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Резюме:

Вирусните инфекции водят до заболявания, характеризиращи се с широк
спектър от клинични симптоми, като оксидативният стрес е един от техните
отличителни белези. Оксидативните радикали от своя страна могат да засилят репликацията на вирусите, което води до усилване на патогенността
им. Друг важен параметър за репликация на вирусите и патогенността е
хранителният статус на гостоприемника. Вирусната инфекция едновременно увеличава необходимостта от микронутриенти и причинява тяхното
изчерпване, което води до дефицита им. Той може да бъде компенсиран с
добавки на тези микронутриенти. Сред хранителните вещества, свързани с
вирусната инфекция, селенът (Se) има важна роля в антиоксидантната
защита, окислително-възстановителната сигнализация и окислителновъзстановителната хомеостаза. Днес от особен интерес е въпросът дали
селенът участва не само като антиоксидант и имуномодулатор, а и като
специфичен антимутагенен фактор, с влияние върху коронавирусната
пандемия, тъй като селенът е доказано ефективен при други, подобни на
тази вирусни епидемии, с вируси от подобен РНК тип.
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Abstract:

Viral infections lead to diseases characterized by a broad spectrum of clinical
symptoms, with oxidative stress being one of their hallmarks. Reactive oxygen
species can, in turn, enhance viral replication leading to an amplification loop.
Another important parameter for viral replication and pathogenicity is the
nutritional status of the host. Viral infection simultaneously increases the
demand for micronutrients and causes their loss, which leads to a deficiency
that can be compensated by micronutrient supplementation. Among the
nutrients implicated in viral infection, selenium (Se) has an essential role in
antioxidant defense, redox signaling, and redox homeostasis. Of particular
interest today is the question of whether Se is not only an antioxidant and
immune-modulator, but also a specific antimutagenic factor. The latter could be
implemented during the Coronavirus pandemic since Se has been shown as
effective in other viral epidemics with similar RNA viruses types.
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Значението на селена (есенциален микроелемент в човешкия организъм) за човешкото
здраве е разкрито и проучено сравнително късно. Един от аспектите на интереса към селена е
въздействието му върху имунната ни система [1,
2, 3] и срещу някои вирусни инфекции [3, 4, 5, 6].
Храната е основният източник на прием на селен за бозайниците, но само пет молекули (селеноцистеин, селенометионин, селенонин, се-

ленит и селен) съставляват биодостъпния селен
при приема на храна [7, 8]. Препоръчителният
дневен прием на селен при възрастни е между
50 и 100 μg на ден. Повтарящият се дневен прием над 400 µg води до селеноза и евентуално
смърт [2, 3, 7, 8] Няколко научни публикации
документират, че при пациентите с вирусни инфекции концентрациите на селен намаляват
бързо. Нивото му в човешкия организъм може

В. Димитрова, Д. Йонова. РНК вируси и селен

да се редуцира с 40-50% при вирусни заболявания, което може да бъде животозастрашаващо,
ако нивата на селен на пациента са били понижени още преди развитието на болестта. Касае
се вероятно за ангажиране и изчерпване на селена при активиране на имунната система от
вируса [4, 5, 6]. В такива случаи дори при хора,
които получават обичайни количества селен
(Se) от диетата си, допълнителните добавки ще
бъдат полезни.
От друга страна, скорошни проучвания показват, че не само имунният отговор на гостоприемника се влияе от дефицитната диета, но и
самият вирусен патоген също може да бъде
променен [6 , 8, 9]. Диетичните дефицити, които
водят до оксидативен стрес в гостоприемника
(напр. дефицит на селен) [8, 9, 11], могат да
променят вирусен геном така, че нормално доброкачественият или леко патогенен вирус да
стане силно вирулентен в дефицитния, атакуван
от оксидативен стрес гостоприемник. След като
се появят мутациите на вируса, дори гостоприемниците с нормално хранене могат да бъдат
засегнати от новопатогенния щам.
Селенът от диетата и/или добавките е включен в редица селенопротеини, които имат различни функции в човешкото тяло. Повечето от
биологичните активности на селена се осъществяват чрез неговото включване като рядка
аминокиселина селеноцистеин от основното
семейство на селенопротеините. Дефицит на
селен, който е основният регулатор на селенопротеиновата експресия, се свързва с патогенността на няколко вируса [8, 11, 12]. В допълнение, няколко селенопротеинови члена, включително глутатион пероксидази (GPX), тиоредоксинови редуктази (TXNRD), изглежда, имат важна роля при различни модели на репликация на
вирусите. И накрая, идентификацията на вирусните селенопротеини в генома на заразените от
вируса moluscum contagiozum (т.нар. водна брадавица) и на вируса fowlpox (птичи вирус) демонстрират значението на селенопротеините
във вирусния цикъл [11, 13, 14].
Може би най-активният от тези съдържащи
селен селенопротеини е селенопротеин P
(SEPP). Плазменият селенопротеин P (SePP) е
основната циркулираща транспортна форма на
селен, представляваща по-голямата част от селена в плазмата (до 60%) [11] и отговаря на
промените в нивото на хранителната експозиция [6, 15, 16, 17]. Съдържа до 10 атома селен
на молекула. Наред с другите функции той участва в детоксикацията на тежки метали и свободни радикали и въпреки че SePP се експресира в
повечето тъкани, понастоящем се счита, че
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SePP в черния дроб включва селена в преразпределението на SePP към други тъкани [12,
18]. Приемът на SePP от плазмата в тъкани,
включително тестиси, бъбреци и мозък, се очертава като процес, медииран от рецепторите, но
другите механизми, участващи в доставянето на
диетичния селен до тъканите като цяло, остават
неизвестни [1, 2, 7, 8]. От експериментите с
мишки се установява, че ако SEPP е инактивиран, това води до драстично намаляване на наличността на селен в мозъка, както и до намаляване на биосинтеза на други основни селенопротеини. Получените симптоми са двигателен, неврологичен и растежен дефицит, който
при новородени може да бъде компенсиран
чрез перорални добавки на кърмещи майки със
селен или селенови добавки към изкуствената
храна на кърмачето. Що се отнася до фертилитета при мъжете, нормалното производство на
сперма също зависи от SEP [3, 4, 6].
Друга особеност на селена и неговите антиоксидантни ензими е, че той защитава генетичния материал от мутации. Този механизъм се
наблюдава при профилактика на бременни със
селенов дефицит и при вирусни инфекции, т.е.
има влияние както върху гостоприемника, така и
върху вируса. Когато навлезе в човек със селенов дефицит, вирусът може да претърпи мутации, което го прави далече по-опасен. С други
думи, вирусът също се нуждае от селен като
защита срещу свободните радикали, които могат да предизвикат опасни мутации. Вирусите на
обикновена настинка, НIV и другите РНК вируси
се нуждаят от ензими, съдържащи селен за защита от мутации.
В началото на 30-те години за първи път е
описана ендемична кардиомиопатия, наречена
болест на Кешан, в североизточен Китай. Това
заболяване се наблюдава при бебета, деца и
жени в детеродна възраст [19, 20]. Характеризира се със сърдечна хипертрофия, застойна
сърдечна недостатъчност, белодробен оток и
смърт. През 40-те и 60-те години на XX век болестта на Кешан се разпространява и в други 12
провинции в Китай. Около осем милиона души
са живели в засегнатите райони през този период и хиляди хора умират всяка година от тази
патология. Едва през 70-те и дори началото на
80-те години на миналия век се установява, че
съдържанието на селен е изключително ниско в
почвата, водата, храната и телесните течности
на хората в районите на регистриране на болестта на Кешан, в сравнение със съседни провинции. За преодоляване на проблема се прилага селенова тор върху почвата, с цел увеличаване съдържанието му в храна [20] и се доба-
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вя селен в диетата на хората от тези области.
Резултатът е пълното ликвидиране на заболяването в засегнатите провинции на Китай [20].
Въпреки това някои особености на болестта на
Кешан, особено годишното или сезонното колебание на честотата ù, не отговарят напълно на
дефицита на селен. Изглежда, че това заболяване има двойна етиология, т.е. дефицит на селен и инфекциозен кофактор, а именно вирусът
Coxsackie B [21, 22, 23]. Използвани са животински модели, за да се разбере връзката между
хранителния приемник на Se и инфекцията с
вируса Сoxsackie [24, 25, 26]. Инфекции с
Coxsackie virus B3 (CVB3) на мишките могат да
причинят миокардит, подобен на този, открит в
човешката популация, описвана с болест на
Кешан. Интересно е, че невирулентни щамoве
от CVB3 (обозначени с CVB3/0), които не водят
до миокардит, са в състояние да еволюират във
вирулентен щам, когато се инокулират в мишки
с дефицит на селен [28, 29, 30]. Тези експерименти, проведени в животински модели, демонстрират, че хранителният статус на гостоприемника, и особено неговата антиоксидантна защитна система са важен фактор за вирулентността, и допринасят за еволюцията на доброкачествените вирусни геноми в по-агресивни
вируси. Молекулярният механизъм, участващ в
този процес, остава да бъде изяснен, но е очевидно, че съществува риск редица вируси да
станат по-вирулентни, преминавайки през гостоприемник с дефицит на селен, което превръща Se в микроелемент със значително влияние
върху вирусната инфекция и защита [31, 32, 33].
Връзката между нивата на селен и вирусна
инфекция е съобщена за много вирусни групи,
особено за РНК вирусите [7, 10, 11, 33]. Условията на околната среда, които водят до хронична
диетична депривация на Se, могат да бъдат биоиндикатори на вирусна вирулентност и последваща патогенеза.
Настоящата епидемиологична обстановка,
граничеща с пандемия, с наличието на масово
инфектиране на населението в световен мащаб
с т.нар. коронавирус, един от РНК вирусите с
много висока контагиозност, поставя пред медицинската гилдия сериозно предизвикателство.
В тази връзка, превид по-горните аргументи, ние
предлагаме да се проследят плазмените нива
на селен и глутатион пероксидазна активност
при заразените пациенти и да се приложи селенова суплементация в случай на селенов дефицит. Същевременно да се препоръча на здравите хора, или поне на най-застрашените групи от
тях, да проведат селенопрофилактика, а на останалите – хранителен режим с богати на селен
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храни. Селенът ще бъде полезен не само като
антиоксидант и имуномодулатор, а вероятно и
като антимутагенен фактор в борбата срещу
агресирането на коронавируса. С предлаганата
селенотерапия и профилактика със сигурност
няма да навредим нито на здравите, които ще
профилактираме, нито на заболелите, което е
наше свещено правило в съвременната Хипократова клетва, но първоначално публикувано в
медицински текстове през 19 век, въз основа на
мисъл на известния английски лекар Томас Сиденхам, работил и творил през 17 век – Primum
non nocere!
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