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МИКОТОКСИН ПОВИШАВА ОСВОБОЖДАВАНЕТО  
НА ЕНЗИМА АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 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. Тънките черва са важно място, в което се извършва метаболизмът и/или детокси-
кацията на много ксенобиотици, включително и на попаднали в организма чрез хранителна-
та диета. Микотоксинът зеараленон е контаминант в храни, консумирани както от животни, 
така и от хора. Токсичността на зеараленон се свързва с предизвикване на оксидативен 
стрес и отключване на процесите на липидна перoксидация. В настоящото изследване са 
проследени ефектите на зеараленон върху освобождаването на ензима алкална фосфатаза 
като маркер за жизнеността на тъканни срезове от тънки черва, приготвени по метода 
“precision-cut”. На 24-тия час от инкубацията микотоксинът повишава статистически значи-
мо освобождаването на ензима алкална фосфатаза. Проследени са и протективните ефекти 
на червеното вино върху зеараленон-индуцираната токсичност. При преинкубация на сре-
зовете с червено вино зеараленон не повишава значимо освобождаването на ензима алкална 
фосфатаза. Червеното вино проявява протективен ефект спрямо токсичността, предизвикана 
от зеараленон in vitro. 

Ключови думи: тъканни срезове от тънки черва, алкална фосфатаза, микотоксин, червено вино 

MYCOTOXIN INCREASES ALKALINE PHOSPHATASE 
RELEASE IN RAT PRECISION-CUT INTESTINAL SLICES 

V. Tsankova and D. Stefanova 

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

Summary. Small intestine is an important place for metabolism and/or detoxification of many 
xenobiotics and foods. Zearalenone is a contaminant in cereal foods consumed by animals and 
humans. Zearalenone toxicity is associated with induction of oxidative stress, lipid peroxidation 
and glutathione depletion. The effects of zearalenone on alkaline phosphatase release were studied 
in precision cut intestine slices. Alkaline phosphates release is valuated as a marker for viability of 
the tissues. A statistically significant increase in the enzyme release was found at the 24th hour of 
incubation with the mycotoxin. Additionally, we studied thee protective effects of red wine on 
zearalenone-induced toxicity. When tissue slices were preincubated with red wine, zearalenone did 
not increase significantly the release of the enzyme alkaline phosphatase. Red wine shows a 
protective effect against zearalenone-induced increase in alkaline phosphatase release in vitro. 

Key words: precision cut intestinal slices, alkaline phosphatase, mycotoxin, red wine 

Въведение 

Тънките черва имат значително участие в ме-
таболитните и детоксификационни процеси, въп-
реки че черният дроб се смята за основния мета-
болизиращ орган. Те играят важна роля в мета-
болизма на ксенобиотици благодарение на висо-
ката концентрация на лекарство-метаболизи-
ращи ензими. Използването нa тъканни срезове 
от тънки черва, приготвени по метода „precision-

cut”, представлява добър експериментален модел 
за проучаване на метаболизма и токсичността на 
ксенобиотиците [15].  
Зеараленон (ZEA) е широко разпространен 

микотоксин, синтезиран главно от гъби, принад-
лежащи към род Fusarium [3, 11]. Той проявява 
различни токсични ефекти при животни и е ве-
роятен причинител на заболявания при хора [2, 
4, 5, 12, 13, 16]. След перорален прием ZEA се 
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резорбира сравнително бързо и може да се мета-
болизира от тънките черва при плъхове, свине и 
хора [14]. Много изследвания доказват, че ZEА 
причинява оксидативен стрес посредством ин-
дуциране на появата на високореактивни кисло-
родни продукти, липидна пероксидация и депле-
ция на редуциран глутатион [1, 6].  
Червеното вино съдържа голямо количество 

полифенолни съединения. Флавоноидите играят 
важна роля като антиоксиданти. Техният ефект 
се проявява чрез “прихващане” на реактивните 
кислород-съдържащи групи, като по този начин 
се намалява образуването на свободни радикали 
и се предотвратява процесът на липидна перок-
сидация. В този аспект, флавоноидите биха мог-
ли да бъдат полезни срещу процесите на оксида-
тивен стрес, индуциран от някои токсични кон-
таминанти в хранителната диета, като микоток-
сините [17]. 
Цел на настоящото изследване бе да се напра-

ви оценка на ефектите на микотоксина зеарале-
нон върху освобождаването на ензима алкална 
фосфатаза, като маркер за жизнеността на тъ-
канни срезове от тънко черво на плъх. На след-
ващ етап бяха проведени експерименти с цел 
проучване на възможната протекция от страна 
на червеното вино, като компонент от хранител-
ната диета, съдържащо полифенолни вещества с 
доказани антиоксидантни свойства спрямо ZEA-
индуцираната токсичност.  

Материал и методи 

Реактиви. Използвани са: инкубационна сре-
да RPMI 1640, телешки фетален серум FCS (fetal 
calf serum) (BioWhittaker, Cambrex, Belgium), 
Zearalenone (Sigma -– Aldrich), BSA (Sigma –
Aldrich). Всички останали вещества, използвани в 
експериментите, са закупени от Sigma – Aldrich и 
са за аналитични цели. 
В експериментите за проследяване на протек-

тивните ефекти на виното върху токсичността на 
ZEA е използвано натурално вино от областта 
Montalcino, Италия, реколта 2002, получено от 
фирмата Banfi srl, Montalcino, Siena. Тъканните 
срезове са инкубирани за различни периоди от 
време (0-24 часа) в инкубационна среда, в при-
съствие червено вино, разредено 1:10 (крайна 
концентрация на алкохол в пробите 1.5%).  
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 отделя, премахва се дуоденумът и се 
промива трикратно с леденостуден физиологи-
чен разтвор [8]. Така полученият отрязък се раз-
деля на две равни части от 12,5 cm за приготвяне 
на срезове. 
Сегментите за срезовете се приготвят по тех-

никата „agarose – fillied and – embedded intestines”. 
Чревните сегменти се пълнят с 3% разтвор на 
агароза и краищата им се фиксират здраво. Сег-
ментите 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. Нарязват се на парченца с голе-
мина 1 cm и всяко едно се поставя вертикално в 
средата на ямкова микроплака. Около него внима-
телно се поставя отново 3% агарозен разтвор до 
желиране. 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. Интестинал-
ните срезове с дебелина 400-450 µm се отделят 
от агарозата и са готови за инкубация. 
Инкубация на интестиналните срезовe. За 

експерименталната постановка са необходими 
по 6 среза за всяка инкубация на два, шест и 
двадесет и четири часа. Получените срезове се 
инкубират при 37°C и контролирана влажност в 
ямкови микроплаки (AP Wyott, Baltimore, MD ), 
съдържащи 0,5 ml инкубационен разтвор. След 
приключване на инкубационното време срезове-
те от всяка микроплака се промиват и се суспен-
дират в 1 ml хомогенизационен буфер. Хомоге-
низират се с ултразвук чрез Potter – Elvenhjem 
homogenizer.  
Оценка на жизнеността на срезовете. Ал-

калната фосфатаза е определена в инкубацион-
ната среда и в съответните хомогенати от срезо-
ве по метод, описан от Van de Kerkhof [7]. Хомо-
генатът се получава при хомогенизиране на един 
срез в 500 µl от 0.05M 2-amino-2-methyl-1,3-
propanediol (буфер, pH 9.8, Т = 4°C) с помощта 
на електрически хомогенизатор ултратуракс. 
12.5 µl от хомогената или 37.5 µl от инкубаци-
онната среда са поставени в буфера, съдържащ 
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MgCl2 (2 mM). Към реакционната смес се доба-
вят 250 µl para-nitrophenylphosphatе (1.25 mM) до 
получаване на краен обем от 1 ml. Пробите са 
инкубирани за 40 min при 37°C. Реакцията се пре-
кратява с добавянето на 200 µl NaOH 1N. Опреде-
лянето на активността на алкалната фосфатаза се 
основава на определянето на паранитрофенола, 
който се образува от субстрата пара-нитрофе-
нилфосфат под действието на ензима алкална 
фосфатаза. Спектрофотометричното определяне се 
извършва при дължина на вълната λ = 405 nm. 
Количеството на освободения ензим алкална фос-
фатаза се изразява като процент от ензима, отделен 
в инкубационната среда, отнесен към общото 
количество на ензима. 
Определяне на тъканния белтък. Срезовете 

се хомогенизират и съдържанието на протеини 
се определя спектрофотометрично по метода на 
Lowry и сътр. [12]. Стандартната крива е постро-
ена с прясно приготвени разтвори на BSA 
(bovine serum albumin).  
Статистическа обработка на резултатите. 

Статистическата оценка на резултатите е извърше-
на чрез Student’s t-test, като стойности на p ≤ 0.05 
са приети за статистически значими. 

Резултати 

Алкалната фосфатаза е ензим, който се осво-
бождава в инкубационната среда при некротич-
ни процеси, засягащи клетките на интестинална-
та мукоза. Жизнеността на тъканните срезове от 
тънко черво на плъх е определяна чрез измерва-
не на активността на маркерния ензим алкална 
фосфатаза.  
Представени са ефектите на етанол (3%) (фиг. 

1А) като разтворител на ZEA и на червено вино 
(фиг. 1B) върху освобождаването на ензима ал-
кална фосфатаза от тъканни срезове от тънко 
черво в инкубационната среда. Проведена е ин-
кубация до 24 часа, а ензимът е определян на  
2-рия, 6-ия, и 24-тия час от инкубацията. Полу-
чените резултати показват, че етанол, използван 
в концентрация 3%, предизвиква статистически 
значимо освобождаване на ензима от тъканните 
препарати след 6-ия час (фиг. 1А). Между 2-рия 
и 6-ия час не се наблюдава ефект на разтворите-
ля, сравнено с нетретираните контроли. В при-
съствие на червено вино жизнеността се запазва 
до 24-тия час от инкубацията (фиг. 1B). Нещо 
повече, червеното вино намалява статистически 
значимо освобождаването на ензима алкална 

фосфатаза на 2-рия час от инкубацията, докато 
на 6-ия и 24-тия час не се наблюдава разлика 
спрямо нетретираната контрола. Направихме 
сравнителна оценка на ефектите на етанол и на 
червено вино върху показателя жизненост на 
препаратите (фиг. 2). Резултатите показват, че 
червеното вино повишава жизнеността на тъкан-
ните препарати на 2-ия час от инкубацията, до-
като не се наблюдава статистическа значимост 
на данните на 6-ия и на 24-тия час, сравнено с 
ефектите на етанол.   
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1A – CTRL: контролна проба от тъканни срезове, инкуби-
рани в среда RPMI; А: срезове, третирани с етанол (3%) 
 

RPMI wine:rpmi 1:10
0

10

20

30

40

*

C TR L A

2 66 2 4 2 6 2 4

t im e (  h )

A
P
 r
e
le
a
s
e
 (
%
)

 
1В – CTRL: контролна проба от тъканни срезове, инкуби-
рани в среда RPMI; А: срезове, третирани с червено вино 
(1:10) 
Фиг. 1. Ефект на етанол (1A) и червено вино (1B) върху ос-
вобождаването на ензима алкална фосфатаза (АP release %) 
в тъканни срезове от тънко черво, приготвени по метода 
”precision-cut”. Представени са резултатите ± SEM от 3 
експеримента, както е описано в „Материал и методи”, 
*p ≤ 0.05 
 

За да се установят ефектите на токсина върху 
жизнеността на тъканните срезове, те са инкуби-
рани в присъствие на ZEA (240 µM) за 2, 6 и 24 
часа. Контролните проби в тези експерименти 
съдържат етанол в концентрации, съответстващи 
на концентрациите на разтворителя в пробите 
със ZEA (фиг. 3). Токсичният ефект на ZEA е 
установен чрез повишаване на активността на 
освободения ензим алкална фосфатаза, което 
свидетелства за понижаване на жизнеността на 
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тъканните препарати. Статистическа значимост 
в повишаване на количеството на освободения 
ензим алкална фосфатаза се отчита на 24-тия час 
от инкубацията. 
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Фиг. 2. Сравнение на ефектите на етанол и червено вино 
върху освобождаването на ензима алкална фосфатаза (АP 
release %) в тъканни срезове от тънко черво, приготвени 
по метода ”precision-cut”. А: срезове, третирани с етанол 
(3%); B: срезове, третирани с червено вино (1:10). Предс-
тавени са резултатите ± SEM от 3 експеримента, както е 
описано в „Материал и методи” *p ≤ 0.05 
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Фиг. 3. Ефект на микотоксина ZEA върху освобождаване-
то на ензима алкална фосфатаза (АP release %) 
А: Срезове, третирани с етанол (3%); B: Срезове, трети-
рани със ZEA. Представени са резултатите ± SEM от 3 
експеримента, както е описано в „Материал и методи” 
*p ≤ 0.05 

Възможен протективен ефект на червеното вино 
върху токсичността, предизвикана от ZEA, бе про-
учен в експерименти, в които тъканните срезове са 
разделени в 2 групи: контролна, преинкубирана с 
червено вино, и група, преинкубирана с червено 
вино и последващо добавяне на ZEA (фиг. 4). След 
преинкубацията с червено вино ZEA не повишава 
статистически значимо освобождаването на ензи-
ма алкална фосфатаза. Този ефект е особено изра-
зен на 24-тия час, когато ZEA-индуцираната ток-
сичност е най-силно проявена (фиг. 3). Червеното 
вино проявява протективен ефект спрямо токсич-
ността, предизвикана от ZEA in vitro. 
Проведен бе друг експеримент с цел устано-

вяване на възможен протективен ефект на чер-

веното вино на фона на ZEA-предизвикана  ток-
сичност. Тъканните срезове бяха разделени в 2 
групи: контролна, третирана със ZEA, и група 
със ZEA, в която е добавено червено вино (фиг. 5). 
Червеното вино понижава количеството на осво-
бодената в инкубационната среда алкална фос-
фатаза на 2-рия час от инкубацията, сравнено с 
пробите със ZEA. Трябва да се отбележи, че на 
24-тия час от инкубацията, в присъствие на чер-
вено вино в инкубационната смес, ZEA не пони-
жава статистически значимо жизнеността на 
тъканните препарати, за разлика от ефектите му 
при самостоятелно приложение.  
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Фиг. 4. Eфекти на преинкубация с червено вино върху ZEA-
индуцираното понижение на жизнеността на тъканните 
препарати. А: срезове, преинкубирани с червено вино (1:10); 
B: срезове, преинкубирани с червено вино (1:10) + ZEA. 
Представени са резултатите ± SEM от 3 експеримента, 
както е описано в „Материали и методи”. *p ≤ 0.05 
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Фиг. 5. Ефекти на червеното вино върху ZEA-индуцира-
ното освобождаване на ензима алкална фосфатаза (АP 
release %). А: срезове, третирани със ZEA; B: срезове, 
третирани с червено вино (1:10) и ZEA. Представени са 
резултатите ± SEM от 3 експеримента, както е описано в 
„Материал и методи” *p ≤ 0.05 
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Обсъждане 

Зеараленон, микотоксин от рода Fusarium, e 
контаминант в много зърнени култури, които се 
срещат в хранителната диета както на хора, така 
и на животни. Контаминацията на храните с този 
микотоксин може да причини токсични ефекти, 
в основата на които са процесите на образуване 
на свободни радикали, и като следствие оксида-
тивен стрес и прекисно окисление на липидите. 
В многобройни проучвания са установени анти-
оксидантните свойства на червеното вино. С 
настоящото изследване проследихме токсичния 
ефект на микотоксина зеараленон върху жизне-
ността на тъканните срезове, приготвени по ме-
тода „percision-cut”. На следващ етап бяха про-
ведени експерименти за проследяване на протек-
тивните ефекти на червеното вино спрямо зеара-
ленон-индуцираната токсичност. 
Tъканни срезове от тънко черво на плъх предс-

тавляват добър модел за проучване на токсичност-
та на химични вещества. Съставът на инкубацион-
ната среда може да окаже влияние върху качество-
то на препаратите. Важно условие при избора на 
средата е компонентите, които тя съдържа, да не 
интерферират с резултатите от експериментите и 
да не намаляват токсикологичния риск. На базата 
на наши предварителни експерименти бе избрана 
инкубационната среда RPMI 1640, която е подхо-
дяща за оценка на токсикологичния риск. 
В началната серия от експерименти бе оценена 

жизнеността на срезовете от тънко черво, пригот-
вени по метода „precision-cut”, бе проведена инку-
бация за 24-часов интервал. Оценката е направена   
чрез определяне на количеството на освободения в 
инкубационната среда ензим алкална фосфатаза 
на 2-рия, 6-ия и 24-тия час от инкубацията. Ал-
калната фосфатаза е ензим, който се освобожда-
ва в средата при некротични процеси, засягащи 
клетките на интестиналната мукоза. 
За да изследваме влиянието на етанол върху 

освобождаването на ензима алкална фосфатаза 
(разтворител на ZEA), тъканните препарати са 
инкубирани в присъствие и отсъствие на етанол 
(3%). Определяно е количеството на освободения 
ензим алкална фосфатаза на 2-рия, 6-ия и 24-тия 
час. Получените резултати показват, че етанол, 
използван в концентрация 3%, предизвика ста-
тистически значимо освобождаване на ензима от 
тъканните препарати на 6-ия и на 24-тия час. На 
2-рия час не се наблюдава ефект на разтворите-
ля, сравнено с нетретираните контроли. 

В следваща серия от експерименти е просле-
ден ефектът на микотоксина ZEA. Токсичният 
ефект е установен с понижаване на жизнеността 
на тъканните срезове спрямо инкубираните в 
отсъствие на токсина. Статистическа значимост 
се отчита на 24-тия час от инкубацията. Конт-
ролните проби в тези експерименти съдържат 
етанол в концентрации, съответстващи на разт-
ворителя в пробите със ZEA. Анализът на ре-
зултатите показва, че понижаването на жизне-
ността на тъканните срезове се дължи на ZEA, а 
не на присъствието на етанол. 
В експеримент с идентичен дизайн е опреде-

лян ефектът на червеното вино върху жизне-
ността на тъканните препарати. Червеното вино 
е използвано след разреждане 1:10 (описано в 
„Материал и методи”). При това разреждане 
крайната концентрация на етанол в пробите е не 
по-висока от 1,5%, което не влияе върху жизне-
ността на срезовете. Трябва да отбележим, че 
тази концентрация е по-ниска от концентрация-
та, която нормално се открива в тънките черва 
след прием на червено вино [10]. 
Установихме, че в присъствие на червено ви-

но жизнеността се запазва до 24-тия час от инку-
бацията. Нещо повече, червеното вино намалява 
статистически значимо освобождаването на ен-
зима алкална фосфатаза на 2-рия час от инкуба-
цията, докато на 6-ия и 24-тия час не се наблю-
дават разлики спрямо нетретираната контрола. 
Тези резултати показват, че червеното вино има 
протективен ефект и повишава жизнеността на 
тъканните препарати до 2-рия час от инкубация-
та, сравнено с нетретираните контроли. 
ZEA повишава освобождаването на ензима 

алкална фосфатаза, като статистически значимо 
това се установява на 24-тия час от инкубацията, 
което потвърждава ефектите на токсичност. На 
следващ етап беше извършена серия от експери-
менти с цел установяване на възможен протек-
тивен ефект на червеното вино на фона на ZEA-
предизвиканата токсичност. В тези експеримен-
ти контролите бяха преинкубирани с червено 
вино, а другите тъканни препарати – с червено 
вино и ZEA. Резултатите показват, че при преин-
кубация с червено вино ZEA не повишава значимо 
освобождаването на ензима алкална фосфатаза. 
Червеното вино проявява протективен ефект спря-
мо токсичността, предизвикана от ZEA in vitro в 
тъканни срезове от тънко черво на плъх. 
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