
Хранене и имунитет

приятели врагове

Доц. Петя Димитрова, 
Департамент по имунология, 

Институт по микробиология, БАН

или

Семинар, Фондация “Храна за размисъл” 
София, 8.10.2016



В настоящата презентация ще разберете:

• може ли неправилното хранене да предизвика трайни 
промени в нашия геном;

• как неправилното хранене променя имунния отговор при 
възпаление;

• как правилната диета може да подобри имунния отговор 
при възпалителни ставни заболявания 



Хранене

Хранене 
•доставя енергия 
и вещества
•поддържа 
структурата и 
фунцията на 
клетката 



Клетъчна/ядрена мембрана: липиди, протеини
Цитоплазма и органели: липиди, РНК и протеини
Ядро: ДНК, РНК, протеини

ДНКпротеини

Клетка: структура и функция
Клетка

РНК

структура

функция

Преводач
на информацията

Гени
код на информацията

Специфичен 
продукт

Клетъчна мембрана
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Принцип на макарата

Принцип на кутията

Пакетиране на ДНК



Епигенетика
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Епигенетика хранене

Храненето по време на развитието на ларвата води до 
необратими външни промени

Пчелно млечице



Опит при Agouty мишки



Ген Agouty

Храненето в периода на бременността предизвиква епигенетични 
промени водещи до различен фенотип

Неактивен ген Активен ген

•промяна в пакетирането на ДНК
•промяна в метилирането на ДНК



Хранене при бременност

Недохранване
/прехранване

Промяна в 
глюкозен 
метаболизъм

Промяна в ДНК 
метилиране на 
гена за IGF

Риск от 
диабет 

Храните с анти-възпалително 
действие са опасни при 
бременни в третия триместър:
ефект върху сърдечната система 
преждевременно раждане 
Michael Greger, M.D., 2015

Чай от лайка, зелен чай, черен чай
Консумация на антиоксиданти –
антоцианини
Грозде
Цитруси
Черен шоколад
Червени плодове

NutritionFacts.org
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Епигенетични промени се унаследяват

• промени в майката при хранене преди и 
непоследствено след оплождане – 1-ва генерация

• промени в зародиша по време на зародишното 
развитие – 2-ра генерация

• промени по време на развитие на гаметите – 3-та 
генерация

• 100 годишен ефект

1950

баба дъщеря внучка правнучка

1970 2000 2030



Sperm signatures
•Male rats fed a high-fat diet, for example, beget daughters with 
abnormal DNA methylation in the pancreas (Nature 467, 963–966 
(2010). 
•Male mice fed a low-protein diet have offspring with altered liver
expression of cholesterol genes (Cell 143, 1084–1096 (2010))
•Male mice with pre-diabetes have abnormal sperm methylation, 
and pass on an increased risk of diabetes to the next two 
generations (Proc. Natl Acad. Sci. USA 111, 1873–1878 (2014).
•High-fat or ethinyl-oestradiol intake during pregnancy increases 
mammary cancer risk in several generations of offspring (Nature 
Communications 3, Article number: 1053 (2012)

Epigenetics: The sins of the father
Virginia Hughes
05 March 2014

Бащата е също виновен
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Епигенетични промени са обратими



Храни – епигенетични модификатори



Mоже ли неправилното хранене да предизвика трайни 
промени в нашия геном?

ДА

Вероятно храненето променя генетичната експресия  на гени 
свързани с възпаление!!!



Как неправилното хранене променя имунния отговор при 
възпаление?



Вроден и придобит имунитет

Клетъчен и хуморален

Имунните клетки: образуват се в 
костния мозък и тимуса (Т лимфоцити)

В кръвта циркулират, в тъканите -
“отсядат” в органи на лимфната 
система, бял дроб, черен дроб, черва

Имунитет
Имунитет: латински: immunis –
„свободен“

Стриктно регулирана система 
от взаимодействащи си:

Протеини – цитокини, антитела, 
разтворими фактори

Имунни клетки



Имунен статут: изследване на кръв

Кръвна натривка
Микроскоп

Автоматично 
броене/промяна в 
електрично 
напрежение 

Флоуцитометрия

Серум Клетки
Антитела
Цитокини
Хемокини
Комплемент
Разтворими фактори и 
рецептори



Имунен отговор при възпаление

Започваме по принцип...... - неспецифично



Нещата стават лични..... – специфичен имунен отговор



Хранене при нормален имунен 
отговор (при инфекция)

Имунните клетки са 
метаболитно активни и 
се делят

Балансиран имунен отговор: - ефективно начало и край

"micronutrient 
malnutrition –дефицит 
на витамини и 
минерали

Начало на имунен отговор
4-24  час - вода
48 -96 час – течни храни, богати на катехини 
и цитрусови плодове
cлед 98 час – храни, богати на омега-мастни 
киселини, разтворими фибри, селен , 
пробиотици, цитруси и червени плодове, 
вода

Край на имунен отговор
14 ден – храни ефект върху тъканното 
възстановяване – спанак, зеле, моркови, 
ядки, риба



Витамин D3 – ефективен във всички етапи на 
имунния отговор

Причина: Рецепторът за витамин D3 се намира в  ядрото
Епигенетичен модулатор

25-hydroxyvitamin D (25-D),1,25-dihydroxyvitamin D (1,25-D) 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.nature.com/bonekey/knowledgeenvironment/2011/1104/bonekey20110505/fig_tab/bonekey20110505_F1.html&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNGqdWMqe3e6Si975TFGi9lVL4_-sQ&ust=1475918574431906


Как неправилното хранене променя имунния отговор при 
възпаление?

Неправилното хранене може да удължи възпалителния
отговор и да намали възможността за поправка на 

увредената тъкан



Хронично възпаление



Автофагия – клетъчен канибализъм 
активиран при гладуване

Нобелова 
награда за 
медицина



Неправилно почистване след имунен 
отговор  - активиране на адипоцитите

адипоцит

Адипонектин
Лептин
Резистин
Възпалителни 
цитокини

Поддържане на ниско ниво на възпаление



Автофагия – клетъчен канибализъм 
активиран при гладуване

Гладуване Автофагия

Потискане на 
активацията на 
адипоцити

Антивъзпалителен 
отговор на 
имунните клетки
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Хранене при хронично възпаление

Епигенетични модулатори, за 
да потиснем експерията на
възпалителни гени и 
временнен глад, за да 
повишим автофагията

Комбинация между:
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Диета при възпалително ставно 
заболяване – ревматоиден артрит

Поддържане на баланс с диета чрез индивидуален план!!!
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Благодаря за вниманието!!!
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