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ABSTRACT
Vitamin C (ascorbic acid) is an essential, water soluble vitamin, necessary for the proper
functioning of the human body. It takes part in a lot of complex biochemical and physiological
processes, providing the body with numerous biological health benefits. In this article the authors have
summarized and analysed available scientific information concerning the radiation protection
properties of Vitamin C. The radiation protection effect of Vitamin C depends on the dose applied, the
proximity of the time of application to radiation exposure, on the type and amount of ionizing
radiation, as well as on the type of cells, tissues and organs affected by the radiation.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременното развитие на човешкото общество се характеризира с бурното
развитие на науките и технологиите, както и с бързото внедряване на техните
постижения в различни области на нашия живот. Ядрената енергия все повече се
използва в промишлеността, в науката, в медицината и в много други сфери от
човешката дейност. Нейното широко използване обаче повишава риска за възникване
на аварии, постъпване на високи нива на радиация в околната среда и облъчване на
хора и животни. При случаите в Южен Урал (1957 г.), Чернобилската катастрофа (1986
г.) и аварията в японската АЕЦ „Фукошима“(2011 г.), под въздействие на йонизиращи
лъчения се оказат стотици хиляди хора, които участват в ликвидацията от
последствията на катастрофите или живеят на териториите с радиоактивно
замърсяване. Затова изучаването на механизмите на биологичното действие на
йонизиращите лъчения и разработването на ефективни методи и средства за
профилактика и защита от радиационни поражения има изключително важно значение
[3]. Едно основно направление в тази насока е откриването и изследването на вещества
от естествен или химичен произход с лъчезащитни свойства и разработването на
тяхната основа на лъчезащитни лекарствани средства. Според нова класификация
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лъчезащитните средства се разделят на три основни групи: радиопротектори,
радиомитигатори и радиомодулатори. Радиопротекторите проявяват своето защитно
действие на физико-химично и биохимично ниво, препятствайки реализацията на
„кислородния ефект“ при поглъщане на енергия от йонизиращите лъчения при
радиолизата. Радиомитигаторите са препарати, които осъществяват своя защитен ефект
на системно ниво, ускорявайки възстановяването на радиочуствителните тъкани чрез
активиране на различни противовъзпалителни сигнални пътеща и увеличавайки
секрецията на важни хемопоетични растежни фактори. В групата на
радиомодулаторите се включват лекарствени средства и хранителни добавки, които
повишават резистентността на човешкия организъм спрямо въздействието на
неблагоприятните фактори на околната среда, включително и йонизиращи лъчения.
Това е многобройна група природни съединения, проявяващи антиоксидантни,
антитимутагенни и противовозпалителни свойства. Към радиомодулаторите се отнасят
природните антиоксиданти като витамини С, Е, А, биофлавоноиди, микроелементите,
природните стимулатори на белтъчния и нуклеиновия синтез като инозин и още много
други съединения [1].
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на нашата разработка бе да се проучи радиозащитното действие на
витамин С като се обобщят и анализират проявените под действие на йонизиращата
радиация негови ефекти, описани в достъпната научна литература.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Витамин С (аскорбинова киселина) е есенциален водно разтворим витамин,
необходим за нормалното функциониране на човешкия организъм. Той участва в
множество сложни биохимични и физиологични процеси, проявявайки редица
благоприятни за здравето биологични ефекти.
Някои от по-важните свойства и биологични процеси, в които участва
витамин С [2, 4, 15] са:
 Участие в синтеза на аминокиселината карнитин и на катехоламини;
 Участие в метаболизма на аминокиселините тирозин, фолиева киселина и
триптофан;
 Подпомагане метаболизма на холестерола, увеличавайки неговата елиминация и
понижавайки неговото плазмено ниво;
 Способства за абсорбцията на желязо. Присъствието на аскорбиновата киселина
в еритроцитите защитава хемоглобина от окисление.
 Подобрява способността на организма да усвоява калций.
 Способства за активизация на основните окислителни ензими на цитохром Р 450 в
черния дроб, ускорявайки метаболизма на ксенобиотиците.
 Способства за извеждане от организма на медта, оловото и живака.
 Има важно участие в хидроксилирането на пролина и лизина при синтеза на
колаген в съединителната тъкан.
 Хидроксилиращ агент при образуване на кортикостероиди в надбъбрека.
 Стимулира имунната система.
 Проявява противовъзпалителен ефект като подтиска синтеза на простагландини.
 Участва в понижаването на нивото на хистамина, който е основен компонент
при много алергични състояния.
 Проявява антиоксидантни свойства.
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Проявява антиканцерогенни свойства.

Радиозащитно действие
При проучването на радиозащитното действие на витамин С са проведени
изследвания при условия in vitro или in vivo/ in vitro, при които обекти на йонизираща
радиация са различни типове клетки както и различни видове организми.
Опити с човешки клетки при in vitro или in vivo/ in vitro условия
При опити с човешки лимфоцитни култури е установено, че прилагането на вит.
С в доза 1 µg/ml преди или непосредствено след облъчване с γ лъчи, значително
понижава честотата както на образуваните микроядра така и на индуцираните
хромозомни аберации [12]. В друго проучване се описва, че приложението на витамин С
в същата концентрация (1 µg/ml) в човешки лимфоцитни култури след облъчването им с
γ-лъчи, сигнификантно понижава честотата на хромозомните аберации и намалява ДНК
разкъсванията, установени чрез кометен тест, което според авторите най-вероятно се
дължи на стимулиране на ДНК репаративните процеси [14]. Други автори в опити in
vivo/in vitro са изследвали самостоятелните и в комбинация радиопротективни ефекти
на мелатонина и на витамин С, приложени per os (p. o.) върху здрави доброволци. От
доброволците е взета венозна кръв преди, 1, 2 и 3 часа след приема на веществата.
Облъчването на кръвните проби е осъществено с 200 cGy 6 MV рентгеново лъчение,
след което са изготвени лимфоцитни култури. Пробите взети 1 час след приема на
изследваните вещества (самостоятелно или комбинирано) показват сигнификантно
понижаване на образуваните микроядра [21]. В друго проучване венозна кръв, взета от
здрави доброволци е облъчена с различни дози γ лъчи в присъствието на различни
концетрации фамотидин или витамин С. Резултатите показват сигнификанто
повишаване на апоптозата при облъчване, което е дозо зависимо. Витамин С в ниска
доза (10 µg/ml) проявява протективен ефект спрямо радиационно индуцираната
·
апоптоза, което според авторите най-вероятно се осъществява чрез улавяне на ОН
радикали и вътреклетъчен антиоксидантен механизъм [16]. Данните от друго проучване
показват, че аскорбинова киселина в концентрация 5мМ повишава клетъчната
преживяемост, репарацията на двойно верижните ДНК разкъсвания и редуцира
образуването на СХО в култури от човешки фибробласти, подложени на
комбинираното въздействие на рентгенови лъчи и тежки метали [6].
Опити с клетъчни линии
При опити с човешки туморни клетки Human lung carcinoma cells ( линия A549)
и нормални Human bronchial epithelial cells (BEAS-2B) е установено, че
радиопротективния ефект на вит. С е концентрационно зависим и е с подобен ефект и
при туморните и при нормалните клетки. Витамин С в ниска концентрация понижава
радиационно индуцираните микроядра, докато във висока концентрация засилва ДНК
уврежданията, по-силно проявени при туморните клетки [11]. При опити с човешки Tlymphoblastic MOLT-3 клетки при прилагането на вит. С в концентрации 0,01 µМ или 1
µМ преди облъчване не се установява протективен ефект, а при концентрация 100 µМ е
открит радиосензитивен ефект [19].
При опити с клетки от яйчник на китайски хамстер, облъчени с неутронна
радиация, прилагането на аскорбинова киселина води до значително понижаване на
мутагенезата [10].
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Проучвания на радиозащитния ефект на витамин С при опити с животни
При опити с мишки, приложението на аскорбинова киселина интра
перетонеално преди облъчването с γ-лъчи, има протектиращ ефект или намалява
радиационно индуцираната болестност и смъртност, а също така ускорява
заздравяване на раните [8]. Претретирането на мишките с аскорбинова киселина
сигнификантно ускорява заздравяването на раните. Под въздействие на аскорбиновата
киселина е установено, че се увеличава синтезът на колаген, на хидроксипролин, на
ДНК и на съдържанието на нитрити и нитрати в гранулационната тъкан на раните.
Хистологичното изследване на биопсии от раните показва също и подобрено отлагане
на колаген, увеличание на фибробластите и на васкуларизацията [7, 9].
Установено е, че прилагането на вит. С подобрява ензимната активност в ГИТ
на облъчените плъхове и се минимизират интестициалните увреждания предизвикани
от облъчванията [5].
При опити с мишки приложението на витамин С р. о. 2 ч. преди или
непосредствено след целотелесно им облъчване с 1 Грей γ лъчи понижава честотата на
микроядрата и на хромозомните аберации в костномозъчните клетки [22]. Според друго
изследване с мишки, ефектът от р. о. приложение на витамин С преди или
непосредствено след γ облъчване зависи от приложената концентрация на витамина – в
концентрация 400 мг/кг/дн усилва радиационния ефект, докато в концентрация 50-100
мг/кг/дн редуцира образуването на микроядрата в изследваните костномозъчни
полихроматични еритроцити и в ексфолирани клетки от пикочен мехур [13]. В трето
изследване пак с мишки, подложени на γ облъчване интра перитонеалното приложение
на витамин С води и до понижаване на честотата на възникналите микроядра в
костномозъчните клетки и до засилване на клетъчната пролиферация [24]. В изследване
на облъчени с рентгенови лъчи женски мишки, претретирането с витамин С, приложен
чрез водата за пиене ги протектира от образуването на микроядра [18].
При опити с плъхове прилагането на радиопротективната комбинация от αтокоферол и аскорбинова киселина повишава апоптозата, доказано чрез изследване на
ниско молекулна ДНК в циркулацията като най-вероятно по този начин се подпомага
невъзпалително, апоптотично отстраняване на най-увредените клетки [23].
При опити с плъхове е установено, че витамин C проявя радиозащитен ефект без
повишаване на радиационно индуцираната чернодробна микрозомална епоскид
хидроксилазна и глутатионхидроксилазна генна експресия [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на направения литературен обзор ние може да обобщим, че
радиозащитното действие на витамин С зависи от прилаганата концентрация, от
времето на приложение срямо облъчването и от типа на облъчените клетки.
Тази обзорна статия е част от проучванията на научноизследователски проекти
№30/2014 и №7/2016 на МФ при ТрУ, гр. Стара Загора.
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