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ABSTRACT
The metabolic syndrome is a constellation of biochemical and clinical disorders that
seriously increases the risk of development of type 2 diabetes, cardiovascular complications and
chronic kidney disease. Epidemiological, clinical and experimental studies indicate a close
relationship between the high-fructose diet, the manifestation of metabolic syndrome and the
development of specific morpho-functional kidney changes. The high-fructose diet in rats is a
model for the induction and studing of metabolic syndrome associated complications., including
glomerular and tubulointerstitial lesions. This model has contributed for clarification of many
aspects from the pathogenesis of the renal dysfunction, associated with the fructose-induced
metabolic syndrome.
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ВЪВЕДЕНИЕ
В последните няколко десетилетия се наблюдава значително нарастване в честотата на
на метаболитния синдром сред възрастното население на развиващите се страни (6).
Паралелно с това се отчита и увеличение в консумацията на фруктоза в състава най-вече на
захарозата и високо-фруктозни царевични сиропи (12). Клинични и експериментални
изследвания показват корелативна връзка между повишената фруктозна консумация и MetS
(1). Метаболитният синдром , представляващ констелация от клинични и биохимични
нарушения като инсулинова резистентност, затлъстяване, дислипидемия, хипертензия и
нарушен глюкозен толеранс, повишава значително риска от развитие на кардиоваскуларни
заболявания, хронични бъбречни увреждания и диабет тип 2 (23). Получените до настоящия
момент данни от редица епидемиологични, клинични и експериментални изследвания
подкрепят хипотезата, че високата фруктозна консумация показва тясна връзка с развитие на
MetS и хронични бъбречни увреждания, а също така, че в този процес патогенетична роля
играе и фруктоза-индуцираната хиперурикемия.
Фруктозен метаболизъм
Фруктозата се съдържа основно в плодовете, меда и захарозата. В последните години
широка употреба намират и т. нар. високо фруктозни царевични сиропи (HFCS). HFCS
съдържат свободна фруктоза и глюкоза в различни процентни съотношения, но най-често в
съотношение 55% фруктоза и 45% глюкоза. За периода 1970 – 1997г. консумацията на
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фруктоза под формата на HFCS и захароза нараства с около 26%. Ключова роля във
фруктозния метаболизъм играе специфична кетохексокиназа (фруктокиназа), представена
основно в черния дроб, мастните клетки и проксимални тубулни епителни клетки. До голяма
степен възможността високо-фруктозната диета да индуцира характерни особености на MetS
се дължи на факта, че фруктозата притежава липидогенен ефект, а също така увеличава
продукцията на пикочна киселина. Дислипидемичният ефект на фруктозата вероятно се
дължи на повишената продукция на диацилглицерол и увеличена активност на ацил КоА
(28).
Фруктоза-индуциран метаболитен синдром при плъхове
Високо-фруктозната диета (60-70% от тоталния калориен прием) у гризачите е модел за
индукция на MetS и свързаните с него усложнения (32). Значение имат възрастта на
опитното животно и начина на прилагане на фруктозата. Rodrigo Ferreira et al., констатират ,
че възрастните плъхове от порода Wistar манифестират по-отчетливо симптоми на MetS в
сравнение с млади индивиди от същата порода, а също така, че ефекта от добавяне на
фруктозата към храната е по-значим в сравнение с този, когато фруктозата се добавя към
питейната вода (5). Симптоми на MetS (инсулинова резистентност, хипертензия и
хипертриглицеридемия) се манифестират след най-малко двуседмично прилагане на високофруктозна диета.
Фруктоза-индуцирана хиперурикемия и връзката и с метаболитния синдром
Патогенетична роля в ефектите на високо-фруктозната диета играе и индуцираната от
нея хиперурикемия (21). Хиперурикемичният ефект на фруктозата вероятно се дължи на
факта, че кетохексокиназния фруктозен метаболизъм се асоциира с изконсумиране на АТФ и
неорганичния фосфат, имащо за резултат повишена активност на АМФ деаминазата и
увеличена продукция на пикочна киселина . Налице е и ясно изразена връзка между
хиперурикемията и проява на симптоми на MetS (3). Така например хиперурикемични
плъхове показват повишение на артериалното кръвно налягане, каквото не се наблюдава у
нормоурикемични плъхове (20). Хипертензивният ефект на пикочната киселина вероятно се
дължи на индуцирания от нея оксидативен стрес в съдовата стена (30) и свързаната с него
ендотелна дисфункция и намалена продукция на азотен оксид (NO) (15). Ендотелиалният NO
има отношение и към експресията на адхезионни молекули върху ендотелната повърхност,
както и в синтеза на проинфламаторни медиатори (31). Хиперурикемията се асоциира с
повишена експресия на медиатори на възпалението (18) и затлъстяване при деца (19).
Фруктоза-индуциран метаболитен синдром и хронични бъбречни увреждания
Sánchez-Lozada LG et al. установяват, че плъхове подложени на високо-фруктозна диета
развиват специфични структурни и функционални изменения в бъбреците като бъбречна
хипертрофия, гломерулна хипертензия, кортикална вазоконстрикция, прегломерулна
артериолопатия (25). Степента на бъбречното увреждане нараства с увеличаване на
фруктозното съдържание в диетата (25). Значение оказва и продължителността на
прилагането на високо-фруктозната диета (16). Високата фруктозна диета при плъхове
акцелерира прогресията и на съществуващо вече хронично бъбречно заболяване (7).
Механизмът, по който фруктозата осъществява своя ефект върху бъбрека е свързан с
фруктокиназния й метаболизъм (4). Установено е, че кетохексокиназната и фруктозо-1фосфат алдолазната активност, а също така и всички главни метаболитни и нуклеотидни
ефекти на фруктозата са най-силно изразени в проксималния бъбречен тубул (2).
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Хиперурикемия и ренална дисфункция
Хиперурикемичните плъхове развиват системна и гломерулна хипертензия, като
приложението на специфични инхибитори на ксантиноксидазата (алопуринол, фебуксостат)
редуцира значително метаболитните и ренални нарушения (10,24). Високите серумни нива
на пикочна киселина стимулират рениновата секреция и индуцират патологични промени в
аферентните артериоли (26). В аферентните артериоли на хиперурикемични плъхове се
установява повишена активност на циклооксигеназа-2(COX-2), респективно повишена
продукция на тромбоксан А2 (TXA2) (14). In vitro изследвания върху култури на
гладкомускулни клетки, инкубирани в среда с високо съдържание на пикочна киеселина,
показват повишена активност на циклооксигеназата и засилена клетъчна пролиферация,
които се потискат посредством приложение на COX-2 или TXA-2 рецепторни инхибитори.
Патогенетична роля в бъбречното увреждане се отдава и на хиперурикемично-индуцирания
възпалителен отговор в бъбрека (13). Високо-фруктозната диета и свързаната с нея
хиперурикемия увеличават екпресията на интерцелуларната адхезинна молекула (ICAM-1)
върху ендотелни клетки от плъши бъбреци (8). В експресията на адхезионни молекули важна
роля заема редукцията на ендотелния NO. Така при приложението на екзогенни донори на
NO сигнификантно се редуцира IL-1 индуцираната експресия на ICAM-1 в култури от
човешки гломерулни мезангиални клетки (11). Cirilio et al., констатират увеличена бъбречна
синтеза и експресия на моноцитен-хемоатрактантен протеин-1 (MCP-1), който играе ключова
роля във възпалително медиирано бъбречно увреждане (4). MCP-1 предизвиква директна или
индиректна активация на някои макрофагеални рецептори (9), като по този начин е
отговорен до голяма степен за наблюдавания моноцитно-макрофагиален инфилтрат в
бъбречния интерстициум (27). Способността на някои антиоксиданти да потискат
хиперурикемично-индуцираната експресия на MCP-1 от проксималните тубулни клетки
подсказва участие на редокс-механизми в този процес (13).
Съществуват редица доказателства, подкрепящи хипотезата, че високо-фруктозната
диета може да играе важна роля в развитието на метаболитен синдром и свързаните с него
карвдиоваскуларни и ренални компликации. Алармиращото покачване в честотата на
метаболитния синдром от една страна и липсата на достатъчно яснота по отношение точните
му патогенетични механизми и ролята на високо-фруктозната диета поражда
необходимостта от допълнителни епидемиологични, клинични и експериментални
изследвания.
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