± SEM от 2 независими  експеримента (n = 6 
среза във всеки експеримент) *p ≤ 0.05.  
 
Ефект на ZEA върху липидната пероксида-

ция в тъканни срезове от тънко черво. Резулта-
тите, представени на фиг. 2, показват, че микоток-
синът ZEA повишава липидната пероксидация. 
Контролните проби в тези експерименти съдържат 
етанол в концентрации, съответстващи на концен-
трациите на разтворителя в пробите със ZEA.  
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Фиг. 2. Ефекти на микотоксина ZEA върху липидната 
пероксидация в тъканни срезове от тънко черво, пригот-
вени по метода „precision-cut”. Липидната пероксидация е 
определена на 2-рия, 4-тия и 24-тия час в срезове, трети-
рани с етанол 3% (А) или ZEA 240 µM (B), pH 7.4, както е 
описано в „Материал и методи”. Представени са резул-
татите ± SEM от 2 независими експеримента (n = 6 среза 
във всеки експеримент) 
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Протективни ефекти на червеното вино по 
отношение на ZEA-индуцираната липидна 
пероксидация в тъканни срезове от тънко 
черво. Възможен протективен ефект на червено-
то вино върху повишаването на липидната пе-
роксидация от ZEA бе проучван в експерименти, 
в които тъканните срезове са разделени в 2 гру-
пи – А: контролна, в присъствие на червено вино 
и B: група с червено вино, в което е добавен 
ZEA (фиг. 3). Количеството на образувания ма-
лондиалдехид е сходно и в двете изследвани 
групи. Резултатите показват, че след преинкуба-
ция с червено вино ZEA не повишава статисти-
чески значимо липидната пероксидация в тъкан-
ните срезове. Този ефект се запазва за целия 
инкубационен период до 24 часа. 
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Фиг. 3. Ефект на ZEA в тъканни срезове, предварително 
третирани с червено вино. Липидната пероксидация е 
определена на 2-рия, 4-тия и 24-тия час. Двете групи от 
срезовете (А и В) са третирани с червено вино (1:10). Към 
инкубационната среда на група В е прибавен ZEA 240 µM, 
 pH 7.4, както е описано в ”Материал и методи”. Представе-
ни са резултатите ± SEM от 2 независими експеримента  
(n = 6 среза във всеки експеримент) 

 
За да изследваме възможен протективен ефект 

на червеното вино на фона на ZEA-предизвикана 
токсичност, в друг експеримент тъканните сре-
зове бяха разделени в 2 групи – А: група, трети-
рана с червено вино и ZEA, и B: група, третира-
на със ZEA (фиг. 4). Червеното вино показва 
протективен ефект, като намалява липидната 
пероксидация, сравнено с групата, третирана със 
ZEA в отсъствие на червено вино. Статистичес-
ки значими ефекти се наблюдават на 24-тия час 
от инкубацията. 
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Фиг. 4. Протективни ефекти на червеното вино спрямо 
ZEA-индуцираната липидна пероксидация в тъканни срезо-
ве от тънко черво. Липидната пероксидация е определена 
на 2-рия, 4-тия и 24-тия час. Двете групи (А и В) от срезо-
ве са третирани със ZEA 240 µM, pH 7.4. Към инкубацион-
ната среда на група А е прибавено червено вино (1:10), 
както е описано в „Материали и методи”. Представени са 
резултатите ± SEM от 2 независими  експеримента (n = 6 
среза във всеки експеримент). *р ± 0.05 

Обсъждане 

В нормално състояние клетките поддържат 
постоянно ниски нива на реактивните кислород-
ни радикали (ROS) посредством ензимите супе-
роксиддисмутаза (SOD) и каталаза. Други меха-
низми включват вещества с антиоксидантна ак-
тивност, като аскорбинова киселина, глутатион 
или полифенолни съединения, съдържащи се в 
хранителната диета. В случаи на стрес, предиз-
викан от различни фактори, включително ток-
сично действие на контаминанти в хранителната 
диета, нивата на ROS се повишават и се достига 
до състояние на оксидативен стрес. Вследствие 
от този процес се понижава антиоксидантната 
защита на клетката и се засягат важни макромо-
лекули, като липиди, клетъчни протеини и нук-
леинови киселини [3]. 
Контаминацията на храни с микотоксини от 

рода Fusarium е причина за токсични ефекти при 
хора и животни. Има данни за предизвикване на 
липидна пероксидация, индуцирана от микоток-
сина зеараленон. Потенциалният механизъм на 
токсичност включва индукция на образуването 
на ROS и липидна пероксидация [10, 15, 23]. 
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В настоящото проучване проследихме ефек-
тите на зеараленон върху липидната пероксидация 
в изолирани срезове от тънки черва на плъх и въз-
можните протективни ефекти на червеното вино 
върху зеараленон-индуцираната токсичност.  
В тънките черва се съдържат много от ензими-

те от фаза 1 и 2 на биотрансформация. Те са 
много чувствителни към присъствието на ксено-
биотици, които могат да ги активират или инхи-
бират и по този начин да повлияят върху мета-
болитните процеси [8]. Срезовете от тънко черво 
на плъх са подходящ in vitro модел за проучване 
на токсичния ефект на вещества, попаднали в 
организма от храните. Той се използва с успех 
при метаболитни, фармакологични и токсиколо-
гични проучвания, защото наподобява във висо-
ка степен условията in vivo [21].  
Липидната пероксидация е определяна чрез 

метода на трансформация на тиобарбитурова 
киселина (ТБК) и определяне на количеството на 
малондиалдехид в инкубационната среда. Нор-
мално в тъканите се определят ниски нива на 
малондиалдехид поради равновесие между про-
цесите на образуване на свободни радикали и 
високата активност на защитните ензимни сис-
теми. Във всички експерименти микотоксинът 
ZEA е разтворен в етанол (3%). За да се изключи 
влиянието на разтворителя върху резултатите, 
бяха проведени прелиминарни експерименти, в 
които бе определяна спектрофотометрично абсор-
бцията на малондиалдехид на 2-рия, 6-ия и 24-тия 
час от инкубацията в присъствие и отсъствие на 
етанол. Не са установени статистически значими 
ефекти на етанол върху липидната пероксидация 
в срезовете от тънко черво на плъх за целия ин-
кубационен период (данните не са показани). 
Сравнението между ефектите на етанол и на 
червено вино показа, че етанолът не повишава 
статистически значимо количеството на малон-
диалдехид, а червеното вино намалява малонди-
алдехида, като ефектите са най-силно изразени 
на 24-тия час от инкубацията.  
Микотоксинът ZEA, приложен самостоятелно, 

повишава количеството на малондиалдехид в 
инкубационната среда, т.е. индуцира липидна 
пероксидация. Контролните проби съдържат 
етанол в концентрации, съответстващи на кон-
центрациите на разтворителя в пробите със ZEA. 
За да докажем евентуална протекция на червено-
то вино спрямо ZEA-индуцирано повишение на 
липидната пероксидация, са проведени два типа 

експерименти. В първия – тъканните препарати 
са преинкубирани с червено вино, като едната 
група е третирана впоследствие със ZEA. В този 
експеримент червеното вино предотвратява по-
вишаването на липидната пероксидация, инду-
цирано от микотоксина в отсъствие на вино. В 
следващите експерименти установихме, че ZEA, 
инкубиран самостоятелно в тъканни срезове от 
тънки черва за период от 2-24 часа, повишава 
липидната пероксидация, което потвърждава 
токсичността на съединението. Преинкубацията 
с червено вино намалява ZEA-индуцираната ли-
пидна пероксидация. Протекцията е най-добре 
изразена на 24-тия час от инкубацията.  
Червеното вино има протективен ефект върху 

липидната пероксидация, предизвикана от ZEA, 
върху тъканни срезове от тънко черво на плъх in 
vitro. За превенция на процесите на оксидативен 
стрес важна роля играят антиоксидантите. Ве-
ществата с антиоксидантна активност „улавят” 
свободните, кислород-съдържащи радикали, на-
маляват образуването на реактивни кислородни 
радикали, понижават оксидативния стрес и пре-
дотвратяват процесите на липидна пероксида-
ция. В основата на тези механизми стои фактът, 
че флавоноидите са полифенолни съединения, 
чиято химична природа позволява „улавянето” на 
свободните радикали. Протекцията на червеното 
вино спрямо зеараленон-индуцираната токсичност 
най-вероятно се дължи на антиоксидантните свой-
ства на полифенолните съединения. Резултатите от 
проведеното изследване показват, че червеното 
вино, като компонент на хранителната диета, може 
да антагонизира евентуална токсичност при кон-
таминирани с микотоксини храни. 
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