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Списък на използваните съкращения
2-МЕ – 2-метоксиестрадиол
ADP – аденозиндифосфат
Asc • – аскорбатен радикал
BOS – базов оксидативен стрес
CAT – каталаза
Cu / Zn- SOD – цитозолна супероксид-дисмутаза с Cu/Zn в активния
център
Cyt C – цитохром с
DHA – дехидроаксорбат
EDRF – релаксиращ фактор на ендотелните клетки
ER – ендоплазмен ретикулум
FAD – флавин-аденин-динуклеотид
GSH – глутатион (редуцирана форма)
GSH- Px – глутаион пероксидаза
GSSG – глутатион (оксилена форма)
GST – глутатион-S-трансферазни ензими
HOS - IV – високо интензивен оксидативен стрес
IMM – вътрешна митохондриална мембрана
IOS -III – оксидативен стрес с междинна интензивност
LOS - II – оксидативен стрес с ниска интензивност
Mn-SOD – митохондриална супероксид-дисмутаза с Mn в активния
център
MOS – лека форма на оксидативен стрес
NAD – никотинамид-аденин-динуклеотид
NO• – радикал на азотния оксид
NOs – aзотен оксид синтетаза
ONOO– – пероксинитрил анион (пероксинитрит)
R• – алкилен радикал
RNS – реактивни азотни видове
RO• – алкокси радикал
ROS – реактивни кислородни видове (активни форми на кислорода)
Rotenone (Rot) – ротенон
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ROО• – пероксиден радикал
SOD – супероксид-дисутаза
SOS – тежка форма на оксидативен стрес
TOS – умерена форма на оксидативен стрес
XO – ксантин оксидаза
Аsc – аскорбинова киселина
АTP – аденозинтрифосфат
ЕС- SOD – екстрацелуларна супероксид-дисмутаза с Cu / Zn в
активния център
Н2О2 – водороден пероксид
НО– хидроксилен анион
НО• – хидроксилен радикал
О2 1Δ – синглетен кислород
О2 3Σ – триплетна форма на кислорода (молекулен кислород)
О2•– – супероксид анион радикал (супероксид)
ОS – оксидативен стрес
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УВОД
Терминът редокс-статус се използва за дефиниране на баланса
между редуциращите еквиваленти и окислителите в клетки, тъкани и
телесни

течности,

като

това

включва

основно:

ендогенните

редокс-двойки (GSH/GSSG, NAD /NADH, NADP /NADPH, FAD/FADH2),
+

+

антиоксидантите и активните форми на кислорода (ROS).
ROS играят важна роля в регулирането на клетъчната хомеостаза.
При физиологични условия, контролираното генериране и елиминиране
на ROS гарантира поддържането на редокс-баланса и клетъчния
метаболизъм в норма. В умерени количества ROS участват в
сигналната трансдукция, стимулират клетъчната пролиферация, докато
високи количества на ROS могат да индуцират клетъчна смърт.
Общоприето е схващането, че повишената продукция на ROS в
организма води до оксидативен стрес, който е основната причина за
промени в окислително-редукционните процеси и нарушаване на
вътреклетъчния

редокс-баланс.

Правилното

функциониране

на

ендогенните редокс-системи е от съществено значение за поддържане
на редокс-статуса и редокс-сигнализацията на клетките. Голямото
разнообразие от ендогенни редуктори, като: аскорбат, тиоредоксин,
GSH, NADPH, NADH, антиоксиданти и др., допринасят за поддържането
на клетъчната редокс-хомеостаза и влияят пряко върху отговора на
организма към оксидативен стрес.
Различни екзогенни и ендогенни източници могат да доведат до
повишаване на ROS в организма, намаляване на способността за
тяхното елиминиране и нарушаване на редокс-хомеостазата. Това, от
своя страна, води до дисбаланс в образуването и елиминирането на
ROS,

което

предизвиква

нарушения

в

клетъчната

физиология,

съпътствани с: митохондриална дисфункция, активиране на онкогени и
др. Тези процеси, в комбинация с невъзможността за елиминиране на
активните форми на кислорода, индуцират генетична нестабилност и
мутации, иницииращи различни адаптационни механизми в клетките –
неконтролируема пролиферация, силно инхибиране на апоптозата,
стимулиране на ангеогенезата, метастатичен потенциал и развитие на
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рак.
В последните няколко години редокс-статусът на клетки, тъкани и
телесни течности се налага като важен диагностичен маркер за
туморогенеза.
До започване на изследванията по настоящия дисертационен труд
(2012), в литературата не съществуваше описан универсален метод за
оценка на редокс-статуса на живи клетки. Всеки един компонент, който
участва

във

формирането

на

редокс-статуса,

се

анализира

самостоятелно – чрез използване на различни методични подходи,
главно in vitro. Клетъчният редок-статус се оценява на базата на
сравнителен

анализ

на

един

или

няколко

параметъра,

като

заключенията често са противоречиви. Това налагаше разработването
на нови методи за оценка на клетъчния редокс-статус с използването на
подходящи редокс-сензори, каквито са аминоксилните радикали
(>N-O•).
Аминоксилните радикали са клас пиперидинови и пиролидинови
стабилни свободни радикали, прилагани като контрастни субстанции в
EPR

спектроскопията

и

магнитно-резонансния

имиджинг

(MRI).

Стерично-запречените и резонансно-стабилни аминоксили и техните
производни притежават значително време на живот, което им дава
възможност да се прилагат широко като устойчиви свободни радикали,
спин-маркери или спин-сонди, за проследяване кинетиката на различни
процеси в моделни и биологични системи.
In vitro изследванията (в моделни безклетъчни системи) показват, че
парамгнитният аминоксилен радикал (характеризиращ се с MRI/EPR
контраст)

може

бързо да

се

трансформира

в

неконтрастните

диамагнитни форми – хидроксиламин и/или оксоамониев йон, от
различни вещества (свободни йони на метали с промелива валентност,
убихинол, NADH, NADPH, GSH, аскорбат и др.). Хидроксиламинът и
оксоамониевият йон са „SOD-миметици“ и могат да доведат до
възстановяне

на

радикаловата

форма

на

аминоксила,

като

взаимодействат със супероксидните радикали при физиологични
стойности на рН (Схема 1). In vivo изследвания (на интактни животни)
също показват, че нитроксид-усиленият MRI/EPR сигнал следва
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процесите на редукция и окисление на аминоксилните производни в
организма.

Следователно,

подходяща

база

за

редокс-цикълът

разработването

на

на

аминоксилите

методи

за

оценка

е
на

редокс-статуса и индукцията на оксидативен стрес в клетъчни
суспензии, тъканни препарати и телесни течности. Съществуващите в
литературата

и

описани

накратко

по-горе

факти

доведоха

до

формулирането на целите и основните задачи на настоящата
дисертация.

Схема 1. Редок-цикъл и динамика на MRI/EPR контраста на
аминоксилните радикали.
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ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
ЦЕЛ
Да се разработи подходяща методология за директно визуализиране
и анализиране на клетъчния редокс-статус, която да позволява
идентифициране на ракови от неракови клетъчни култури (линии) и
оценка на степента на оксидативен стрес, индуциран „ин витро” в
култивирани клетъчни суспензии.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да

се

разработи

методика

за

директно

визуализиране

и

анализиране на клетъчния редокс-статус, позволяваща разграничаване
на ракови от неракови клетъчни линии, с използване на MRI и
аминоксилни радикали като редокс-чувствителни контрастни агенти
(нитроксид-усилен MRI).
2. Да

се

разработи

методика

за

директно

визуализиране

и

анализиране на клетъчния редокс-статус, позволяваща разграничаване
на ракови от неракови клетъчни линии, с използване на EPR
спектроскопия и аминоксилни радикали като редокс-сензори.
3. Разработените методи да бъдат приложени за определяне степента
на оксидативен стрес, индуциран „ин витро” в култивирани ракови и
неракови клетки, чрез използване на система за генериране на
супероксидни радикали – 2-Methoxyestradiol/Rotenone.
4. Да се изследва влиянието на супероксидния анион радикал,
водородния пероксид и аскорбиновата киселина върху динамиката на
нитроксид-усиления MRI и EPR сигнал при моделни безклетъчни
системи.
5. Да се валидизират разработените MRI/EPR методи на клетъчни
култури чрез конвенционални тестове за анализ на супероксид и
хидропероксиди.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Материали и реактиви
В експериментите бяха използвани адхезивни ракови (Colon26,
OSC19, U87) и неракови клетъчни линии (HaCaT, HUVEC), неадхезивни
ракови клетъчни линии (Jurkat, K562, Raji) и нормални лимфоцити
(Normal

Всички

lymphocytes).

експерименталната

работа,

бяха

реактиви,
с

висока

използвани
степен

на

в

чистота

(„HPLC-grade”, “TOF-MASS grade”). Реактивите и китовете бяха
доставени от следните компании: Amersham, BioRad, Calbiochem, Cell
Biolabs, Chemicon, Gibco, Invitrogen, Promega, SantaCruz Biotechnology,
Seikagaku, Sigma-Aldrich,

Wako и др. В работата бяха използвани

консумативи за еднократна употреба и реактиви (клетъчни среди,
буфери, дестилирана вода и др.), които бяха автоклавирани и „PCR
grade” (RNase/DNase free). При всички експерименти беше използвана
свръхчиста дейонизирана вода (Milli-Q for TOF-MASS).
Препаративни методи
1.

Изолиране на нормални лимфоцити от хепаринизирана

кръв на клинично здрави доброволци. Всички експерименти с
нормални лимфоцити бяха провеждани в двуседмичен период от
тяхното изолиране.
2.

Култивиране на адхезивни и неадхезивни ракови клетъчни

линии. Неадхезивните клетъчни линии бяха култивирани в клетъчна
среда RPMI-1640, а адхезивните – в DMEM, съдържащи 10% термално
инактивиран телешки фетален серум и антибиотици. Всички клетъчни
линии бяха отглеждани в инкубатор при 37 оС и влажна атмосфера,
наситена с 5% СО2. 24 часа преди всеки експеримент, клетките бяха
промивани еднократно и прехвърляни в свежа клетъчна среда без
антибиотици и отглеждани в инкубатор до началото на съответния
експеримент.
3.

Третиране

на

нормални

2-Methoxyestradiol/Rotenone (2-ME/Rot).
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и

ракови

клетки

с

Аналитични методи
1.

Определяне на преживяемост на клетъчните линии –

оцветяване с трипан-блу и автоматичен микроскопски анализ с
използване на «Countess® Automated Cell Counter».
2.

Анализ на нивото на ROS в култивирани клетки:

2.1. Kонвенционален тест за определяне нивото на супероксидни
радикали в клетки – DHE Assay.
2.2. Kонвенционален тест за определяне на вътреклетъчните нива на
водороден пероксид – OxySelectTM Intracellular ROS Assay.
3.

Магнитно-резонансна томография на фантоми. Всички MRI

измервания бяха проведени на 7.0 Tesla хоризонтален магнит
(Kobelco/Jastec, Япония), свързан с Bruker Avance конзола (Bruker
BioSpin, Германия), контролиран с програмата ParaVision 4.0.1 (Bruker
BioSpin, Германия). Фантомите бяха поставяни в

Н-радиочестотен

1

резонатор (RF) (Bruker BioSpin) с повърхностен RF-приемник (RAPID
Biomedical, Германия). Измерванията на MRI бяха осъществени при
следните параметри: T1-weighted incoherent gradient-echo sequence (fast
low-angle shot; FLASH), repetition time = 250 ms; echo time = 9.6 ms; flip
angle = 180 degrees; field of view = 5.2 x 4.0 cm; number of averages = 4;
slice thickness = 2 mm. При всички MRI експерименти беше използван
стандарт – дейонизирана вода.
4.

Електрон-парамагнитен резонанс (EPR) спектроскопия.

EPR изследванията бяха проведени на EPR спектрометри JEOL
(Japan)

или

Bruker

нехепаринизирани

(Germany),

капилярки.

с

използване

Капилярките

бяха

на

кварцови

поставяни

в

EPR-кюветата и всички спектри бяха записвани трикратно, при
следните параметри: microwave frequency = 9.4 GHz; magnetic field
strength = 336 mT; microwave power = 2.0 mW; field modulation frequency
=100 kHz; field modulation amplitude = 0.063 mT; time constant = 0.01 s;
sweep width = 10 mT; scan time (sweep time) = 1 min. В работата бяха
използвани следните протоколи:
4.1. Моделни експерименти в безклетъчни системи:
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- TEMPOL/H2O2 в различни концентрационни съотношения
- ТEMPOL/Ascorbate и TEMPOL/Ascorbate/H2O2
- TEMPOL/Ascorbate/Н2О2/K3[Fe(CN6)]
- TEMPOL/КO2 в различни концентрационни съотношения
- TEMPOL/Аscorbate/KO2
- Methoxy-TEMPO и Methoxy-TEMPOH, в присъствие на КO2
- Mito-TEMPO и Mito-TEMPOH, респ. Methoxy-TEMPO и
Methoxy-TEMPOH, в присъствие на Xanthine/Xanthine Оxidase и
Hypoxanthine/Xanthine Oxidase
4.2. Експерименти на култивирани клетъчни линии. Kлетъчните
суспензии бяха подложени на EPR анализ (при посочените по-горе
параметри) с използване на аминоксилните радикали Mito-TEMPO и
Methoxy-TEMPO,

както

и

на

техните

нерадикалови

форми

–

Mito-TEMPOH и Methoxy-TEMPOH.
4.3. Експерименти на култивирани клетъчни линии, третирани с
2-ME/Rot. Бяха използвани две експериментални схеми на третиране
на клетките с 2-МЕ/Rot (в различни концентрации): (а) кратка инкубация
– 30 min, на стайна температура; (б) продължителна инкубация – 12 h,
на 37 оС и влажна атмосфера (в инкубатор за отглеждане на клетки).
Третираните с 2-МЕ/Rot клетъчни суспензии бяха подложени на EPR
анализ при посочените по-горе параметри, с използване на Mito-TEMPO
и Methoxy-TEMPO, както и на нерадикаловите форми – Mito-TEMPOH,
Methoxy-TEMPOH.
5. Обработка на резултатите. Обработката на EPR спектрите беше
осъществена чрез програмата Excel (Microsoft Office 10), а на MRI
резултатите – с програмата ParaVision 4.1 (Bruker). Дескриптивните
статистически

величини

на

вариационните

променливи:

средна

аритметична стойност и стандартно отклонение (SD) бяха изчислявани
съобразно стандартните методи с програмата Excel. При всички
анализи, разликите с ниво на значимост под 0.05 (р<0.05) са считани за
статистически значими.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
1.

Магнитно-резонансна томография на клетъчни суспензии

1.1. Динамика на MRI сигнала на аминоксилните радикали в
ракови и неракови клетъчни суспензии
Фигура 1А представя MRI изображение на фантоми, съдържащи
различни концентрации на аминоксилния радикал Methoxy-TEMPO в
дейонизирана вода (DIW). Фигура 1B представя концентрационната
линейна графична зависимост на интензитета на MRI сигнала на
Мethoxy-TEMPO, изразен в относителни единици. Вижда се, че MRI
сигналът нараства линейно с повишаване концентрацията на
Мethoxy-TEMPO в диапазона 0.5-3 mM. Този диапазон от концентрации
е оптимален за използването му в моделни експерименти с MRI
детекция.

Фигура 1. Концентрационна зависимост на интензитета на MRI
сигнала на Methoxy-TEMPO в дейонизирана вода (DIW). На графиката
са показани средните стойности от три независими експеримента, като
SD не надвишаваше 10%.
Фигура 2 изобразява динамиката на MRI сигнала на Methoxy-TEMPO
(1 mM), добавен към ракови (K562, Jurkat) и неракови клетъчни
суспензии (HaCaT) с различни концентрации на клетките.
Експерименталните данни показват ясна концентрационна зависимост
на промяната в интензитета на MRI сигнала на спин-сондата след
30-минутна инкубация. С увеличаване концентрацията на нераковите
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клетки (HaCaT), интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал
намалява, в сравнение с контролата (Methoxy-TEMPO в клетъчна среда
– в отсъствие на клетки). С увеличаване концентрацията на раковите
клетки, интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал се повишава
слабо (при клетки от линията Jurkat) или остава непроменен (при клетки
от линията K562), в сравнение с контролата.

Фигура 2. Интензитет на MRI сигнала на Methoxy-TEMPO (1 mM) при
ракови (K562, Jurkat) и неракови клетки (HaCaT – normal) в различни
концентрации. (А) MRI изображение на фантоми. (В) Интензитет на MRI
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сигнала на Мethoxy-TEMPO в присъствие на ракови и неракови клетки,
нормализиран към интензитета на MRI сигнала на дейонизираната вода
(DIW). Контрола: Methoxy-TEMPO в клетъчна среда (в отсъствие на
клетки) (стълбчетата в бяло). Експериментални условия: 24 h преди
експеримента клетките бяха ресуспендирани в свежа клетъчна
среда без антибиотици. Преди началото на MRI експеримента
клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност. Беше проведена инкубация (~30 min) на
клетъчните суспензии с Methoxy-TEMPO (1 mM) на стайна
температура преди стартиране на сканирането. Клетъчната
жизнеспособност варираше в интервала 96-99%. На всички графики
са показани средните стойности от три независими експеримента,
като SD не надвишаваше 10%.
Този експериментален резултат показва съществена разлика в
редокс-статуса на неракови клетки (HaCaT) и клетки от ракови клетъчни
линии (Jurkat, K562), която се визуализира чрез динамиката на
нитроксид-усиления MRI сигнал на Methoxy-TEMPO. Нераковите клетки
(HaCaT) редуцират Methoxy-TEMPO до диамагнитната форма –
хидроскиламин, при което се наблюдава намаляване на интензитета на
сигнала, докато в раковите клетъчни линии (Jurkat, K562) не се
наблюдава редукция и промяна на интензитета на сигнала. Слабото
повишаване на интензитета на сигнала над контролното ниво при
раковите клетки, вероятно се дължи на характерните за този вид клетки
по-високи нива на супероксидни радикали и наслагване на два физични
ефекта. Този аспект е дискутиран подробно по-долу (вж. раздел 2.2).
Експерименталните данни на Фигура 3 показват промяната в
интензитета на MRI сигнала на аминоксилния радикал Methoxy-TEMPO
от концентрацията на клетки HaCaT. С увеличаване концентрацията на
нераковите клетки, интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал на
аминоксилния радикал намалява, вследствие на редукция на радикала.
Тази зависимост се наблюдава при концентрации на Methoxy-TEMPO в
диапазона от 0.5–2 mM, като степента на редуциране е по-висока при
високи концентрации на HaCaT (3.5х106 и 7х106 cells/mL).
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Фигура 3. Нормализиран интензитет на MRI сигнала на
Methoxy-TEMPO (0.5, 1 и 2 mM) при неракови клетки HaCaT в различни
концентрации (1, 3.5 и 7х106 cells/mL). Експериментални условия: 24 h
преди експеримента клетките бяха ресуспендирани в свежа
клетъчна среда без антибиотици. Преди началото на MRI
експеримента клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност. Беше проведена инкубация (~30 min) на
клетъчните суспензии с различни концентрации на Methoxy-TEMPO
на стайна температура преди стартиране на сканирането.
Данните за интензитета на MRI сигнала на аминоксилния радикал
бяха нормализирани спрямо тези на фантома, съдържащ
дейонизирана вода (DIW). Клетъчната жизнеспособност варираше в
интервала 96-99%. На всички графики са показани средните
стойности от три независими експеримента, като SD не
надвишаваше 10%.
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1.2. Динамика на MRI сигнала на аминоксилните радикали в
клетъчни суспензии, подложени на оксидативен стрес
За да се направи оценка на степента на оксидативен стрес,
левкемични клетки от линиите Jurkat и К562, бяха инкубирани в
продължение на 30 min и 24 h с различни концентрации на
2-Methoxyestadiol/Rotenone (1x, 5х, 10x или 20x 2-ME/Rot; 1x 2-ME/Rot =
300 nM 2-Methoxyеstradiol; 250 nM Rotenone). Преди стартиране на MRI
сканирането беше проведена инкубация (30 min) с Methoxy-TЕMPO (1
mM) на стайна температура 18-23 оС. За контроли бяха използвани
нетретирани клетки, както и Methoxy-TEMPO в клетъчна среда (в
отсъствие на клетки).

Схема 2. Биохимична стратегия за повишаване продукцията на
супероксид в клетки, чрез инхибиране на митохондриалната
електрон-транспортна верига и супероксид-дисмутаза (SOD2) [по
Pelicano et al., 2003 и Huang et al., 2000].
Ротенонът (Rot; специфичен инхибитор на Complex-I на
електрон-транспортната верига на митохондриите) възпрепятства
транспорта на електрони от Complex-I на Complex-II, локализирани на
вътрешната митохондриална мембрана и по този начин води до
хиперпродукция на супероксидни радикали в митохондриалния матрикс,
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увреждайки електрон-транспортната верига на митохондриите (Схема
2) [Mehta SL, Li PA. 2009; Pelicano H et al., 2003].
2-Мертоксиестрадиолът (2-МE) инхибира ензима супероксид-дисмутаза
(SOD) и възпрепятства отстраняването на О2•– , което води до
допълнително натрупване на супероксид в клетките [Chua YS et al.,
2010; Hagen T et al., 2004; Pribluda VS et al., 2000]. Тази
експериментална стратегия се използва за индуциране на оксидативен
стрес в клетъчните суспензии.
Фигура 4 представят сравнително изследване на интензитета на MRI
сигнала на Methoxy-TEMPO в клетъчни суспензии от линията Jurkat,
третирани с различни концентрации на 2-МЕ/Rot в продължение на 30
min. При тези експериментални условия, високите концентрации на
2-ME/Rot (10х и 20х) индуцират генериране на високи количества
супероксидни радикали в раковите клетки, което води до повишаване в
интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал, в сравнение с
контролата (Methoxy-TEMPO, разтворен в клетъчна среда – в отсъствие
на клетки). При третиране на клетките с ниска концентрация на
2-МЕ/Rot (1х) в продължение на 30 min, не се наблюдава съществена
промяна на MRI сигнала на Methoxy-TEMPO. Това, вероятно, се дължи
на изначално високата способност на раковите клетки да генерират
супероксид, която не дава възможност да се отдиференцира
допълнителната продукция на О2•– в случаите на третирането им с
ниска концентрация на 2-МЕ/Rot (1х). При ракови клетки, нетретирани с
2-МЕ/Rot, се отчита слаба промяна в интензитета на MRI сигнала на
радикала, което може да се обясни с присъщата висока окислителна
способност на раковите клетки, която е резултат от мутации в
електрон-транспортната верига на митохондриите им [Clayton DA and
Vinograd J, 1967; Mattiazzi M et al., 2004; Shidara Y et al.,
2006; Sabharwal SS and Schumacker PT, 2014], както и от
свръх-активация
на
NADPH-зависимите
монооксигенази
[Rodriguez-Antona C and Ingelman-Sundberg M, 2006; Leung T et al., 2013].
Аналогични резултати бяха получени при използване на ракови клетки
от линията К562 (Фигура 5 от дисертацията).

17

Фигура 4. Интензитет на MRI сигналa на Мethoxy-TEMPO (1 mM) в
ракови клетки Jurkat (3.5x106 cells/mL), третирани предварително с
2-ME/Rot (в концентрации – 1x, 10x, 20x; 1х 2-ME/Rot=300 nM 2-ME +
250 nM Rot) в продължение на 30 min. (А) MRI изображение на фантоми.
(B) Нормализиран интензитет на MRI сигнала на Мethoxy-TEMPO в
присъствие на ракови клетки. **Контрола – Methoxy-TEMPO в клетъчна
среда (в отсъствие на клетки). Експериментални условия: 24 h преди
експеримента клетките бяха ресуспендирани в свежа клетъчна
среда без антибиотици. Преди началото на MRI експеримента
клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност. Беше проведена инкубация (30 min) на клетъчните
суспензии с различни концентрации на 2-ME/Rot и последваща
инкубация (30 min) с Methoxy-TEMPO на стайна температура преди
стартиране на сканирането. Клетъчната жизнеспособност
варираше в интервала 96-99%. На всички графики са показани
средните стойности от три независими експеримента, като SD не
превишаваше 10%.
В следващата серия експерименти, раковите клетките от киниите
Jurkat и К562 бяха инкубирани в клетъчен инкубатор (37 oC, 5% CO2), в
продължение на 24 h, с по-ниски концентрации на 2-ME/Rot (1x и 5x).
Беше проведено последващо третиране с Methoxy-TЕMPO (1 mM) – 30
min преди стартиране на MRI сканирането. За контрола бяха
използвани нетретирани клетки, както и Methoxy-TEMPO в клетъчна
среда (в отсъствие на клетки). Резултатите, получени на линията Jurkat,
са представени на Фигура 6. Наблюдава се значително повишаване на
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интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал в 2-ME/Rot-третираните
клетъчни суспензии, в сравнение с контролите. Очевидно, при
продължителна инкубация, ниските концентрации 2-ME/Rot водят до
генериране на голямо количество супероксидни радикали в раковите
клетки. Същите тенденции бяха наблюдавани и при клетки от линията
К562 (Фигура 7 от дисертацията).

Фигура 6. Интензитет на MRI сигналa на Мethoxy-TEMPO (1 mM) в
ракови клетки Jurkat (3.5x106 cells/mL), третирани предварително с
2-ME/Rot (в концентрации – 1x, 5x; 1х 2-ME/Rot=300 nM 2-ME + 250 nM
Rot) в продължение на 24 h. (А) MRI изображение на фантоми. (B)
Нормализиран интензитет на MRI сигнала на Мethoxy-TEMPO в
присъствие на ракови клетки. **Контрола – Methoxy-TEMPO в клетъчна
среда (в отсъствие на клетки). Експериментални условия: Беше
проведена инкубация на клетъчните суспензии с различни
концентрации на 2-ME/Rot в продължение на 24 h, в клетъчна среда
без антибиотици (в инкубатор). Преди началото на MRI
експеримента клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност. Клетъчната жизнеспособност варираше в
интервала 94-98%. Беше проведена допълнителна инкубация (30 min)
на клетъчните суспензии с Methoxy-TEMPO на стайна температура
преди стартиране на сканирането. На всички графики са показани
средните стойности от три независими експеримента, като SD не
превишаваше 10%.
Аналогични експерименти бяха проведени с използване на два пъти
по-ниска концентрация на Methoxy-TEMPO (0.5 mM) (Фигури 8 и 9 от
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дисертацията).
Фигура 10 изобразява интензитета на нитроксид-усиления MRI
сигнал на Methoxy-TEMPO при неракови клетки (HaCaT), нетретирани и
предварително третирани с високи концентрации 2-МЕ/Rot (10х и 20х) в
продължение на 30 min. Наблюдава се понижаване на интензитета на
MRI сигнала на Methoxy-TEMPO при нетретираните клетки HaCaT, което
се дължи на редуциращата им способност. При 2-МЕ/Rot-третирани
клетки HaCaT се регистрира повишаване на интензитета на сигнала,
което е следствие на индукция на оксидативен стрес като резултат от
високото количество генерирани супероксидни радикали.

Фигура 10. Интензитет на MRI сигнала на Мethoxy-TEMPO (1 mM) при
неракови клетки HaCaT (означени на фигурата като “normal”; 3.5x106
cells/mL), третирани предварително с 2-ME/Rot (в концентрации – 10x и
20x; 1х 2-ME/Rot=300 nM 2-ME + 250 nM Rot) в продължение на 30 min.
(А) MRI изображение на фантоми. (B) Нормализиран интензитет на MRI
сигнала на Мethoxy-TEMPO в присъствие на неракови клетки.
**Контрола (стълбчетата в бяло) – Methoxy-TEMPO в клетъчна среда (в
отсъствие на клетки). Експериментални условия: Преди началото на
MRI експеримента клетките бяха преброени и беше установена
тяхната жизнеспособност. Клетъчната жизнеспособност варираше
в интервала 94-98%. Беше проведена инкубация (30 min) на
клетъчните суспензии с различни концентрации на 2-ME/Rot и
последваща инкубация (30 min) с Methoxy-TEMPO на стайна
температура преди стартиране на сканирането. На всички графики
са показани средните стойности от три независими експеримента,
като SD не превишаваше 10%.
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Накратко, представените по-горе експериментални резултати
показват, че нитроксид-усиленият MRI е подходящ метод за
идентифициране на неракови (HaCaT) от ракови клетки (Jurkat и K562),
на базата на различния им редокс-статус. Тази техника позволява и
оценка на степента на оксидативен стрес, индуциран в клетъчни
суспензии с помощта на система, предизвикваща свръхпродукция на
супероксид, каквато е системата 2-ME/Rot. Аминоксилният радикал
Methoxy-TEMPO е подходящ редокс-сензор за оценка на клетъчния
редокс-статус при подбраните експериментални условия.
2. Mагнитно-резонансна томография на моделни безклетъчни
суспензии
Общоприето е схващането, че «ин виво» аминоксилните радикали
съществуват главно в две форми – радикалова и хидроксиламин.
Различни редуктори и окислители участват във формирането на
неконтрастната форма – хидроксиламин, но се предполага, че само
взаимодействието със супероксид (и/или водороден пероксид) може да
възстанови аминоксилния радикал в условия «ин виво» [Batinić-Haberle
I et al., 2010; Zhelev Z et al., 2012] (Схема 1). Известно е също, че всички
свободни радикали и в частност супероксидните се характеризират с T1
MRI контраст [Foster MA et al., 1998; Samouilov A et al., 2014] и
следователно биха могли да повлияят директно върху релаксивността
на протоните и интензитета на сигнала по физичен механизъм, без да
взаимодействат с парамагнитната и диамагнитната форми на
аминоксилите.
За да се изясни допълнително ролята на супероксида и водородния
пероксид върху интензитета на MRI сигнала в клетъчни суспензии,
бяха поставени моделни експерименти, включващи окислени и
редуцирани форми на аминоксилните радикали и техните реакции с
чист водороден пероксид и калиев супероксид. Бяха извършени MRI
измервания в няколко химически (безклетъчни) системи, разделени в
две групи: (а) дейонизирана вода, съдържаща аминоксилен радикал в
окислена или редуцираната форма – преди и след добавяне на
водороден пероксид; (б) дейонизирана вода, съдържаща аминоксилен
радикал в окислена или редуцирана форма – преди и след добавяне на
калиев супероксид (който се разпада много бързо във водна среда до
супероксидни радикали). В тези моделни изследвания беше използван
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аминоксилният радикал TEMPOL, тъй като е подобен по структура и
клетъчна проницаемост на Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO, но е
значително по-евтин. За редуциране на TEMPOL до диамагнитната му
форма – TEMPOH, беше използван аскорбат [Bobko AA et al., 2007], а за
превръщането на диамагнитния хидроксиламин в аминоксилен радикал
– калиев хексацианоферат. Показано е, че K3Fe(CN)6 взаимодейства
само с хидроксиламинната форма на аминоксилните радикали, но не и
с оксоамониевата [Matsumoto et al., 2006, 2009; Bobko et al., 2012], което
го прави подходящ агент за доказване на химическите превръщания на
аминоксилите при взаимодействието им с ROS и тяхното влияние върху
динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал.
2.1. Влияние на водородния пероксид върху MRI контраста на
водата и аминоксилния радикал
Резултатите на Фигура 11 показват промяната в интензитета на MRI
сигнала на дейонизирана вода в присъствие на различни концентрации
водороден пероксид. Вижда се, че MRI контраста на водата намалява с
увеличаване концентрацията на H2O2, което най-вероятно се дължи на
физично взаимодействие между H2O2 и DIW.

Фигура 11. Концентрационна зависимост на интензитета на MRI
сигнала в система H2O2/DIW. (А) MRI изображение на фантоми,
съдържащи различни концентрации на H2O2 в дейонизирана вода
(DIW). (B) Промяна на сигнала на DIW в присъствие на различни
концентрации H2O2 – в графична зависимост, представена в абсолютни
единици. На всички графики са показани средните стойности от три
независими експеримента, като SD не превишаваше 10%.
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От изображенията на фантоми и графичната зависимост,
представени на Фигура 12, се отчита динамиката в интензитета на
нитроксид-усиления MRI сигнал на аминоксилния радикал TEMPOL в
нарастващи концентрации. Вижда се, че интензитетът на MRI сигнала
нараства линейно с увеличаване концентрацията на TEMPOL в
диапазона 0.5-5 mM, като се забелязва лека тенценция към плато в
най-високите концентрации. Този експеримент позволява да се подбере
оптималната концентрация на TEMPOL, която би позволила да се
оцени както позитивен, така и негативен ефект на водородния пероксид
и супероксида върху нитроксид-усиления MRI сигнал. Графиката на
Фигура 12В показва, че това са концентрации TEMPOL в диапазона 1-3
mM.

Фигура 12. Концентрационна зависимост на интензитета на MRI
сигнала на ТЕМPOL в дейонизирана вода (DIW). (А) MRI изображение
на фантоми, съдържащи различни концентрации на TEMPOL (0.5, 1, 2,
3, 4, 5 mM) в DIW. (B) Графично изображение на концентрационната
зависимост на интензитета на MRI сигнала на ТЕMPOL в абсолютни
единици. На графиката са показани средните стойности от три
независими експеримента, като SD не превишаваше 10%.
За да се установи влиянието на водородния пероксид, върху
интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал, бяха изследвани
разтвори на TEMPOL (2 mM) преди и след добавяне на H2O2 в различни
концентрации (0.08-1.5 М). Резултатите са представени на Фигура 13.
Вижда се, че MRI сигналът на TEMPOL намалява с увеличаване
концентрацията на водороден пероксид. Тъй като подобен ефект на
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затихване на MRI контраста се наблюдаваше и при анализ на MRI
сигнала на водороден пероксид в DIW, този резултат не позволява да
твърдим, че протича реакция между TEMPOL и H2O2, в резултат на
която радикаловата форма се превръща в диамагнита. С цел
изясняване на този въпрос, използвахме калиев хексацианоферат,
който добавяхме към системата TEMPOL/H2O2 и стартирахме отново
скенирането.

Фигура 13. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) в
отсъствие и присъствие на H2O2 (в различни концентрации). (А) MRI
изображение на фантоми, съдържащи TEMPOL и различни
концентрации на H2O2. (B) Промяна на нитроксид-усиления MRI сигнал
на TEMPOL при добавяне на водороден пероксид в нарастваща
концентрация – графична зависимост, представена в абсолютни
единици. На всички графики са показани средните стойности от три
независими експеримента, като SD не превишаваше 10%.
Калиевият хексацианоферат се използва рутинно за окисление на
пространствено-запречени хидроксиламини, а по отношение на
радикаловата и оксоиамониевата форми се счита за химически инертен
[Bobko AA et al., 2012a]. Въпреки това, при изследване на
имидазолидинови аминоксилни радикали (HIMD1, HIMD2 и IMD3),
съдържащи водороден атом в 4-та позиция в хетероцикъла, е
установена окислителна фрагментация на HIMD1, HIMD2 и IMD3 от
калиев хексацианоферат, водеща до загуба на EPR сигнала, което не се
наблюдава при пиролидинови (CPX), пиперидинови (TEMPO) и
24

пиролинови (CTPO) аминоксилни производни [Bobko AA et al., 2012a].
Следователно, възстановяването на EPR/MRI сигнала след добавяне
на калиев хексацианоферат към системата TEMPOL/H2O2 ще бъде
индикация за наличие на взаимодействие между двата компонента с
образуване на хидроксиламин, а не само на физичен ефект на H2O2
върху MRI контраста на водата.
Фигура 14 представя интензитета на MRI сигнала на ТЕМPOL (2 mM)
в присъствие на водороден пероксид (в три разлчини концентрации) и
последващо добавяне на калиев хексацианоферат към системата.
Както беше установено в предходни експерименти, с увеличаване
концентрация на H2O2, интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал
намалява. Добавянето на K3Fe(CN)6, в зависимост от концентрацията
на H2O2, води до пълно (при 0.15 М H2O2) или частично (при 0.08 и 1.5 М
H2O2) възстановяване на интензитета на нитроксид-усиления MRI
сигнал. Този резултат показва, че промените в интензитета на MRI
сигнала се дължат по-скоро на физични онтасяния H2O2-DIW и
K3Fe(CN)6-DIW, които в случая имат взаимно противоположен ефект
върху протонната релаксация, отколкото на взаимодействие между
TEMPOL и H2O2 с формиране на хидроксиламин.

Фигура 14. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) + H2O2 (в
различни концентрации) в отсъствие и присъствие на K3Fe(CN)6 (10
mM). (А) MRI изображение на фантоми, съдържащи TEMPOL и
различни концентрации на H2O2, с последваща инкубация (10 min) на
реакционната смес с K3Fe(CN)6.
(B) Графично представяне на
зависимостта на интензитета на MRI сигнала на (ТЕМPOL + H2O2) – в
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отсъствие и присъствие на K3Fe(CN)6. DIW – дейонизирана вода. На
всички графики са показани средните стойности от три независими
експеримента, като SD не превишаваше 10%.
На Фигура 15 са представени данни от експерименти, включващи: (а)
редукция на TEMPOL с аскорбинова киселина (Asc), което води до спад
в интензитета на MRI сигнала, съответстващ на концентрационните
съотношения TEMPOL/Asc; (б) окисление на диамагнитната форма с
K3Fe(CN)6, при което се наблюдава пълно или частично възстановяване
на радикаловата форма, респ. на интензитета на MRI сигнала, в
зависимост от количественото съотношение TEMPOL/Asc. Пълно
възстановяване на MRI сигнала на радикала се наблюдава при
съотношение TEMPOL/Аsc= 5:1 (mol:mol). От MRI изображението на
фантоми и графичните данни се вижда, че единствено аминоксилният
радикал се характеризира с MRI контраст, докато Аsc и K3Fe(CN)6 не
променят сигнала на водата.

Фигура 15. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) в
присъствие на Ascorbate – в различни концентрационни съотношения, и
последващо добавяне на K3Fe(CN)6 (10 mM). (А) MRI изображение на
фантоми, съдържащи TEMPOL/Ascorbate в различни концентрационни
съотношения след инкубация 60 min и последващо добавяне на
K3Fe(CN)6 и инкубиране 10 min. (B) Графично представяне в абсолютни
единици на интензитета на MRI сигнала на системата
TEMPOL/Ascorbate в отсъствие и присъствие на K3Fe(CN)6. На всички
графики са показани средните стойности от три независими
експеримента, като SD не превишаваше 10%.
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За да се установи влиянието на водородния пероксид върху
динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на неконтрастната
форма – хидроксиламин, бяха проведени експерименти, включващи
редукция на TEMPOL с аскорбинова киселина (в различни
концентрационни съотношения) и последващо добавяне на водороден
пероксид. Данните са представени на Фигури 16-18.
Редукцията на аминоксилните радикали от аскорбинова киселина,
зависи основно от вида на пръстена. Шест-члененните пиперидинови
аминоксили, обикновено се редуцират по-бързо от пет-члененните им
аналози, поради гъвкавостта на пиперидиновия пръстен, което
улеснява достъпа на аскорбат до радикала, се оказва по-добро
обяснение за тази цел от разликата в редокс потенциал. Допълнително
влияние
върху
стабилността
(аминоксили:
анионни>неутрални>катионни) и респ. скоростта на редукция, макар и в
по-малка степен, оказват заместителите [Bačić G et al., 2016].
Инкубирането на TEMPOL с Ascorbate в продължение на 60 min води
до спад в интензитета на MRI сигнала на аминоксилния радикал, като
степента на понижаване на интензитета съответства на степента на
редукция на TEMPOL – най-нисък е интензитетът на сигнала при
съотношение TEMPOL/Asc=2:1 (mol:mol) (Фигура 16), а най-висок е при
съотношение TEMPOL/Asc=5:1 (mol:mol) (Фигура 18). Добавянето на
водороден пероксид в две различни концентрации (0.15 и 0.8 М) към
реакционните системи води до понижаване на MRI сигнала както на
парамагнитната, така и на диамагнитната форми на TEMPOL, което
може да се обясни с прякото въздействие на водородния пероксид
върху MRI контраста на водата – ефект, който беше описан при Фигури
13 и 14. Повишаването на концентрацията на водородния пероксид
води до затихване на MRI сигнала в по-голяма степен, което се
наблюдава независимо от концентрационните съотношения между
TEMPOL и Asc.
Инкубацията на реакционните системи с K3Fe(CN)6 води до
възстановяване на радикаловата форма на ТEMPOL. Пълно
възстановяване на интензитета на MRI сигнала на радикала се
наблюдава само , когато концентрацията на H2O2 е по-ниска (0.15 М).
От MRI изображението на фантоми и графичните данни на Фигури
16-18 може да се обобщи, че възстановяването на окислената форма
на аминоксилния радикал се извършва в присъствие на K3Fe(CN)6.
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H2O2 не може да окисли хидроксиламина и да възстанови MRI сигнала
на TEMPOL.

Фигура 16. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) и
TEMPOL/Ascorbate (2:1, mol:mol) в присъствие и отсъствие на H2O2 и
последващо добавяне на K3Fe(CN)6 (10 mM). (А) MRI изображение на
фантоми, съдържащи TEMPOL и TEMPOL/Ascorbate след инкубация 60
min, с последващо добавяне на H2O2 и K3Fe(CN)6. (B) Графично
представяне на интензитета на MRI сигнала (в абсолютни единици) на
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TEMPOL и TEMPOL/Ascorbate след инкубация 60 min, с последващо
добавяне на H2O2 и K3Fe(CN)6. DIW – дейонизирана вода. На графиката
са представени средните стойности от три независими експеримента,
като SD не превишаваше 10%.

Фигура 18. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) и
TEMPOL/Ascorbate (5:1, mol:mol) в присъствие и отсъствие на H2O2 и
последващо добавяне на K3Fe(CN)6 (10 mM). (А) MRI изображение на
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фантоми, съдържащи TEMPOL и TEMPOL/Ascorbate след инкубация 60
min, с последващо добавяне на H2O2 и K3Fe(CN)6. (B) Графично
представяне на интензитета на MRI сигнала (в абсолютни единици) на
TEMPOL и TEMPOL/Ascorbate след инкубация 60 min, с последващо
добавяне на H2O2 и K3Fe(CN)6. DIW – дейонизирана вода. На графиката
са представени средните стойности от три независими експеримента,
като SD не превишаваше 10%.
2.2. Влияние на супероксида върху MRI контраста на водата и
аминоксилния радикал
За да се изясни ролята на супероксидните радикали върху
интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал, бяха проведени MRI
измервания в безклетъчни системи: (а) дейонизирана вода/калиев
супероксид; (б) дейонизирана вода/калиев супероксид/аминоксилен
радикал; и (с) дейонизирана вода/калиев супероксид/хидроксиламин.
Във всички тези системи KO2 се разпада много бързо и води до
генериране на супероксидни радикали.
Фигура 19 представя промяната в интензитета на MRI сигнала на
разтвор на калиев супероксид, разтворен в дейонизирана вода –
система, генерираща супероксидни радикали. Наблюдава се
повишаване на MRI контраста с повишаване концентрацията на КO2.
КO2 проявява същия ефект и по отношение на интензитета на MRI
сигнала на аминоксилния радикал TEMPOL – наблюдава се
повишаване на интензитета на TEMPOL в присъствие на калиев
супероксид, като промените зависят от концентрацията на супероксида
(Фигура 20В). При по-високата концентрация на КO2 (5 mM),
повишаването на MRI контраста на радикала e по-ясно изразено. Това
се дължи на наслагване на двата ефекта – усилване на MRI сигнала
едновременно от супероксидa и аминоксилния радикал, като крайният
ефект е адитивен.
Този резултат не е изненадващ, тъй като е добре известно, че
свободните радикали повлияват релаксивността на протоните, което
води до ефект на съкращаване на Т1 по физичен механизъм. Този
ефект е в основата на т.нар. метод на “proton-electron double resonance
imaging” (PEDRI) [Lurie DJ, 2003; Bakalova et al., 2015].
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Фигура 19. Kонцентрационна зависимост на интензтета на MRI
сигнала на KO2 в дейонизирана вода (DIW) (А) MRI изображение на
фантоми, съдържащи различни концентрации на KO2 в DIW. (B)
Концентрационна зависимост на интензитета на MRI сигнала на KO2 (в
абсолютни единици), представена в графична зависимост. На
графиката са показани средните стойности от три независими
експеримента, като SD не превишава 10%.

Фигура 20. Интензитет на MRI сигнала на TEMPOL (2 mM) и KO2 (3
mM и 5 mM) в дейонизирана вода (DIW). (А) MRI изображение на
фантоми, съдържащи TEMPOL и различни концентрации на KO2. (B)
Промяна на MRI сигнала на ТЕМPOL в присъствие на КO2, представена
в графична зависимост – в абсолютни единици. На графиките са
показани средните стойности от три независими експеримента, като SD
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не превишаваше 10%.
Фигура 21 изобразява промяната в интензитета на MRI сигнала на
TEMPOL след 60 min инкубиране с аскорбинова киселина (в
съотношение 1:1, mol:mol) и последващо добавяне на калиев
супероксид
към
редуцирания
TEMPOL.
Интензитетът
на
нитроксид-усиления MRI сигнал на TEMPOL нараства с увеличаване
концентрацията на аминоксила в диапазона 1-3 mM. Добавянето на
аскорбинова киселина води до пълно изчезване на MRI контраста на
TEMPOL – сигналът е аналогичен на този на водата и при трите
концентрации. Генерирането на супероксидни радикали посредством
добавяне на KO2 в системата TEMPOL/Asc, води до поява и силно
повишаване на MRI сигнала на аминоксилния радикал – над нивото,
регистрирано при фантомите, съдържащи TEMPOL в дейонизирана
вода.

Фигура 21. Интензитет на MRI сигнала на системата
TEMPOL/Ascorbate (1:1, mol:mol) в отсъствие и присъствие на КO2 (5
mM). (А) MRI изображение на фантоми, съдържащи TEMPOL/Ascorbate
след инкубация (60 min) и последващо добавяне на КO2 към
редуцирания TEMPOL. (B) Промяна в интензитета на MRI сигнала на
системата ТEMPOL/Ascorbate в отсъствие и присъствие на КO2,
представена в графична зависимост – в абсолютни единици. На
графиките са показани средните стойности от три независими
експеримента, като SD не превишаваше 10%.
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Това също може да се обясно с наслагване на контраста както на
самия аминоксил, така и на продуцираните супероксидни радикали,
като наблюдаваната тенденция е усилване на сигнала с увеличаване
концентрацията на двата радикала. Тези резултати показват, че
възстановяването на окислената форма на аминоксилния радикал
TEMPOL се извършва от продуцираните супероксидни радикали в
присъствие на KO2. Аскорбиновата киселина не притежава MRI
контраст, както и не променя интензитета на MRI сигнала на KO2.

3. EPR спектроскопия на клетъчни суспензии
3.1. Динамика на EPR сигнала на аминоксилни радикали в
изолирани ракови и неракови клетъчни линии
Експерименталните данни на Фигурa 22 представят динамиката на
EPR сигнала на аминоксилния радикал Mito-TEMPO в клетъчни
суспензии от бавнопролифериращата, но неракова линия HaCaT. С
повишаване времето на инкубация, степента на понижаване на EPR
сигнала на аминоксилния радикал значително се увеличава, което
най-вероятно се дължи на сравнително висока редуцираща способност
на нераковите клетки. Известно е, че спин-сондата Mito-TEMPO
преминава през клетъчната мембрана [Zhelev Z et al., 2009; Dikalova AE
et al., 2010; Dikalov SI et al., 2011], което позволява пряк контакт с
вътреклетъчните редуциращи еквиваленти и окислители. Същите
кинетични криви и степен на редукция на спин-сондата, респ. степен на
понижаване на ЕПР сигнала, бяха регистрирани и при по-високи
концентрации на клетките – 3.5х106 и 7х106 cells/mL (Фигура 22В,С от
дисертацията). Този резултат би могъл да се обясни с
концентрационното
съотношение
аминоксилен
радикал/клетки.
6
Възможно е 1x10 cells/ml да са достатъчни, за да редуцират напълно
0.1 mM Mito-TEMPO. Аналогични резултати бяха получени и с
използване на аминоксилния радикал Methoxy-TEMPO (Фигура 23 от
дисертацията).
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Фигура 22. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO
при неракови клетки HaCaT (1x106 cells/ml). Фигурата включва графично
изобразяване на интегрирания интензитет на EPR сигнала на клетки
HaCaT, инкубирани с Mito-TEMPO в интервал 2-120 min и съответните
EPR спектри. За контрола се използва интегрираният интензитет на
аминоксилния радикал в клетъчна среда (стълбчетата в червено).
Експериментални условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха
ресуспендирани в свежа клетъчна среда без антибиотици. Преди
началото на EPR експеримента, клетките бяха преброени и беше
установена тяхната жизнеспособност, която варираше в интервала
93-97%. Беше проведена инкубация (~2, 20, 30, 60, 90, 120 min) на
клетъчните суспензии с Mito-TEMPO (0.1 mM), на стайна
температура, преди стартиране на сканирането. На графиките са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
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Фигура 24 представя зависимостта между концентрацията на клетки
от раковата линия Jurkat и промяната в интензитета на EPR сигнала на
Mito-TEMPO. EPR сигналът не се променя както с времето на
инкубация, така и с повишаване концентрацията на раковите клетки в
системата. Подобни резултати са получени и с използване на
Methoxy-TEMPO (Фигура 25 от дисертацията). Това може да се обясни
с високия окислителен капацитет на клетките Jurkat. Наблюдават се
слаби флуктоации в EPR сигнала (до 10%) при двучасова инкубация,
което може да се отдаде на вътреклетъчните редуциращи еквиваленти
като глутатион или други антиоксидантни молекули, отговорни за
редокс-адаптацията в ракови клетки [Trachootham D et al., 2009].

Фигура 24. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO
при ракови клетки Jurkat (в различни концентрации). (А, B, С) Графично
изобразяване на интегрирания интензитет на EPR сигнала на клетки
Jurkat: (A) 1x106 cells/ml; (B) 3.5x106 cells/ml; (C) 7x106 cells/ml,
инкубирани с Mito-TEMPO. За контрола се използва интегрираният
интензитет на аминоксилния радикал в клетъчна среда (в отсъствие на
клетки) – стълбчетата в червено. (D) EPR спектри на Mito-TEMPO в
присъствие на клетки Jurkat (0-120 min инкубация). Експериментални
условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха ресуспендирани в
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свежа клетъчна среда без антибиотици. Преди началото на EPR
измерванията, клетките бяха преброени и беше установена
тяхната жизнеспособност, която варираше в интервала 96-99%.
Беше проведена инкубация (~2, 20, 30, 60, 90, 120 min) на клетъчните
суспензии с Mito-TEMPO (0.1 mM), на стайна температура, преди
стартиране на сканирането. На графиките са представени
средните стойности +/- SD от три независими експеримента.
Фигура 26 представя сравнителен анализ на редокс-статуса на
ракови и неракови клетки от аналогичен тип (произход), изразен чрез
интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO. Нормалните лимфоцити
понижават силно интензитета на сигнала на аминоксилния радикал, т.е.
показват висока редуцираща активност. Процесът протича за кратко
време с висока скорост (~75 % редукция на сигнала в рамките на 30
min), след което скоростта на редукция намалява (~90 % за 6 h и ~95 %
за 24 h). Промяната в интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO при
левкемичните лимфоцити, в сравнение с нормалните, е слабо изразена,
като понижаването е ~10% в рамките на 24 h. Подобни резултати се
наблюдават и принормални и левкемични лимфоцити, инкубирани с
Methoxy-TEMPO (Фигурa 27 от дисертацията).
Известно е, че раковите клетки притежават по-висок окислителен
капацитет от нормалните, независимо от високите нива на ендогенни
редуктори в тях, което обяснява описаните по-горе резултати [Oltra AM
et al., 2001; Trachootham D et al., 2008; Zhelev Z et al., 2012; de Miguel M
and Cordero MD, 2012; Sullivan LB and Chandel NS, 2014; Panieri E
and Santoro MM, 2016]. Високите интрацелуларни нива на ROS в
раковите клетки често предизвикват редокс-адаптация в отговор на
продължителен окислителен стрес, което води до повишени нива на
глутатион (GSH) и други антиоксидантни молекули [Trachootham D et al.,
2009]. От една страна, повишените нива на антиоксиданти биха могли
да редуцират аминоксилните радикали, но от друга, високото
съдържание на ROS и в частност на супероксид в раковите клетки
противодейства на този процес, възстановявайки радикаловата форма
на спин-сондата. За разлика от раковите, нормалните клетки са
по-малко зависими от вътреклетъчните антиоксидантни системи и имат
по-ниски базални нива на ROS. На тези два фактора, вероятно се
дължи високата им редуцираща способност спрямо аминоксилните
радикали. Резултатите на Фигури 24-27 показват, че нормалните и
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левкемичните лимфоцити се характеризират с напълно различен
редокс-статус, който може да бъде характеризиран чрез използване на
аминоксилни радикали Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO като
редокс-сензори и EPR спектроскопия.

Фигура 26. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO
при нормални и левкемични лимфоцити (Jurkat). (А) Кинетична
зависимост при кратко време на инкубация. (B) Кинетична зависимост
при дълго време на инкубация. Експериментални условия: 24 h преди
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експеримента, клетките бяха ресуспендирани в свежа клетъчна
среда без антибиотици. Преди началото на EPR експеримента,
клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност, която варираше в интервала 92-95% при нормални
лимфоцити и 96-99% при Jurkat. Беше проведена инкубация на
клетъчните суспензии с Mito-TEMPO (0.1 mM) преди стартиране на
сканирането (кратка – в интервала 1-360 min, на стайна
температура; продължителна – в интервала 12-24 h, на 37 оС и
влажна атмосфера, наситена с 5% СО2). За контрола беше
използвана проба, съдържаща аминоксилния радикал в клетъчна
среда (в отсъствие на клетки) – стълбчетата в черно. На
графиките са представени средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
При използване на Carboxy-PROXYL се наблюдава твърде различна
динамика на EPR сигнала след инкубация с клетъчните суспензии, в
сравнение с тази при Мito-TEMPO и Мethoxy-TEMPO: слабо
понижаване на интензитета както при левкемичните, така и при
нормалните лимфоцити (Фигура 28). Кинетичните криви имат
аналогичен профил, независимо от вида на клетките. Това може да се
обясни с различните химични свойства на използваните аминоксилни
радикали. Показано е, че хидрофобните аминоксили Mito-TEMPO и
Methoxy-TEMPO преминават лесно и бързо през клетъчната мембрана
и се локализират в цитозола и вътреклетъчните органели, докато
водоразтворимият Carboxy-PROXYL практически не прониква през
мембраните на живите клетки [Rosen GM et al., 2005; Matsumoto et al.,
2006; Miyake M et al., 2006; Shen J et al., 2006; Hyodo F et al., 2008;
Zhelev Z et al., 2009; Zhelev Z et al., 2012; Bakalova R et al., 2013].
Представените експериментални данни показват, че Carboxy-PROXYL
не е подходящ за изследване на клетъчния редокс-статус, тъй като
проникването му в клетките е много бавен процес и достъпът му до
вътреклетъчните окислители и редуктори е силно затруднен.
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Фигура 28. Динамика на интензитета на EPR сигнала на
Carboxy-PROXYL при нормални и левкемични лимфоцити (Jurkat). (А)
Кинетична зависимост при кратко време на инкубация. (B) Кинетична
зависимост при дълго време на инкубация. Експериментални условия:
24 h преди експеримента, клетките бяха ресуспендирани в свежа
клетъчна среда без антибиотици. Преди началото на EPR
експеримента, клетките бяха преброени и беше установена
39

тяхната жизнеспособност, която варираше в интервала 92-95% при
нормални лимфоцити и 96-99% при Jurkat. Беше проведена инкубация
на клетъчните суспензии с Carboxy-PROXYL (0.1 mM) преди
стартиране на сканирането (кратка – в интервала 1-360 min, на
стайна температура; продължителна – в интервала 12-24 h, на 37 оС
и влажна атмосфера, наситена с 5% СО2). За контрола беше
използвана проба, съдържаща аминоксилния радикал в клетъчна
среда (в отсъствие на клетки) – стълбчетата в черно. На
графиките са представени средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
Следващата серия експерименти има за цел да установи дали
наблюдаваните разлики в динамиката на EPR сигнала на Mito-TEMPO
са характерни и за други клетъчни линии. Паралелно с това беше
проведен аналогичен експеримент с използване на диамагнитната
(неконтрастна) форма Mito-TEMPOH.
От експерименталните данни на Фигури 29 и 30 се установяват
съществени разлики в динамиката на EPR сигнала на парамагнитната и
диамагнитната форми при инкубирането им с неракови и ракови
клетъчни линии с различен произход. Нормалните лимфоцити и слабо
пролифериращите неракови клетки HaCaT и HUVEC редуцират
аминоксилния радикал Mito-TEMPO, което се съпътства с бързо и
значително намаляване на интензитета на EPR сигнала при тези три
клетъчни суспензии. В присъствието на неракови клетки,
аминоксилният радикал се редуцира съответно: ~90% при нормални
лимфоцити, ~80% при ендотелните клетки HUVEC и ~70% при
кератиноцитите HaCaT, в рамките на 6-часова инкубация. За същия
интервал от време, различните видове ракови клетки (Jurkat, К562, Raji,
Colon26, U87, OSC19) понижават слабо интензитета на EPR сигнала на
Mito-TEMPO (~10-25%), в сравнение с контролата – Mito-TEMPO в
клетъчна среда (в отсъствие на клетки)(Фигура 29).
Разликите в окислителния капацитет на раковите и нераковите
клетъчни линии спрямо диамагнитната форма Mito-TEMPOH са
представени на Фигура 30. Клетки с висок редуциращ потенциал,
каквито са HaCaT и нормалните лимфоцити, не са в състояние да
възстановят радикаловата форма на аминоксила, дори при
продължителна инкубация, в резултат на което се регистрира поява на
много слаб (незначителен) сигнал в тези две клетъчни суспензии. При
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HaCaT интензитетът на сигнала нараства много бавно в рамките на 6
часа, докато при нормалните лимфоцити сигналът е практически на
базовата линия. За разлика от това, при всички ракови клетъчни линии
се наблюдава поява и нарастване на интензитета на EPR сигнала при
инкубирането им с Mito-TEMPOH.

Фигура 29. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Mito-TEMPO
при различни неракови и ракови клетъчни линии (1х106 cells/mL).
Експериментални условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха
ресуспендирани в свежа клетъчна среда без антибиотици. Преди
началото на EPR експеримента, клетките бяха преброени и беше
установена тяхната жизнеспособност, която варираше в диапазона
92-99%. Беше проведена инкубация (~1, 30, 60, 120, 180, 240, 360 min)
на клетъчните суспензии с Mito-TEMPO (0.1 mM), на стайна
температура (18-230С). Контроли – Mito-TEMPO (0.1 mM), разтворен
в клетъчна среда (в отсъствие на клетки). На графиката са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
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Фигура 30. Динамика на интензитета на EPR сигнала на
Mito-TEMPOH при различни неракови и ракови клетъчни линии (1х106
cells/mL). Експериментални условия: 24 h преди експеримента,
клетките бяха ресуспендирани в свежа клетъчна среда без
антибиотици. Преди началото на EPR експеримента, клетките бяха
преброени и беше установена тяхната жизнеспособност, която
варираше в диапазона 92-99%. Беше проведена инкубация (~1, 30, 60,
120, 180, 240, 360 min) на клетъчните суспензии с Mito-TEMPOН (0.1
mM), на стайна температура (18-230С). Контроли – Mito-TEMPOН
(0.1 mM), разтворен в клетъчна среда (в отсъствие на клетки). На
графиката са представени средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
3.2. Динамика на EPR сигнала на аминоксилни радикали в
изолирани ракови и неракови клетъчни линии, подложени на
оксидативен стрес с 2-MЕ/Rot
Нормалните и левкемичните лимфоцити бяха инкубирани в
продължение на 12 h с различни концентрации на 2-МЕ/Rot. Към
клетъчните суспензии беше добавен аминоксилният радикал
Mito-TЕMPO (Фигура 31) или диамагнитната му форма Mito-TЕMPOH
(Фигури 32 и 33), като EPR измерванията бяха направени през
различни интервали от време (от 1 min до 24 h).
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На Фигура 31 е представена динамиката на EPR сигнала на
радикаловата форма Mito-TEMPO при нормални лимфоцити, третирани
и нетретирани с 2-МЕ/Rot. При нетретирани нормални лимфоцити
редукцията на аминоксилния радикал е в по-голяма степен и по-ясно
изразена, най-вероятно в резултат на по-ниски стационарни нива на
ROS, отколкото при 2-МЕ/Rot-третираните клетки. Поради високия
редуциращ капацитет на здравите неракови клетки, каквито са
нормалните лимфоцити,
се наблюдава драстична редукция на
аминоксилния радикал до неконтрастната му форма хидроксиламин.
Вследствие на това, интензитетът на EPR сигнала намалява със ~70%
при 30-минутна инкубация и с ~90% при 6-часова инкубация.
Добавянето на 2-МЕ/Rot води до иницииране на митохондриална
дисфункция и свръхпродукция на супероксид [Huang P et al., 2000;
Pelicano H et al., 2003; Bakalova R et al., 2015]. При
2-МЕ/Rot-третираните клетки се наблюдава значително по-слаба степен
на редукция на EPR сигнала, в сравнение с нетретираните.

Фигура 31. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Мito-TEMPO
при нормални лимфоцити, нетретирани и третирани с 2-ME/Rot.
Експериментални условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха
ресуспендирани в свежа клетъчна среда без антибиотици и
третирани/нетретирани с 2х 2-ME/Rot (1х 2-ME/Rot = 300 nM 2-ME,
250 nM Rot) в продължение на около 12 h, на 37 оС и влажна
атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди началото на EPR
измерванията, клетките бяха преброени и беше установена
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тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона 92-95%. Към
клетъчните суспензии (1x106 cells/ml) беше добавен аминоксилният
радикал Mito-TEMPO (0.1 mM), с последващо EPR измерване в
диапазона 1 min – 24 h. Резултатите бяха изчислени като процент
от контролата – Mito-TEMPO (0.1 mM) в клетъчна среда, в
отсъствие на клетки (стълбчето в черно). На графиката са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
Фигура 32 илюстрира отново разликите между 2-МЕ/Rot-третирани и
нетретирани нормални лимфоцити, но изразена чрез динамиката на
EPR сигнала в присъствие на неконтрастната форма Mito-TEMPOН.
При същите експериментални условия са изследвани и левкемични
лимфоцити Jurkat (Фигура 33). Резултатите от двете изследвания
показват, че при 2-ME/Rot-третираните нормални и левкемични
лимфоцити се наблюдава поява на EPR сигнал, характерен за
радикаловата форма на аминоксила, като той нараства с времето на
инкубация и при двете клетъчни линии. Подобна динамика на EPR
сигнала се регистрира и при нетретираните ракови клетки, инкубирани с
диамагнитната форма на аминоксила. При нетретираните нормални
лимфоцити, обаче, поради ниски нива на ROS и сравнително високи
базални нива на вътреклетъчни редуктори, липсва поява на EPR сигнал
с времето на инкубация. Индукцията на оксидативен стрес чрез
2-ME/Rot в левкемичните лимфоцити води до по-бързо и в по-голяма
степен нарастване на EPR сигнала при инкубирането им с
Mito-TEMPOH, в сравнение с нетретираните (Фигура 33). Това би могло
да се обясни с по-голямото количество супероксидни радикали,
генериращи се в 2-МЕ/Rot-третираните левкемични лимфоцити.
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Фигура 32. Динамика на интензитета на EPR сигнала на
диамагнитната форма Мito-TEMPOН при нормални лимфоцити,
нетретирани и третирани с 2-ME/Rot. Експериментални условия: 24 h
преди експеримента, клетките бяха ресуспендирани в свежа
клетъчна среда без антибиотици и третирани/нетретирани с 2х
2-ME/Rot (1х 2-ME/Rot = 300 nM 2-ME, 250 nM Rot) в продължение на
около 12 h, на 37 оС и влажна атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди
началото на EPR измерванията, клетките бяха преброени и беше
установена тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона
92-95%. Към клетъчните суспензии (1x106 cells/ml) беше добавен
Mito-TEMPOН (0.1 mM), с последващо EPR измерване в диапазона 1
min – 24 h. Резултатите бяха изчислени като процент от
контролата – Mito-TEMPOН (0.1 mM) в клетъчна среда, в отсъствие
на клетки (стълбчето в черно). На графиката са представени
средните стойности +/- SD от три независими експеримента.
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Фигура 33. Динамика на интензитета на EPR сигнала на
диамагнитната форма Мito-TEMPOН при левкемични лимфоцити
(Jurkat), нетретирани и третирани с 2-ME/Rot. Експериментални
условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха ресуспендирани в
свежа клетъчна среда без антибиотици и третирани/нетретирани с
2х 2-ME/Rot (1х 2-ME/Rot = 300 nM 2-ME, 250 nM Rot) в продължение на
около 12 h, на 37 оС и влажна атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди
началото на EPR измерванията, клетките бяха преброени и беше
установена тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона
96-99%. Към клетъчните суспензии (1x106 cells/ml) беше добавен
Mito-TEMPOН (0.1 mM), с последващо EPR измерване в диапазона 1
min – 24 h. Резултатите бяха изчислени като процент от
контролата – Mito-TEMPOН (0.1 mM) в клетъчна среда, в отсъствие
на клетки (стълбчето в черно). На графиката са представени
средните стойности +/- SD от три независими експеримента.
Представените по-горе експериментални данни показват, че
описаният методичен подход е подходящ за оценка на степента на
оксидативен стрес, в резултат на митохондриална дисфункция,
индуцирана в клетъчни суспензии посредством системата 2-ME/Rot.
С цел да се провери това предположение, в следващата серия
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експерименти беше изследвана динамиката на EPR сигналите на
Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO в нормални лимфоцити с различна
степен на индукция на оксидативен стрес (Фигури 34 и 35). Клетките
бяха инкубирани в продължение на 12 h с различни концентрации на
2-МЕ/Rot, преди добавянето на Mito-TЕMPO (Фигура 34) или
Methoxy-TEMPO (Фигура 35). EPR измерванията бяха извършени при
стайна температура (18-23 0С) и различни интервали от време (от 1 min
до 6 h) след добавянето на съответния аминоксилен радикал.
Резултатите на Фигури 34 и 35 показват много добре изразена
зависимост между динамиката на EPR сигнала на аминоксилните
радикали и концентрацията на 2-МЕ/Rot в клетъчната суспензия, респ.
степента на оксидативен стрес при нормалните лимфоцити. При
нетретираните с 2-МЕ/Rot нормални клетки се наблюдава най-бърза и
най-висока степен на намаляване на EPR сигнала, респ. най-висока
степен на редукция и при двата аминоксилни радикала (до 90% при
6-часова инкубация, в сравнение с контролата). Генерирането на
супероксидни радикали чрез 2-МЕ/Rot в нормалните лимфоцити
намалява степента на редукция на двете спин-сонди, респ. намалява
скоростта и степента на понижаване на EPR сигнала. С нарастване
концентрацията на 2-ME/Rot се генерират високи количества
супероксидни радикали, т.е. нараства и степента на оксидативен стрес
в клетките. Това води до промяна в клетъчния редокс-статус и
намаляване на редуциращата способност на нормалните клетки спрямо
аминоксилните радикали. При използване на високи концентрации
2-МЕ/Rot (20х), нормалните лимфоцити редуцират Mito-TEMPO едва с
~20% (Фигура 34). Подобен ефект, се наблюдава и при използване на
Methoxy-TEMPO (Фигура 35). Очевидно е, че динамиката на EPR
сигнала
на
Mito-TEMPO
и
Methoxy-TEMPO
при
20х
2-МЕ/Rot-третираните нормални лимфоцити е подобна на тази при
нетретирани левкемичните лимфоцити.
Представените резултати показват пряката зависимост между
степента на редукция на аминоксилните радикали и концентрацията на
2-ME/Rot в клетъчната суспензия. Еднаквият кинетичен профил при
Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO свидетелства също за високата степен
на клетъчна проницаемост на двете спин-сонди, което ги прави
подходящи редокс-сензори за изследване на оксидативен стрес в
клетъчни системи. Трябва да се уточни, че EPR спектроскопията с
използване на Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO е подходящ метод за
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анализ на степента на оксидативен стрес в нормални (неракови) клетки,
които се характеризират с висок редуциращ капацитет. При използване
на левкемични лимфоцити, които се характеризират с висок
оксидативен статус, не бяха регистрирани съществени разлики в
интензитета на EPR сигнала на двете спин-сонди в присъствие и
отсъствие на 2-ME/Rot.

Фигура 34. Динамика на интензитета на EPR сигнала на Мito-TEMPO
при нормални лимфоцити, третирани с различни концентрации на
2-ME/Rot. Легенда: без 2-ME/Rot (в сиво); предварително третирани с
различни концентрации на 2-ME/Rot: 2x – в бледожълто, 5x – в
наситено жълто, 10x – в оранжево, 20x – в тъмночервено.
Експериментални условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха
ресуспендирани в свежа клетъчна среда без антибиотици и
третирани/нетретирани с различни концентрации на 2-ME/Rot (1х
2-ME/Rot = 300 nM 2-ME, 250 nM Rot) в продължение на около 12 h, на
37 оС и влажна атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди началото на
EPR измерванията, клетките бяха преброени и беше установена
тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона 92-95%. Към
клетъчните суспензии (1x106 cells/ml) беше добавен аминоксилният
радикал Mito-TEMPO (0.1 mM), с последващо EPR измерване в
диапазона 1 min – 6 h. Резултатите бяха изчислени като процент от
контролата – Mito-TEMPO (0.1 mM) в клетъчна среда, в отсъствие
на клетки (стълбчето в черно). На графиката са представени
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средните стойности +/- SD от три независими експеримента.

Фигура 35. Динамика на интензитета на EPR сигнала на
Methoxy-TEMPO при нормални лимфоцити, третирани с различни
концентрации на 2-ME/Rot. Легенда: без 2-ME/Rot (в сиво);
ппредварително третирани с различни концентрации на 2-ME/Rot: 2x
– в жълто, 10x – в оранжево, 20x – в тъмночервено. Експериментални
условия: 24 h преди експеримента, клетките бяха ресуспендирани в
свежа клетъчна среда без антибиотици и третирани/нетретирани с
различни концентрации на 2-ME/Rot (1х 2-ME/Rot = 300 nM 2-ME, 250
nM Rot) в продължение на около 12 h, на 37 оС и влажна атмосфера,
наситена с 5% СО2. Преди началото на EPR измерванията, клетките
бяха преброени и беше установена тяхната жизнеспособност,
варираща в диапазона 92-95%. Към клетъчните суспензии (1x106
cells/ml) беше добавен аминоксилният радикал Methoxy-TEMPO (0.1
mM), с последващо EPR измерване в диапазона 1 min – 6 h.
Резултатите бяха изчислени като процент от контролата –
Methoxy-TEMPO (0.1 mM) в клетъчна среда, в отсъствие на клетки
(стълбчето в черно). На графиката са представени средните
стойности +/- SD от три независими експеримента.
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3.3. Верифициране на резултатите от EPR анализите на клетъчни
системи с използване на конвенционални методи за оценка на
редокс-статуса на клетки
С цел да се верифицират резултатите от EPR измерванията в
клетъчни системи, е проведено сравнително изследване на:
(а) вътреклетъчните нива на ROS при клетъчни линии с различна
степен на пролиферация (неракови и ракови), отглеждани при
нормални условия – без индукция на оксидативен стрес (Фигури 36-39);
(б) вътреклетъчните нива на ROS при нормални и левкемични
лимфоцити, след индукция на оксидативен стрес със системата
2-ME/Rot в различни концентрации (Фигури 46-47).
За целта бяха използвани следните конвенционални методи:
(1) тест за определяне жизнеспособността и пролиферативната
активност на клетките – оцветяване с трипан блу и автоматичен
микроскопски анализ на живи и мъртви клетки;
(2) тест за определяне вътреклетъчното ниво на супероксидни
радикали, чрез използване на DHE като флуоресцентен сензор и
флуоресцентна спектроскопия;
(3) тест за определяне вътреклетъчното ниво на водороден пероксид,
чрез използване на селективния флуорофор DCFH-DA (OxySelectTM In
Vitro ROS Assay Kit).
(4) EPR анализ на клетъчния редокс-статус.
Изследванията са проведени върху девет клетъчни линии (ракови и
неракови) с различна пролиферативна активност (Фигура 36) –
непролифериращите нормални лимфоцити, сравнително слабо
пролифериращите ендотелни клетки HUVEC, малко по-бързо
пролифериращите кератиноцити HaCaT и бързо пролифериращи
ракови клетъчни линии (с различна скорост на пролиферация).
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Фигура 36. Пролиферативна активност на различни видове
адхезивни и неадхезивни ракови и неракови клетъчни линии.
Клетъчната жизнеспособност варираше в диапазона 92-99%. На
графиката са представени средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
На Фигура 37 са представени данни от изследване на
вътреклетъчните нива на супероксид. Вижда се, че нераковите клетки
(нормални лимфоцити, HACAT и HUVEC) се характеризират със
значително по-ниски нива на супероксид, отколкото раковите. Този
резултат е в съгласие с множество данни, публикувани в литературата,
които показват че повишените нива на супероксид корелират с
пролиферативната активност на клетките [Perner A et al., 2003; Daya RM
and Suzukib YJ, 2005; Aykin-Burns Nùkhet et al., 2009]. Някои автори
изказват становище, че супероксидните радикали могат да се
разглеждат като «онкогенен» фактор, докато водородният пероксид се
счита за «анти-онкогенен» фактор [Pervaiz S and Clement MV, 2007].
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Фигура 37. Ниво на супероксид в култивирани ракови и неракови
клетъчни линии, анализирано с дихидроетидиум (DHE) тест. Преди
началото на експеримента, клетките бяха преброени и беше
установена тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона
92-99%. Данните са нормирани на брой клетки (1х106 cells). На
графиката са показани средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
Резултатите на Фигура 38 показват съществени разлики в нивата на
водороден пероксид при изследваните ракови клетъчни линии. В
сравнение с неадхезивните ракови клетъчни линии (Raji, K562 и Jurkat),
раковите клетки от адхезивните линии (U87, OSC19 и Colon26) се
характеризират със значително по-ниски нива на водороден пероксид,
подобно на нераковите клетки (нормални лимфоцити, HACAT и HUVEC).
Този резултат е трудно обясним, като се има предвид че агресивните
тумори, от които са изолирани посочените по-горе адхезивни клетъчни
линии, се характеризират с високи нива на SOD [Oberley LW and
Buettner GR, 1979; Zhong W et al., 1999; Toh Y et al., 2000; Skrzydlewska
E et al., 2001; Fu TY et al., 2011; Kocot J et al., 2013; Sun G et al., 2013l
Miar A et al., 2015]. Показано е, обаче, че агресивните тумори се
характеризират
също
и
с
много
висока
активност
на
глутатион-зависимите ензими, които обезвреждат водородния пероксид
и водят до порочен кръг – непрекъсната продукция и високи нива на
супероксид, който поддържа нестабилността на генома, както и бързо
разграждане на «анти-онкогенения» водороден пероксид, което
гарантира оцеляването и високата резистентност на тези ракови клетки
[Navarro J et al., 1999; Schafer FQ and Buettner GR, 2001; Estrela JM et al.,
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2006; Battisti V et al., 2008; Nathan FM et al., 2011; Traverso N et al., 2013].

Фигура 38. Ниво на водороден пероксид в култивирани ракови и
неракови клетъчни линии, анализирано с DCFH-DA. Преди началото на
експеримента, клетките бяха преброени и беше установена
тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона 92-99%. Данните
са нормирани на брой клетки (1х106 cells). На графиката са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
Редокс-статусът на клетъчните линии с различна пролиферативна
активност беше анализиран и чрез EPR спектроскопия с използване на
Mito-TEMPO като редокс-сензор (Фигура 39). Най-нисък EPR сигнал,
респ. най-висока степен на редукция на спин-сондата се наблюдава при
нормални лимфоцити. По-висок EPR сигнал, респ. по-ниска степен на
редукция на Mito-TEMPO се регистрира при слабо пролифериращите
неракови клетки HUVEC и HaCaT. Най-висок EPR сигнал, т.е. най-ниска
степен на редукция (висок оксидативен статус) се наблюдава при
раковите клетъчни линии. Не се регистрира достоверна разлика в
интензитета на EPR сигнала между различните ракови клетки.
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Фигура 39. Интензитет на EPR сигнала на Мito-TEMPO (0.1 mM) в
различни ракови и неракови клетъчни суспензии (1х106 cells/mL) след
6-часова инкубация на стайна температура. Преди началото на
експеримента, клетките бяха преброени и беше установена
тяхната жизнеспособност, варираща в диапазона 92-99%. На
графиката са представени средните стойности +/- SD от три
независими експеримента.
За определяне степента на влияние на супероксидните радикали и
водородния пероксид върху пролиферативната активност на клетките и
клетъчния редокс-статус, оценен по интензитета на EPR сигнала на
спин-сондата Mito-TEMPO, е проведен корелационен анализ на
резултатите, представени на Фигури 36-39 (Таблица 1). Наблюдават се
следните корелационни зависимости:
(а) липса на корелация между нивата на супероксида и водородния
пероксид, анализирани респ. чрез DHE-теста и DCF-теста (R=0.0078,
p>0.05);
(б) много добра корелация между пролиферативната активност на
клетките и нивото на супероксид, анализирано чрез DHE-теста
(R=0.9485, p<0.01);
(в) липса на корелация между пролиферативната активност на
клетките и нивото на водороден пероксид, анализирано чрез DCF-теста
(R=0.1137, p>0.05);
(г) много добра корелация между клетъчния редокс-статус,
анализиран чрез EPR спектроскопия и нивото на супероксид,
анализирано чрез DHE-теста (R=0.7799, p<0.001);
(д) слаба корелация между клетъчния редокс-статус, анализиран
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чрез EPR спектроскопия и нивото на водороден пероксид, анализирано
чрез DCF-теста (R=0.4236, p<0.05);
(е) добра корелация между пролиферативната активност на клетките
и клетъчния редокс-статус, анализиран чрез EPR спектроскопия
(R=0.6972, p<0.001).
Всички корелационни зависимости са положителни.
Таблица 1. Корелационни зависимости между пролиферативния
индекс на клетките, клетъчния редокс-статус и нивата на ROS, оценени
чрез различни аналитични методи.
Parameter
«DHE fluorescence» versus
«DCF fluorescence»
«Proliferation index» versus
«DHE fluorescence»
«Proliferation index» versus
«DCF fluorescence»
«EPR signal intensity» versus
«DHE fluorescence»
«EPR signal intensity» versus
«DCF fluorescence»
«Proliferation index» versus
«EPR signal intensity»

Correlation coefficient
0.0078

P value
> 0.05

0.9485

< 0.01

0.1137

> 0.05

0.7788

< 0.001

0.4236

< 0.05

0.6972

< 0.001

Високият корелационен коефициент между резултатите, получени
чрез EPR-теста и DHE-теста, дава основание да се предполага, че
супероксидният радикал има основен дял при динамиката на EPR
сигнала на спин-сондата Mito-TEMPO в клетъчните суспензии. Това
предположение се потвърждава и от много добрата корелация между
пролиферативната активност на клетките, от една страна, и данните от
DHE-теста и EPR-теста, от друга страна. Ролята на водородния
пероксид в динамиката на EPR сигнала на спин-сондата, вероятно, е
незначителна, като се има предвид слабата корелация между
резултатите, получени чрез EPR-теста и DCF-теста.
Високата степен на положителна корелация между вътреклетъчното
ниво на супероксид и пролиферативната активност на клетките показва,
че супероксидният радикал може да се разглежда като «онкогенен»
55

фактор, разбира се при определени «надпрагови» нива.
Следващата серия експерименти има за цел да верифицира
резултатите от EPR изследванията на нормални лимфоцити,
подложени на оксидативен стрес със системата 2-МE/Rot. Клетките
бяха третирани с 2-МE/Rot в различни концентрации, в продължение на
12 h, след което беше анализирано вътреклетъчното ниво на
супероксидните радикали и водородния пероксид, съответно чрез DHEи DCF-тест (Фигури 46 и 47).

Фигура 46. Ниво на супероксид в нормални лимфоцити след
индукция на оксидативен стрес чрез 2-ME/Rot в различни концентрации,
анализирано с DHE-тест. Експериментални условия: 24 h преди
експеримента клетките (1х106 cell/ml) бяха ресуспендирани в свежа
клетъчна среда без антибиотици и култивирани в отсъствие и
присъствие на 2-ME/Rot (в различни концентрации; 1х 2-ME/Rot=300
nM 2-ME, 250 nM Rot), в продължение на ~12 h, на 37 оС и влажна
атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди началото на експеримента,
клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност, варираща в диапазона 80-92%. Нетретираните
клетки бяха използвани като контрола. Данните са изчислени като
процент от контролата, като интензитетът на флуоресценция на
DHE в контролната проба се приема за 100%. На графиката са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
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Фигура 47. Ниво на водородния пероксид в нормални лимфоцити
след индукция на оксидативен стрес чрез 2-ME/Rot в различни
концентрации, анализирано с DCF-тест. Експериментални условия: 24
h преди експеримента клетките (1х106 cell/ml) бяха ресуспендирани в
свежа клетъчна среда без антибиотици и култивирани в отсъствие
и присъствие на 2-ME/Rot (в различни концентрации; 1х 2-ME/Rot=300
nM 2-ME, 250 nM Rot), в продължение на ~12 h, на 37 оС и влажна
атмосфера, наситена с 5% СО2. Преди началото на експеримента,
клетките бяха преброени и беше установена тяхната
жизнеспособност, варираща в диапазона 80-92%. Нетретираните
клетки бяха използвани като контрола. Данните са изчислени като
процент от контролата, като интензитетът на флуоресценция на
DHE в контролната проба се приема за 100%. На графиката са
представени средните стойности +/- SD от три независими
експеримента.
Резултатите от DHE-теста и DCF-теста показват повишаване на
вътреклетъчното ниво както на супероксида, така и на водородния
пероксид, с повишаване концентрацията на 2-МЕ/Rot в суспензията от
нормални лимфоцити (Фигури 46 и 47), като се наблюдават следните
корелационни зависимости с данните от EPR анализа, представени на
Фигура 34:
(а) много добра положителна корелация между клетъчния
редокс-статус, анализиран чрез EPR спектроскопия и нивото на
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супероксид, анализирано чрез DHE-теста (R=0.9344, p<0.001) (Фигура
46);
(б) много добра положителна корелация между клетъчния
редокс-статус, анализиран чрез EPR спектроскопия и нивото на
водородния пероксид, анализирано чрез DCF-теста (R=0.9697, p<0.01)
(Фигура 47);
(в) много добра положителна корелация между нивото на
супероксида и нивото на водородния пероксид, анализирани чрез двата
конвенционални теста (R=0.9599, p<0.01) (Фигура 50).
Корелационните зависимости потвърждават заключението, че
Mito-TEMPO е подходящ редокс-сензор за EPR анализ на степента на
оксидативен стрес, индуциран в нормални лимфоцити със системата
2-ME/Rot.

Фигура
48.
Корелационна
зависимост
между
клетъчния
редокс-статус, анализиран чрез EPR спектроскопия, и вътреклетъчното
ниво на супероксид, анализирано чрез DHE-тест в нормални
лимфоцити, подложени на оксидативен стрес чрез третиране с ралични
концентрации 2-ME/Rot. R – корелационен коефициент.
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Фигура
49.
Корелационна
зависимост
между
клетъчния
редокс-статус, анализиран чрез EPR спектроскопия, и вътреклетъчното
ниво на водороден пероксид, анализирано чрез DCF-тест в нормални
лимфоцити, подложени на оксидативен стрес чрез третиране с ралични
концентрации 2-ME/Rot. R – корелационен коефициент.

ь
Фигура 50. Корелационна зависимост между вътреклетъчните нива
на водороден пероксид и супероксид, анализирани съответно чрез
DCF-тест и DHE-тест в нормални лимфоцити, подложени на
оксидативен стрес чрез третиране с ралични концентрации 2-ME/Rot. R
– корелационен коефициент.
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4. EPR спектроскопия на моделни безклетъчни системи
4.1. Влияние на водородния пероксид върху динамиката на EPR
сигнала на аминоксилните радикали
С цел изясняване на факторите, влияещи върху интензитета на ЕPR
сигнала при клетъчни суспензии, бяха разработени моделни
експерименти, включващи реакции на парамагнитни и диамагнитни
форми на аминоксилните радикали с водороден пероксид и калиев
супероксид.
Фигура 51 представя динамиката на EPR сигнала на TEMPOL в
присъствие на водороден пероксид (в различни концентрации). В
изследваната двукомпонентна система, водородният пероксид (в
концентрационния интервал 0.15-4.4 М) не променя интензитета на
EPR сигнала на TEMPOL, което предполага липса на реакция между
тези две вещества, дори и след продължителна двучасова инкубация.

Фигура 51. Интензитет на EPR сигнала на TEMPOL (1 mM) в
присъствие на H2O2 (в различни концентрации). (А) Интензитет на
EPR сигнала на TEMPOL в отсъствие и присъствие на H2O2, при време
на инкубация 10 min. (B) Динамика на интензитета на EPR сигнала на
ТЕМPOL в присъствие на H2O2 (4.4 mM), в зависимост от времето на
инкубация. (C) EPR спектри на ТЕМPOL в присъствие на H2O2 (4.4 mM)
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при времена на инкубация 0 и 120 min. Контрола – TEMPOL (1 mM) в
буфер (стълбчето в червено). На графики (А) и (В) са представени
средните стойности +/-SD от три независими експеримента.
С цел да се илюстрира по-добре ефектът на Н2О2 върху интензитета
на EPR сигнала на аминоксилния радикал, беше проведена
предварителна редукция на TEMPOL с аскорбат (Asc) и последващо
окисление с K3Fe(CN)6 в присъствие на водороден пероксид (Фигура
52А). Инкубацията на ТEMPOL с Asc води до понижаване и почти пълно
изчезване на EPR сигнала в резултат на редукция на радикала. H 2O2
не възстановява EPR сигнала в присъствие на Asc, т.е. не окислява
хидроксиламина до аминоксилен радикал. Този резултат беше
потвърден и с използване на диамагнитната форма TEMPOН в
отсъствие на аскорбат в системата. EPR сигналът се възстановява
напълно от K3Fe(CN)6 в отсъствие на водороден пероксид в системата
TEMPOL/Asc. EPR сигналът се възстановява напълно или частично от
K3Fe(CN)6 в присъствие на водороден пероксид в системата
TEMPOL/Asc, като степента на възстановяване намалява с повишаване
времето на инкубация (Фигура 52 от дисертацията).

61

Фигура 52. (A) Интензитет на EPR сигнала на TEMPOL, TEMPOL/Asc
(1:1, mоl:mol),
TEMPOL/Asc/H2O2 в отсъствие и присъствие на
K3Fe(CN)6. Експериментални условия: Инкубирането на ТЕMPOL (1
mM) с Asc (1 mM) беше проведено за 2 min, след което беше добавен
H2O2 (0.15 mM или 0.8 mM; време на инкубация – 10 min) и/или
K3Fe(CN)6 (5 mM; време на инкубация – 10 min). EPR измерванията
бяха проведени на всеки етап от добавянето на съответния
компонент в реакционната система. Контрола – TEMPOL (1 mM) в
буфер (стълбчетата в червено). На графиките са представени
средните стойности +/-SD от три независими експеримента.
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Степента на редукция зависи от концентрационното съотношение
TEMPOL/Asc. По-високи концентрации на редуциращият агент водят до
по-пълна редукция на аминоксила. Кинетичната крива достига до плато
при 60-минутна инкубация на TEMPOL/Asc = 1:1 (mol/mol), като
интензитетът на EPR сигнала клони към базовата линия (Фигури 53-55
от дисертацията). След добавянето на K3Fe(CN)6 към редуцирания
ТEMPOL се наблюдава възстановяване на окислената (радикалова)
форма на аминоксила, респ. частично или пълно възстановяване на
EPR сигнала, в зависимост от времето на инкубация. Това показва, че
аскорбатът редуцира аминоксилния радикал до хидроксиламин, а не до
оксоамониев катион. Известно е, че K3Fe(CN)6 взаимодейства само с
хидроксиламинната форма на аминоксилните радикали, но не и с
оксоамониевата [Matsumoto et al., 2006, 2009; Bobko et al., 2012].
Добавянето на H2O2 (0.15 и 0.80 M) към системата TEMPOL/Asc не
възстановява EPR сигнала на TEMPOL. Следователно, H2O2 не
окислява неконтрастния хидроксиламин до контрастната (радикалова)
форма. Добавянето на K3Fe(CN)6 към системата TEMPOL/Asc/H2O2
води до частично възстановяване на EPR сигнала на TEMPOL, като
интензитетът намалява с повишаване времето на инкубация и
повишаване концентрацията на H2O2.
Подобни резултати бяха получени и при частично редуциране на
TEMPOL с аскорбинова киселина в моларни съотношения 1:2 и 1:4 с
последващо добавяне на H2O2 и K3Fe(CN)6 към системата TEMPOL/Asc,
при различни времена на инкубация (Фигури 54 и 55 от дисертацията).
Независимо от степента на редукция на аминоксилния радикал,
водородният пероксид не възстановява контрастната форма на
TEMPOL.
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Фигура 53. Интензитет на EPR сигнала на TEMPOL, TEMPOL/Asc (1:1,
mоl:mol), TEMPOL/Asc/H2O2 в отсъствие и присъствие на K3Fe(CN)6.
Експериментални условия: Инкубирането на ТЕMPOL (1 mM) с Asc (1
mM) беше извършено при различни интервали от време (2, 15, 60 min),
с последващо добавяне на H2O2 (0.15 mM или 0.8 mM; време на
инкубация – 10 min) и/или K3Fe(CN)6 (5 mM; време на инкубация – 10
min). EPR измерванията бяха проведени на всеки етап от
добавянето на съответния компонент в реакционната система.
Контрола – TEMPOL (1 mM) в буфер (стълбчетата в червено). Върху
стълбчетата са означени времената на инкубация на TEMPOL с Asc.
На графиките са представени средните стойности +/-SD от три
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независими експеримента.
Аналогични експерименти бяха проведени с използване на различни
концентрации на H2O2 и K3Fe(CN)6 и различни концентрационни
съотношения TEMPOL/Asc (Фигура 56). Данните отново показват, че
инкубацията на ТEMPOL с Аsc води до понижаване на EPR сигнала в
резултат на редукция на радикала, като се наблюдава ясно изразена
зависимост от концентрацията на аскорбата – колкото е по-висока
концентрацията на аскорбата, толкова е по-голяма степента на
намаляване на EPR сигнала. H2O2 не взаимодейства с
хидроксиламинната форма и не възстановява EPR сигнала в
присъствие на аскорбат, респ. не възстановява контрастната
радикалова форма на TEMPOL. Наблюдава се частично
възстановяване на EPR сигнала в присъствие на K3Fe(CN)6.

Фигура 56. Интензитет на EPR сигнала на TEMPOL, TEMPOL/Asc (в
различни концентрационни съотношения), TEMPOL/Asc/H2O2 в
отсъствие и присъствие на K3Fe(CN)6. Експериментални условия:
Инкубирането на ТЕMPOL (1 mM) с аскорбат (в различни
концентрации – 0.125, 0.25. 0.5, 1 mM) беше извършено при времe 60
min), след което беше добавен H2O2 (2 mM; с последващо време на
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инкубация – 10 min) и/или K3Fe(CN)6 (2.5 mM; с последващо време на
инкубация – 10 min). EPR измерванията бяха проведени на всеки етап
от добавянето на съответния компонент в реакционната система.
Контрола – TEMPOL (1 mM) в буфер (стълбчето в черно). На
графиката са представени средните стойности +/-SD от три
независими експеримента.
4.2. Влияние на супероксида върху динамиката на EPR сигнала
на аминоксилните радикали
В серия експерименти е изследвано влиянието на супероксидните
радикали върху динамиката на EPR сигнала на TEMPOL (в окислена и
редуцирана форма), като за целта са използвани няколко системи за
генериране на супероксидни радикали при отсъствие на реакции на
Fenton:
- калиев супероксид/вода;
- ксантин/ксантин-оксидаза;
- хипоксантин/ксантин-оксидаза;
- хипоксантин/ксантин-оксидаза.
Всички експерименти в този раздел са проведени в 100 mM или 10
mM фосфатен буфер (pH 7.4), съдържащ 25 M DTPA, използване на
свръхчисти вещества и дейонизирана вода (със степен на чистота
TOF-MASS).
Инкубацията на ТEMPOL с Asc води до понижаване на EPR сигнала в
резултат на редуциране на радикала до хидроксиламин, като краен
продукт на реакцията. От данните на Фигура 57 се вижда, че ТEMPOL
се редуцира напълно при едночасова инкубация с Asc (в съотношение
1:1, mol:mol), което се регистрира чрез пълната загуба на EPR сигнала.
Добавянето на КО2 и генерирането на О2•– в системата води до
възстановяване на EPR сигнала на TEMPOL в рамките на 120 min.
Подобен експеримент беше проведен и с диамагнитната форма на
аминоксила – TEMPOH. TEMPOH се характеризира с изключително
слаб EPR сигнал (Фигура 58). Инкубацията на ТЕМPOH с КО2 и
генерирането на супероксидни радикали в системата води до появата
на EPR сигнал и неговото нарастване с времето на инкубация на двете
вещества, което се дължи на окисление на диамагнитната форма
TEMPOH до контрастната парамагнитна форма TEMPOL.
Графиките, представени на Фигури 57 и 58, са пряко доказателство за
това, че възстановяването на окислената (контрастна) форма на
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аминоксила се извършва в присъствие на KO2 от продуцираните
супероксидни радикали.

Фигура 57. Динамика на интензитета на EPR сигнала на TEMPOL в
присъствие на аскорбат (1:1, mol:mol) и последващо добавяне на КO2 (6
mM) в системата. (А) Динамика на EPR сигнала в системата
TEMPOL/Asc преди след добавяне на КO2; (B) EPR спектри на TEMPOL
и TEMPOL/Asc в отсъствие и присъствие на КO2. Експериментални
условия: Беше извършено предварително инкубиране на ТЕМPOL (1
mM) с Asc (1:1, mol:mol) в продължение на 60 min, след което към
системата TEMPOL/Asc беше добавен KO2 (6 mM). EPR
измерванията бяха проведени преди и след добавянето на KO2, при
различни времена на инкубация в диапазона 1-120 min. Контрола –
TEMPOL (1 mM) в буфер. На графиката са представени средните
стойности +/-SD от три независими експеримента.
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Фигура 58. Динамика на интензитета на EPR сигнала на TEMPOH (1
mM) в присъствие на КO2 (6 mM) при различни времена на инкубация.
На графиката са представени средните стойности +/-SD от три
независими експеримента.
Известно е, че реакцията на превръщане на хипоксантина в ксантин,
катализирана от ксантин-оксидазата (система НХ/ХО), протича с
генериране на водороден пероксид, докато последващото превръщане
на ксантина в пикочна киселина, катализирано от същия ензим (система
Х/ХО), води до генериране на супероксид [https://www.bruker.com/].
По-ранни изследвания предполагат, че хидроксилните радикали също
могат да бъдат пряк резултат от окислението на ксантин с
ксантин-оксидаза. В последствие се оказва, че единствено наличието
на метали с променлива валентност могат да доведат до генериране на
•ОН в системата [Britigan BE et al., 1990]. Изследването на промяната в
интензитета на EPR сигнала на различни аминоксилни производни, в
техните окислена и редуцирана форми, чрез X/XO-реакция би
помогнала при тълкуване на експериментални данни от модели за
мониторинг на ROS, включващи EPR спектроскопия и спин-сонди като
редокс-сензори.
В следващата серия експерименти, чрез използване на системите
X/XO и НХ/ХО като източник на реактивни кислородни видове е
изследвано влиянието на супероксидните радикали и водородния
пероксид върху динамиката на EPR сигналите на Mito-TEMPO и
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Мethoxy-TEMPO и техните диамагнитни форми (Mito-TEMPOH и
Methoxy-TEMPOH). Концентрациите на хипоксанти, ксантин и
ксантин-оксидаза, както и условията на инкубация, бяха подбрани на
базата на публикувани в литературата данни, даващи доказателства за
генерирането на супероксидни радикали в системата, с използване на
спин-сондите DMPO/BMPO и EPR спектроскопия [Buettner, 1993;
https://www.bruker.com/].
От резултатите, представени на Фигура 60, не се наблюдават
съществени флуктуации в интензитета на EPR сигнала на
аминоксилния радикал Mito-TEMPO в системата Х/ХО при време на
инкубация в интервала 0-240 min. Подобен резултат е регистриран и с
Methoxy-TEMPO в същата система (Фигура 61 от дисертацията).
Показано е, че в отсъствие на редуктори като NADH и NADPH,
карбоцикличните аминоксилни радикали, изложени на ензимно
генериран O2•-, остават непроменени [Krishna MC et al., 1992].

Фигура 60. Динамика на EPR сигнала на Мito-TEMPO в присъствие
на Xanthine и Xanthine oxidase – кинетични криви: в черно – 0.05 mM
Mito-TEMPO, 0.5 mM Xanthine, 0.05 U/ml Xanthine oxidase; в червено –
0.1 mM Mito-TEMPO, 0.5 mM Xanthine, 0.1 U/ml Xanthine oxidase.
Експериментални условия: Експериментът беше проведен на стайна
температура при различно време на инкубация на Mito-TEMPO със
системата за генериране на супероксидни радикали ”X/XO”. Контроли
– Mito-TEMPO (0.05 mM или 0.1 mM) в буфер. На графиката са
представени средните стойности +/-SD от три независими
експеримента.
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При изследване на диамагнитната форма Мito-TEMPOН в присъствие
на системата Х/ХО се наблюдава поява на EPR сигнал, който нараства
с времето на инкубация, което може да се обясни с взаимодействието
между диамагнитната форма (Mito-TEMPOH) и супероксидните
радикали, формиращи се в резултат на ензимната реакция (Фигура 62).
Подобен резултат е регистриран и с Methoxy-TEMPOH в същата
система (Фигура 63 от дисертацията).

Фигура 62. Динамика на EPR сигнала на Мito-TEMPOН в присъствие
на Xanthine и Xanthine oxidase – кинетични криви: в черно – 0.05 mM
Mito-TEMPOН, 0.5 mM Xanthine, 0.05 U/ml Xanthine oxidase; в червено –
0.1 mM Mito-TEMPOН, 0.5 mM Xanthine, 0.1 U/ml Xanthine oxidase.
Експериментални условия: Експериментът беше проведен на стайна
температура при различно време за инкубация на Mito-TEMPOН със
системата
за
генериране
на
супероксидни
радикали ”Xanthine/Xanthine oxidase”. На графиката са представени
средните стойности +/-SD от пет независими експеримента.
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ИЗВОДИ
1.
Установено е, че изследваните от нас неракови клетъчни линии
понижават интензитета на MRI сигнала на Methoxy-TEMPO, докато
раковите клетъчни линии го повишават слабо или не го променят. Това
е индикация за висок редуциращ капацитет на нераковите клетки и
висок оксидативен капацитет на раковите, повлияващи редокс-цикъла
на аминоксила и динамиката на MRI контраста в диаметрално
противоположни посоки. Разработеният MRI метод е подходящ за
идентифициране на ракови от неракови клетъчни линии на базата на
различния им редокс-статус.
2.
Индукцията на оксидативен стрес в двата вида изследвани от нас
клетъчни линии (неракови и ракови) чрез системата за свръхпродукция
на супероксид – 2-ME/Rot, води до повишаване на интензитета на MRI
сигнала на Methoxy-TEMPO, в сравнение с нетретираните клетки.
Разработеният подход позволява оценка на степента на оксидативен
стрес, индуциран „ин витро” в клетъчни суспензии.
3.
Установено е, че изследваните от нас неракови клетъчни линии
понижават значително интензитета на EPR сигнала на аминоксилните
радикали Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO и практически не повлияват
този на диамагнитните форми Mito-TEMPOН и Methoxy-TEMPOН.
Раковите клетъчни линии не променят или понижават слабо EPR
сигнала на Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO и повишават значително този
на диамагнитните форми Mito-TEMPOН и Methoxy-TEMPOН. Това е
доказателство за висок редуциращ капацитет на нераковите клетки и
висок оксидативен капацитет на раковите, повлияващи редокс-цикъла
на аминоксилите и динамиката на EPR сигнала в диаметрално
противоположни посоки. Разработеният EPR метод има потенциал за
идентифициране на ракови от неракови клетъчни линии на базата на
различния им редокс-статус.
4.
Индукцията на оксидативен стрес в нераковите клетъчни линии
чрез системата за свръхпродукция на супероксид – 2-ME/Rot, забавя
понижаването на EPR сигнала на Mito-TEMPO и Methoxy-TEMPO и
ускорява появата и повишаването на EPR сигнала на Mito-TEMPOН и
Methoxy-TEMPOН. Интензитетът на ЕПР сигнала зависи от
концентрацията на 2-ME/Rot, което позволява оценка на степента на
оксидативен стрес, индуциран „ин витро” в клетъчни суспензии.
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5.
Установена е корелация между интензитета на EPR сигнала на
аминоксилните радикали, от една страна, и пролиферативния индекс
на клетките и степента на оксидативен стрес, от друга страна, оценени
чрез конвенционални аналитични тестове.
6.
Чрез различни експериментални протоколи са установени
оптималните концентрационни съотношения между основните
компоненти (аминоксилен радикал/клетки), при които нераковите
клетъчни линии редуцират аминоксилните радикали, а раковите не ги
редуцират.
7.
EPR методът e по-бърз, приложим за изследване кинетиката на
редокс-процесите и много по-чувствителен по отношение на
оксидативния стрес в неракови клетъчни линии. MRI методът e много
по-чувствителен по отношение на оксидативния стрес в ракови
клетъчни линии, но не е приложим за изследване кинетиката на
редокс-процесите в двата вида клетки.
8.

Изследванията на моделни безклетъчни системи показват, че:

(а) аскорбиновата киселина понижава силно MRI/EPR сигнала на
аминоксилните радикали, редуцирайки ги до диамагнитните им форми
(хидроксиламини);
(б) супероксидът повишава интензитета на нитроксид-усиления MRI
сигнал и не променя интензитета на EPR сигнала на парамагнитните
форми на аминоксилите (TEMPOL, Mito-TEMPO, Methoxy-TEMPO), но
води до поява и повишаване на интензитета на MRI/EPR сигнала на
диамагнитните форми (TEMPOН, Mito-TEMPOН, Methoxy-TEMPOН);
(в) водородният пероксид понижава интензитета на нитроксид-усиления
MRI сигнал и не повлиява интензитета на EPR сигнала на
аминоксилите.
Забележка: Направените по-горе изводи се отнасят за подбраните
експериментални условия и клетъчни линии – неракови (HaCaT,
HUVEC, Normal lymphocytes) и ракови (Jurkat, K562, Raji, Colon26, U87,
OSC19).
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ПРИНОСИ
Приноси с оригинален характер
1. Разработени са нови методични подходи за изследване на
кислород-центрирани аминоксилни радикали като редокс-сензори
в изолирани клетъчни култури, с използване на MRI. Методите са
подходящи за:
(а) отдиференциране на неракови от ракови клетъчни култури, на
базата на различния им редокс-статус;
(б) оценка на степента на оксидативен стрес, индуциран „ин витро” в
клетъчни култури, на базата на промяната в клетъчния редокс-статус.
2. При проведените моделни експерименти е установено за първи път,
че супероксидният радикал повишава MRI контраста на водата, а
водородният пероксид го понижава – както в отсъствие, така и
присъствие на аминоксилен радикал.
3. Разработени са нови методични подходи за изследване на
кислород-центрирани аминоксилни радикали като редокс-сензори в
изолирани клетъчни култури, с използване на EPR спектроскопия.
Методите са подходящи за:
(а) отдиференциране на неракови от ракови клетъчни култури, на
базата на различния им редокс-статус;
(б) оценка на степента на оксидативен стрес, индуциран „ин витро” в
неракови клетъчни култури, на базата на промяната в клетъчния
редокс-статус.
4. Разработените EPR и MRI методи са валидизирани с конвенционални
аналитични тестове, доказващи пряката роля на супероксидните
радикали в динамиката на контрастните свойства на аминоксилите в
клетъчни суспензии.
5. Разработените методични подходи биха могли да бъдат приложими
върху изолирани клетъчни и тъканни препарати (вкл., от биопсии) и
подходящи за диагностика на патологични състояния, свързани с
индукция на оксидативен стрес и промяна на редокс-статуса на
клетките и тъканите.
Забележка:

Оригиналността

на

приносите

е

съотносима

към

подбраните експериментални условия, клетъчни култури и аминоксилни
производни, както и към използваната система за екзогенна индукция на
оксидативен стрес в клетъчните суспензии – 2-ME/Rot, водеща до
митохондриална дисфункция и свръхпродукция на супероксид.
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Бенефициент: Екатерина Дончева Георгиева
ABSTRACT
Development of Methods for Evaluation of the Level of Oxidative
Stress and Redox-status in Live Cells Using Aminoxyl Radicals
Over 50 years experience in free radical biology and medicine shows the
crucial role of redox signalling in many pathologies (cancer, autoimmune and
neurodegenerative diseases, atherosclerosis, inflammation, etc.). The cells
and tissues of healthy mammals are characterized by low steady-state levels
of oxidizers (e.g., reactive oxygen species – ROS) and reducers (e.g.,
endogenous redox pairs: NADH/NAD+, NADPH/NADP+, FADH2/FAD,
reduced/oxidized glutathione, reduced/oxidized ascorbate, etc.). It is widely
accepted that increasing of ROS above the critical level provokes an
oxidative stress, which results in genomic instability and can trigger
uncontrolled proliferation.
Currently, there is no universal methodology for estimation of cellular
redox-status in living cells. The oxidizing and/or reducing status of cells is
determined by the levels of many parameters (e.g., ROS of different types
and origin, products of free radical oxidation of biomacromolecules, status of
natural non-enzymatic and enzymatic antioxidant systems, status of various
endogenous redox pairs, etc.). Each parameter is analysed separately by
different methodologies in vitro or ex vivo. The estimation of the cellular
redox status is based on comparative analysis of one or several of these
parameters and the conclusions are usually controversial.
The PhD Thesis describes a new approach for direct imaging of
redox-status of isolated live cells. The method allows a differentiation of
cancer from non-cancer cultured cell lines. It is based on redox cycle of
cell-penetrating aminoxyl (nitroxide) derivatives and their MRI/EPR
(magnetic resonance imaging/electron-paramagnetic resonance) contrast
properties, which makes them useful molecular sensors for visualization and
evaluation of cellular redox-status. The aminoxyl radical (which is
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characterized by MRI/EPR contrast) participates in electron-transfer
reactions with oxidizers and reducers with formation of non-contrast
intermediate products. The rate constants of these reactions determine the
intensity and dynamics of nitroxide-enhanced MRI/EPR signal in living cells.
The experimental results are described in four sections:

1.

Magnetic resonance imaging in cell suspensions – imaging of

cellular redox-status before and after induction of oxidative stress in living
cells

2.

Magnetic resonance imaging in model (cell-free) systems –

evaluation of the role of superoxide, hydrogen peroxide, and ascorbate in
the dynamics of nitroxide-enhanced MRI signal

3.

EPR spectroscopy in cell suspensions – imaging of cellular

redox-status before and after induction of oxidative stress in living cells

4.

Verification of EPR results of cellular systems using conventional

methods for evaluation of cells redox state,

5.

EPR spectroscopy in model (cell-free) systems – evaluation of the

role of superoxide, hydrogen peroxide, and ascorbate in the dynamics of
EPR signal
Several aminoxyl derivatives (in radical and non-radical forms) were used:
(i)

cell-penetrating

mito-TEMPO/Mito-TEMPOH,

Methoxy-TEMPO/Methoxy-TEMPOH, TEMPOL; (ii) cell non-penetrating
Carboxy-PROXYL.
Тhe thesis is written on 205 pages and includes 67 figures, 13 schemes, 3
tables and over 400 references.
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