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Интегритетът на чревния епител е ключов
компонент за поддържане на тъканната
хомеостаза на червата и стабилността на
чревната бариера, което се постига само
ако съществува строго равновесие между
клетъчната преживяемост и клетъчна
смърт (1). Традиционната концепция, че
апоптозата и некрозата са основни
форми на клетъчна смърт е оспорена от
скорошно откритие на нов вид
програмирана клетъчна смърт, наречена
некроптоза.
Некроптозата е регулирана форма на
клетъчна смърт, която се наблюдава при
екстрацелуларна апоптотична стимулация
в клетки, в които апоптозата е потисната
(2). Тя е процес, зависим от активността
на рецептор взаимодействащата
серин/треонин-протеин киназа 3 ( RIP3 )
(2) и смесенaта линия на киназния
домейн-подобен протеин (MLKL)(3).

Целта на настоящото изследване е да се
направи преглед на данните от
литературата за връзката между
програмираната некроза и патогенезата
на Възпалителните чревни заболявания
(ВЧЗ).

Некроптозата е подобна на некрозата по
отношение на морфологичните характе-
ристики, но може да бъде регулирана.
Загубата на целостта на мембраната и
освобождаването на вътреклетъчното
съдържимо предизвикват възпалителен
отговор. Последни in vivo проучвания
демонстрират, че некроптозата в чревния
епител при условно създадени модели на
чревни възпалителни заболявания
предизвиква възпаление с характеристики
подобни на ВЧЗ при хората (4,5).
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РЕЗЮМЕ ЦЕЛИ

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

РЕЗУЛТАТИ

За периода 2013 – 2020 г. в достъпните
бази данни (Scopus, ScienceDirect, Web of
Science, Access Medicine, PubMed) са
използвани следните ключови думи на
английски език: програмирана некроза,
некроптоза, рецептор взаимодействаща
серин/треонин-протеин киназа 3 ( RIP3 )
и ВЧЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контролирането на ключови молекули,
участващи в пътя на некроптозата, може да
предостави нови възможности за лечение на
ВЧЗ.


