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Списък на най-често използваните съкращения 

ASC аскорбат 

CD холестеролова диета 

DCF дихлородихидрофлуоресцеин 

DHE дихидроетидиум 

DMSO диметилсулфоксид 

DNP динамична нуклеарна поляризация 

DTPA диетилентриамин-пента-оцента киселина 

EPR електрон-парамагнитен резонанс 

EPRI EPR имиджинг 

EPRS EPR спектроскопия 

GSH/GSSG глутатион (редуцирана/окислена форми) 

HDL липопротеини с висока плътност 

HRP пероксидаза от хрян 

HX/XO хипоксантин/ксантин-оксидаза 

КМБ кръвно-мозъчна бариера 

LDL липопротеини с ниска плътност 

2-МЕ 2-метоксиестрадиол 

MMP матриксна металопротеиназа 

MPTP 1-метокси-4-фенил-1,2,3,6-тетрахидропиридин 

MRI магнитно-резонансен имиджинг (томография) 

NAD+/NADH никотинамид-аденин-динуклеотид (окислена/редуцирана форми) 

NADP+/NADPH никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат (окислена/редуцирана форми) 

ND нормална диета 

NMR ядрено-магнитен резонанс 

NO азотен оксид 

NOS синтетаза на азотен оксид 

NOX NAD(P)H-зависим оксидазен комплекс 

OMRI Оверхаузер-усилен магнитно-резонансен имиджинг 

PBS буфериран физиологичен разтвор 

PEDRI протон-електрон двойно-резонансен имиджинг 

PET позитрон-емисионна томография 

ROI област на интерес 

ROS реактивни кислородни форми 

Rot ротенон 

PROXYL нитроксид от пиролидинов тип 

SNpc „substantia nigra pars compacta” 

SOD супероксид-дисмутаза 

SPECT едно-фотонна емисионна компютърна томография 

TEMPO нитроксид от пиперидинов тип 

X/XO ксантин/ксантин оксидаза 
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Съкращения на нитроксидни радикали*, циклични хидроксиламини** и 
нитрони***, дискутирани и/или използвани в дисертацията 

ACP** 1-acetoxy-3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine 

CAT1* 4-trimethylamine-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl 

CAT1-H** редуцирана форма на CAT1 (хидроксиламин) 

1-hydroxy-4-trimethylamine-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine 

Carbamoyl-PROXYL (CMPx)* 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine-1-oxyl 

Carboxy-PROXYL (CPx)* 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine-1-oxyl 

CPx-H** редуцирана форма на CPx (хидроксиламин) 

1-hydroxy-3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine 

DEPMPO*** 5-diethoxyphosphoryl-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide (нитрон)

DMPO*** 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (нитрон) 

Hydroxymethyl-PROXYL (HMP)* 3-hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine-1-oxyl 

Methoxycarbonyl-PROXYL* 

(MCP) 

3-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine-1-oxyl 

 

MCP-H** редуцирана форма на MCP (хидроксиламин) 

1-hydroxy-3-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine 

Methoxy-TEMPO* 4-methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl 

Mito-TEMPO* [2-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoeth

yl] triphenylphosphonium 

Mito-TEMPOH** редуцирана форма на mito-TEMPO (хидроксиламин) 

РР-Н** 1-hydroxy-4-phosphonooxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine 

(хидроксиламин) 

SLCNUgly* N-[N'-(2-chloroethyl)-N'-nitrosocarbamoyl]-glycine amid of 

2,2,6,6- tetramethyl-4-amino-piperidine-1-oxyl 

SLENU* 3-[4-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1- oxyl)]-urea 

TEMPOL* 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxyl 

TEMPOL-H** редуцирана форма на TEMPOL (хидроксиламин) 

TEMPONE* 4-oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 
15N-PDT* 15N-substituted and predeuterated TEMPONE 

TEMPONE-H** редуцирана форма на TEMPONE (хидроксиламин) 
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Въведение 

Редокс-сигнализацията е ключов механизъм в поддържането на клетъчната 
хомеостаза и нормалното функциониране на организма. Нарушенията в този 
механизъм играят решаваща роля и в патогенезата на много заболявания: 
злокачествени, невродегенеративни, атерогенни, автоимунни, диабет и др., чиято 
обща характеристика е развитието на оксидативен стрес и нарушаване на 
редокс-баланса в клетките, тъканите и телесните течности (Dichi et al., 2014). 

Основният индуктор на оксидативен стрес са реактивните кислородни форми 
(ROS), чиято продукция може да бъде ускорена от екзогенни и/или ендогенни 
фактори (Jakob & Reichmann, 2013; Villamena, 2013). Едни от най-популярните 
екзогенни индуктори на ROS са: радиацията, тежките метали и ксенобиотиците (вкл., 
лекарствени средства, бактерии, вируси и токсини). Ендогенни индуктори на ROS са 
предимно митохондриите и ензимните комплекси [NAD(P)H-зависимите оксидази 
(NOX), цитохром Р450-зависимите монооксигенази, ксантин-оксидазата, 
миелопероксидазата, синтетазата на азотен оксид (NOS) и др.]. 

В последните години, обаче, все повече се оформя становището, че ROS не са 
просто вреден страничен продукт от работата на митохондриите и ензимните 
комплекси, а са важни сигнални молекули, регулатори на множество биохимични и 
физиологични процеси – от метаболизма до имунния отговор (Trachootham et al., 2008, 
2009; Jakob & Winyard, 2009; Sies, 2015). Едни от най-атрактивните и широко 
изследвани видове, за които е показано, че участват пряко или косвено в клетъчната 
сигнализация, са: супероксидът (O2•-), вододородният пероксид (Н2О2), азотният 
оксид (NО) и пероксинитритът (ONOO-). Патогенните ефекти на ROS се проявяват 
при надпрагови концентрации, а основният фактор за поддържането им в нормални 
(физиологични) граници са ендогенните редуциращи еквиваленти (антиоксидантните 
системи; тиоловите протеини – тиоредоксин, пероксиредоксин, глутаредоксин; някои 
кофактори – NADH, NADPH и др.). 

ROS и редуциращите еквиваленти се описват често като „редокс-активни 
компоненти” (redox-active compounds), а балансът между тях – като „редокс-статус” 
(redox-status; redox-state) или „биоредуктивен капацитет” на клетките, тъканите и 
телесните течности (Bacic et al., 2016; Mauluci et al., 2016). Промените в тяхното 
пространствено и времево разпределение играят централна роля в патогенезата 
(D’Autreaux & Toledano, 2007), поради което редокс-статусът се разглежда като 
важен диагностичен маркер, а също и терапевтичен таргет при всички патологии, 
свързани с нарушения в клетъчната редокс-сигнализация. 

В контекста на гореизложеното, от особена важност са методите, позволяващи 
анализ на общия редокс-статус на клетките, тъканите и телесните течности в 
организма, като перфектният (идеалният) методичен подход трябва да осигурява 
пряка и неинвазивна детекция in vivo. 

В последните 10 години е постигнат съществен напредък в селективната 
локализирана детекция на много редокс-активни компоненти (различни видове ROS, 
различни ендогенни редокс-двойки, тиол-съдържащи протеини, антиоксидатни 
ензими, неензимни антиоксиданти и др.) на клетъчно, тъканно и дори организмово 
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ниво (Kalyanaraman et al., 2012; Dikalov & Harrison, 2014; Bacic et al., 2016; Mauluci et 
al., 2016). Този прогрес се дължи на разработването на нови синтетични или 
генетично кодирани редокс-чувствителни контрастни субстанции и 
усъвършенстване на техниките за тяхното визуализиране: флуоресцентни, 
хемилуминесцентни, магнитно-резонансни (EPR, MRI), нуклеарни (РET, SPECT), 
ултразвукови. В дисертационния труд, контрастните субстанции са означени 
накратко като: “проби”, “спин-сонди”, “спин-капани” или “трейсъри”, в зависимост 
от тяхната имиджинг модалност. 

Понастоящем, усилията на изследователите са насочени към картографиране на 
редокс-статуса на тъканите и органите в интактни организми. Този иновативен 
подход е от решаващо значение за проследяване прогресията на заболяванията, 
съпътствани с нарушена редокс-сигнализация и оксидативен стрес, за 
профилактиката и контролирането им в хода на терапията, за прогнозиране на 
ефективността от терапията и планиране на терапевтичната стратегия – 
изключително важни фактори в съвременната персонализирана медицина. 

Съществуват множество примери за контрастни субстанции, които формират 
откриваеми продукти, отразяващи локализацията и нивото на определен 
редокс-активен компонент или група от компоненти в изследвания биологичен обект. 
Детекцията на болшинството от тях (напр., флуоресцентните контрастни субстанции) 
е осъществима с висока чувствителност и резолюция, но предимно в условия in vitro 
и с много трудности и ограничения in vivo. При друга група контрасти (напр., 
нуклеарните и ултразвуковите) е възможна детекция in vivo с висока чувствителност, 
но с ниска резолюция. В общия случай, нуклеарните контрастни субстанции дават 
косвена информация за редокс-статуса на тъканите, на базата на връзката му с 
различни биохимични и физиологични процеси – напр., глюкозна или кислородна 
консумация, хипоксия, задържане в клетките в зависимост от редокс-потенциала на 
цитоплазмата, и др. Радиоактивността на тези контрастни субстанции внася 
допълнителен риск за пациента. Трябва да се отбележи, че при използването на 
изброените дотук методични подходи, оценката за редокс-статуса на обекта се базира 
на информация, получена за един или няколко редокс-активни компонента, като 
заключенията най-често са противоречиви. 
Перфектната редокс-чувствителна контрастна субстанция трябва да отговаря 

на следните условия: 
 да прониква през клетъчните мембрани и по възможност, през кръвно-мозъчната 

бариера (КМБ); 
 да дава информация за баланса между вътреклетъчните окислители и редуктори, 

респ. за общия редокс-статус на клетките и тъканите, а не само за статуса на 
отделен редокс-активен компонент (окислена/редуцирана форми); 

 да бъде нетоксична или нискотоксична, с оглед на прилагането й in vivo; 
 да се екскретира бързо от организма; 
 да се характеризира с висок контраст и възможности за визуализиране с висока  

чувствителност и резолюция. 
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В тази връзка, едни от най-атрактивните редокс-чувствителни контрастни 
субстанции са стерично запречените и резонансно стабилни нитроксидни радикали 
(известни още като спин-сонди), които могат да бъдат регистрирани и анализирани in 
vitro и in vivo чрез различни магнитно-резонансни техники – електрон-парамагнитен 
резонанс (EPR), магнитно-резонансен имиджинг (MRI), Оверхаузер-усилен MRI 
(OMRI) (Soule et al., 2007; Likhtenshtein et al., 2008; Dikalov & Harrison, 2014; Bacic et 
al., 2016). 

Една от най-интересните характеристики на нитроксидите е техният редокс-цикъл, 
който е свързан с динамиката на контрастните им свойства (Фигура 1). Това ги прави 
подходящи за визуализиране и анализ на редокс-статуса на биологични обекти – 
„редокс-сензори” (Hyodo et al., 2008c; Davis et al., 2011a,b). Съществуващите в 
литературата данни дават основание да се счита, че различни редуктори и окислители 
в организма могат да доведат директно или индиректно (през оксоамониев йон) до 
превръщане на парамагнитния нитроксиден радикал в диамагнитен хидроксиламин 
(Zhang et al., 1999; Samuni et al., 2002), а взаимодействието на хидроксиламина със 
супероксид е доминантната реакция, която може да възстанови радикаловата форма 
на нитроксида (Zhelev et al., 2013). Тези процеси определят динамиката на 
нитроксид-усиления EPR/MRI сигнал, която е индикатор за редокс-статуса на 
изследвания биологичен обект. Бързото затихване и в някои случаи пълното 
изчезване на нитроксид-усиления EPR/MRI сигнал в клетки и тъкани е индикация за 
техния висок редуциращ капацитет. Бавното затихване на сигнала или липсата на 
подобен ефект е индикация за висок оксидативен капацитет и в частност, за 
свръхпродукция на супероксид в изследвания таргет. 

Усилията при проектирането на нови спин-сонди като контрастни субстанции за 
EPR и MRI са в посока на по-висок контраст, по-висока стабилност на редукция или 
повишена чувствителност на оксидативен стрес, улеснено проникване през 
клетъчната мембрана, а при необходимост и през КМБ. Значителен прогрес в тази 
област е отбелязан в последните 5 години (Kinoshita et al., 2009; Bobko et al., 2012b; 
Paletta et al., 2012; Jagtap et al., 2014; Valera et al., 2014). Друга линия на 
усъвършенстване на контрастните субстанции е разработването на спин-сонди, 
чувствителни към определен вид ROS и/или определена патологиия (например, 
тумори) (Liu et al., 2012; Redler et al., 2014). Убедено може да се твърди, че 
изследванията с използване на нитроксид-усилен EPR/MRI в областта на раковите и 
невродегенеративните заболявания има огромен понециал за клинично приложение 
като диагностичен подход в бъдеще. 

Обзорът на литературата показва, че към интерпретацията на резултатите от 
нитроксид-усиления EPR/MRI in vivo трябва да се подхожда много внимателно и да 
се има предвид, че кинетиката на сигнала в изследвания таргет (тъкан или орган) 
зависи от множество фактори: (а) време на живот на спин-сондата в кръвния ток; (б) 
проникване през клетъчните мембрани и локализиране в клетките и тъканите; (в) 
метаболизъм в черния дроб; (г) екскреция чрез бъбреците; (д) подбор на подходящ 
регион на интерес; и др. Игнорирането дори на един от тези фактори води до 
противоречия и неточности в интерпретацията на резултатите. 
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Figure 1. Redox-cycle of nitroxide and dynamics of its EPR/MRI contrast in living cells 
and tissues [original scheme; reprinted from Zhelev et al. (2013)]. 

 
От решаващо значение за правилното тълкуване на нитроксид-усилените EPR/MRI 

изображения е концепцията за връзката между физико-химичните свойства на 
нитроксидите (хидрофилност/хидрофобност, заряд, структура на пръстена) и 
скоростта и степента им на проникване и разпределение в клетките и тъканите – 
процеси, които се конкурират със скоростта на метаболизъм и екскреция на 
нитроксидите от организма. Множество in vitro изследвания показват, че основният 
структурен критерий, отговорен за скоростта и степента на редукция/окисление на 
нитроксида и динамиката на нитроксид-усиления EPR/MRI контраст в живи клетки, е 
възможността за проникване на спин-сондата през клетъчната мембрана и достъпът й 
до вътреклетъчните редуктори и окислители (Swartz et al., 1986; Chen et al., 1989; 
Suzuki-Nishimura & Swartz, 1994, 1998; Samuni et al., 2004; Bacic et al., 2016). 
Независимо от това, болшинството EPR/MRI анализи на тъканния редокс-статус in 
vivo са проведени с водоразтворимите и непроникващи или трудно (слабо) 
проникващи в клетките и тъканите CPx и CMPx, за които е показано, че се 
екскретират бързо чрез бъбреците (Kuppusamy et al., 1998, 2002; Ilangovat et al., 2002; 
Yamada et al., 2002; Mikuni et al., 2004; Hyodo et al., 2006a,b ; Matasumoto et al., 2006). 

Друг фактор, който би могъл да доведе до неправилни тълкувания е изборът и 
анализът на неподходящ регион на интерес върху нитроксид-усилените EPR/MRI 
изображения. Много често се подбират региони, за които се знае, че са 
труднодостъпни за екзогенни субстанции (контрастни и лекарствени). Един от 
най-показателните примери е изборът на силно хипоксичните и некротизирали ядра 
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на солидни тумори (Matasumoto et al., 2006), в които е малко вероятно спин-сондата 
да проникне, преди да бъде екскретирана от организма, особено ако е хидрофилна. 

В по-голямата част от публикуваните нитроксид-усилени EPR/MRI изследвания 
липсав подходящи контроли. Например, много често се сравнява скоростта на 
затихване на сигнала в хетерогенни тъкани на едно и също животно с патология, а не 
в една и съща тъкан на здрави и увредени животни (Hyodo et al., 2006b; Matsumoto et 
al., 2006; Davis et al., 2011b). При изследване на животни с бъбречна дисфукция 
липсват контроли с конвенционален контраст, които да докажат дали динамиката на 
нитроксид-усиления сигнал е резултат от промени в редокс-състоянието на 
спин-сондата или в скоростта на филтрация и екскреция (Sano et al., 1998; Hirayama et 
al., 2003, 2005, 2008; Matsumoto et al., 2003; Sonta et al., 2004, 2005; Tsubouchi et al., 
2005). 

Дискусионен е и въпросът за ролята на различните видове ROS в динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в интактни организми. В тази връзка, от особен 
интерес са супероксидът и водородният пероксид – главни медиатори в клетъчната 
редокс-сигнализация, с централна роля в туморогенезата и невродегенeративните 
увреждания. 

Стратегията при разработването на настоящия дисертационен труд се базира на 
неизяснените и дискусионни въпроси при използването на нитроксидни радикали 
като контрастни субстанции за визуализиране и анализ на клетъчния/тъканния 
редокс-статус в условия на оксидативен стрес, както и за визуализиране на промени в 
проницаемостта на кръвоносните съдове и КМБ. Изследванията са проведени на 
експериментални модели на животни (с хиперхолестеролемия, тумори и 
паркинсонизъм), изолирани клетъчни суспензии (ракови и неракови) и моделни 
(химични) системи. Представени са доказателства за молекулната природа на 
нитроксид-усиления EPR/MRI сигнал и факторите, повлияващи динамиката на 
контрастните свойства на нитроксидите. 
 

Цели и задачи 

Цели на дисертационния труд 
1. Да се изследва връзката между физико-химичните свойства на нитроксидните 

радикали и възможностите за използването им като контрастни субстанции за 
магнитно-резонансна диагностика на патологии, придружени с нарушения в 
проницаемостта на кръвоносните съдове и/или с редокс-дисбаланс и развитие на 
оксидативен стрес. 

2. Да се изясни ролята на някои ендогенни окислители и редуктори в динамиката на 
нитроксид-усиления EPR и MRI сигнал. 
 

Основни задачи: 
1. EPR анализ на връзката между физико-химичните свойства (структура, 

редокс-потенциал, степен на хидрофобност) на серия от нитроксидни радикали и 
динамиката на контрастните им свойства: 
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 във физиологични течности (буфер, среда за култивиране на клетки, серум и кръв) 
in vitro; 

 в кръвния ток на мишки in vivo и натрупването им в тъкани (ex vivo). 
2. Визуализиране на проникването на нитроксидни радикали през кръвно-мозъчната 

бариера на здрави мишки in vivo, чрез използване на нитроксид-усилен MRI. 
3. Изследване на възможността за визуализиране на промени в проницаемостта на 

кръвоносните съдове и функцията на бъбреците при мишки с експериментален 
модел на хиперхолестеролемия, чрез използване на MRI и нитроксиден радикал 
като контрастна субстанция. Верифициране на резултатите чрез използване на 
конвенционална контрастна субстанция (Gd-DTPA). Прилагане на 
нитроксид-усилен MRI за оценка на ефекта на антилипидемични лекарствени 
средства (холестирамин и езетимиб) върху изследвания модел. Сравнителен 
анализ между здрави животни и животни с хиперхолестеролемия. 

4. Използване на нитроксидни радикали с различна степен на хидрофобност като 
контрастни субстанции за MRI анализ на редокс-статуса на ракови и неракови 
тъкани in vivo при мишки с туморни транспланти (невробластома, глиома, рак на 
дебелото черво). Проследяване на динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал 
в тъканите на здрави животни и животни-тумороносители, в зависимост от 
скоростта и степента на проникване на спин-сондата в клетките и тъканите. 
Верифициране на резултатите чрез ЕПР спектроскопия ex vivo. 

5. Изследване на възможността за визуализиране на свръхпродукция на супероксид 
в допаминергичната област на мозъка на мишки с експериментален модел на 
паркинсонизъм, чрез използване на MRI и нитроксиден радикал, проникващ в 
митохондриите. Сравнителен анализ между здрави животни и животни с 
паркинсонизъм. 

6. Прилагане на нитроксидни радикали като молекулни сензори за визуализиране и 
оценка на клетъчния редокс-статус, с използване на MRI и EPR спектроскопия на 
изолирани клетъчни линии (ракови и неракови) in vitro – преди и след индукция 
на оксидативен стрес чрез системата 2-метоксиестрадиол/ротенон. Верифициране 
на резултатите чрез конвенционални аналитични тестове за детекция на 
супероксид, хидропероксиди и общ редуциращ капацитет на клетъчни суспензии. 

7. Изследване на молекулните механизми, отговорни за динамиката на контрастните 
свойства на нитроксидите – EPR спектроскопия на моделни безклетъчни системи: 

 нитроксид/водороден пероксид; 
 нитроксид/калиев супероксид; 
 нитроксид/аскорбат; 
 нитроксид/аскорбат/водороден пероксид; 
 нитроксид/аскорбат/калиев супероксид; 
 нитроксид/ксантин/ксантин-оксидаза; 
 нитроксид/хипоксантин/ксантин-оксидаза. 
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Mатериали и методи 

I. Материали 

1. Материали, реактиви и китове 
Всички реактиви, използвани в експерименталната работа, са с висока степен на 

чистота (Аnalytical grade, HPLC grade или TOFF-MASS grade). Рективите и китовете 
са доставени от следните компании: Cell Biolabs Inc., Dainippon Sumitomo Pharma, 
Enzo Life Sciences, Funacoshi, Invitrogen, R&D Systems Inc., Santa Cruz Biotechnology, 
Seikagaku, Sigma-Aldrich, Wako и др. В работата са използвани консумативи 
(епруветки, връхчета за пипети, петрита, микроплаки, матраци, капилярки, фантоми и 
др.) за еднократна употреба, кактo и реактиви (клетъчни среди, буфери, дестилирана 
вода и др.), които са автоклавирани и „PCR grade” (RNase/DNase free). Където е 
необходимо е използвана дейонизирана вода (Milli-Q), както и свръхчиста вода (за 
TOFF-MASS анализи). 

Спин-сондите SLENU и SLCNUgly са синтезирани по методите на Gadjeva et al. 
(1999a) и Zheleva et al. (1995). 

2. Клетъчни линии 
В работата са използвани два типа човешки клетъчни линии: неракови/нормални 

(HaCaT, HUVEC, нормални лимфоцити) и ракови (Colon26, Neuro2a, OSC19, U87, 
Jurkat, K562, Raji). Култивираните клетъчни линии са доставени от RIKEN Bioresorce 
Center (Japan) и Termo Fisher Scientific (Japan). Нормалните лимфоцити са изолирани 
от кръв на клинично здрави кръводарители, по метода, описан по-долу. 

3. Експериментални животни 
В работата са използвани мишки от линиите Balb/c nude и C57Bl/6, отглеждани в 

лицензиран вивариум при стерилни условия. Всички експерименти с животни са 
проведени с разрешението на Animal Care and Use Commitee на Националния 
институт за радиологични изследвания, гр. Чиба-Япония. Мишките от линията 
C57Bl/6 са доставени от Charles River Laboratories, Inc. (Kanazawa, Japan), а мишките 
от линията Balb/c nude – от SLC Inc. (Hamamatsu, Japan). 

 
II. Препаративни методи 

1. Култивиране на ракови клетки 
Неадхезивните клетъчни линии се култивират в клетъчна среда RPMI-1640, а 

адхезивните – в клетъчна среда DMEM, сдъдържаща термоинактивиран серум и 
антибиотици. Всички клетъчни линии се отглеждат в инкубатор при 37 оС и влажна 
атмосфера, наситена с 5% СО2. Един ден преди всеки експеримент, клетъчната среда 
се подменя с нова, несъдържаща антибиотици. 

2. Изолиране на нормални лимфоцити 
Лимфоцитите се изолират от хепаринизирана кръв на клинично здрави доброволци, 

с използване на лимфосепаратор (Lymphosepar-I). Изолираните лимфоцити се 
ресуспендират в клетъчна среда RPMI-1640 и отглежда в инкубатор при 37 оС и 
влажна атмосфера, наситена с 5% СО2. 
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3. Изолиране на кръвна плазма 
Кръвните проби се вземат от опашната вена на мишка, чрез хепаринизирани 

полиетиленови тръбички и спринцовки. Пробите се центрофугират на 2000×g/10 min 
при 4 оС и кръвната плазма се отдекантира за анализ. 

4. Изолиране на липопротеинови фракции от кръв 
Изолирането на липопротеинови фракции (LDL и HDL) от кръвна плазна се 

извършва по метода, описан в инструкцията на LDL/VLDL & HDL Purification kit 
(Ultracentrifugation Free) (Cell Biolabs Inc.), като се използва преципитиращ разтвор. 

5. Разработване на експериментални модели на патологии in vivo 
5.1. Експериментален модел на хиперхолестеролемия в мишки 

За целта се използват мишки C57Bl/6, отглеждани на нормална диета (MF; Oriental 
Yeast Co., Tokyo, Japan) до 5-та седмица от раждането. В началото на 6-та седмица 
животните се поставят на диета с високо съдържание на холестерол [АТТ6492210; 
1.25% (w:w) холестерол; Oriental Yeast Co., Tokyo, Japan] и се отглеждат при този 
режим на хранене в продължение на 20 седмици. Контролната група включва мишки 
от същата линия, които се отглеждат при аналогични условия на нормална диета. 
Експериментите включват и две групи животни, отглеждани съответно на: (а) диета с 
високо съдържание на холестерол + 3% холестирамин; (б) диета с високо съдържание 
на холестерол + 0.01% езетимиб. 

5.2. Експериментални модели на тумори в мишки 
За целта се използват имунодефицитни мишки Balb/c nude. За разработване на 

модел на невробластома или глиома (ксенографт), ракови клетки от линията Neuro2a 
или U87 (5×104 cells в 10 L) се инжектират в едната хемисфера на мозъка. Клетките 
Neuro2a инициират развитие на мозъчна невробластома за ~5-10 дни, а U87 – глиома 
за ~15-20 дни след инокулирането. За разработване на модел на колоректален 
карцином, ракови клетки от линията Colon26 (5×104 cells в 10 L) се инжектират 
подкожно в едната задна лапа на мишката. Клетките инициират развитие на карцином 
за ~5-10 дни след инокулирането. Анализите се провеждат на различни етапи от 
развитието на тумора. 

5.3. Експериментален модел на болестта на Паркинсон в мишки 
За целта се използват мишки C57Bl/6, на възраст между 10 и 12 седмици. Мишките 

се инжектират с MPTP интраперитонеално (единична доза – 150 L, съдържаща 20 
mg МРТР/kg b.w.) на всеки два часа до 8-я час (общ брой инжектирани дози – 4). При 
този режим на третиране е регистрирана допаминергична невродегенарация от 
неапоптозен тип, като загубата на допаминергичните клетъчни телца в „substancia 
nigra” се запазва до 7-я ден от третирането (Jackson-Lewis & Przedborski, 2007). 
Контролните животни се инжектират с физиологичен разтвор при същия режим. 
Всички анализи се провеждат на 9-я час след старта на първата инжекция. 
 
 
 



 16

III. Аналитични методи 

1. Електрохимичен анализ на окислителния потенциал на нитроксидни 
радикали 

Окислителният потенциал на нитроксидите се измерва с конвенционален 
три-електроден електрохимичен анализатор ALS-630A (CH Instruments Inc., US), 
снабден с: (а) работен електрод, който представлява диск от стъкловъглерод; (б) 
платинов електрод за отчитане; (в) сравнителен електрод от Ag/AgCl. Всички 
електрохимични измервания се извършват на 25 оС и инертна атмосфера, по метода 
на Manda et al. (2007). 

2. EPR aнализ на ротационното време на нитроксидни радикали във 
физиологични течности (c) 

EPR спектрите на разтвори на нитроксид в PBS (контрола) и биологична проба 
(клетъчна среда, серум, хепаринизирана кръв) се регистрират серийно в диапазона 
30-60 min, чрез използване на „X-band EPR Spectrometer” (JEOL, Japan), при 
следните параметри: микровълнова честота – 9.4 GHz; сила на магнитното поле – 336 
mT; микровълнова мощност – 2.0 mW; модулираща честота на полетo – 100 kHz; 
модулираща амплитуда на полето – 0.063 mT; времева константа – 0.01 sec; време на 
скeниране – 1 min. Ротационното корелационно време (c) на нитроксида в 
съответната течност се изчислява по метода на Hayashi et al. (1992). 

3. EPR aнализ на коефициентите на разпределение на нитроксидни радикали в 
система октанол/буфер 

Приготвят се стандартни разтвори на нитроксиди (2 mM) в 10 mM PBS (pH 7.4). 
Към разтвор на нитроксид се добавя октанол (1:1, v:v). Епруветката се разклаща 
интензивно в продължение на 2 min и се оставя за около час на стайна температура до 
пълното разделяне на фазите. Регистрират се EPR спектрите на нитроксида във всяка 
фаза при параметрите, описани в предходния раздел. Kонцентрацията на нитроксида 
в двете фази се изчислява по предварително построени калибровъчни криви. 
Коефициентът на разпределение на нитроксида в системата октанол/буфер се 
представя като Log POct/PBS. 

4. Тестове за жизнеспособност на клетки 
4.1. Метилтетразолиум (MTT/MTS) тест 

За целта се използва CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay 
kit (Promega). Методът се базира на биоредукцията на тетразолиевата сол MTS от 
живи клетки до формазанов продукт, чиято абсорбция на 490 nm е 
правопропорционална на броя на живите клетки в суспензията (Barltrop et al., 1991; 
Cory et al., 1991). В работата е използван спектрометър “Tecan Infinite F200 PRO” 
(Austria), приспособен за работа с микроплаки. 

4.2. Оцветяване с трипаново синьо 
Методът се базира на проникването на багрилото трипаново синьо през клетъчната 

мембрана на мъртвите клетки и тяхното оцветяване, което дава възможност за 
отдиференцирането им от живите клетки, чиито плазматични мембрани са 
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непроницаеми за багрилото. За целта се използва автоматизиран брояч на клетки 
“Countess® Automated Cell Counter” (Invitrogen), както и консумативите към него. 

5. Анализ на общия антиоксидантен (редуциращ) капацитет на биологични 
проби 

За целта се използва OxiSelectTM Total Antioxidant Capacity (ТАС) Assay kit (Cell 
Biolabs, Inc.). Методът се базира на редукцията на Cu2+ до Cu+ от антиоксидантите и 
редуциращите еквиваленти в биологичната проба (клетъчен лизат или тъканен 
хомогенат). Cu+ взаимодейства с хромофор, при което се получава цветен продукт с 
абсорбционен максимум на 490 nm. Количеството на продукта е пропорционално на 
общия редуциращ капацитет на пробата и се отчита чрез спектрометър “Tecan Infinite 
F200 PRO” (Austria), приспособен за работа с микроплаки. 

6. Анализ на ROS в биологични проби 
6.1. Дихидроетидиум (DHE)-тест за анализ на супероксид 

DHE е флуорогенна сонда, която прониква в живи клетки и взаимодейства с 
вътреклетъчния супероксид с висока степен на селективност, в резултат на което се 
получава флуоресциращ продукт (Budd et al., 1997; Peshavariya et al., 2007). Измерва 
се интензитетът на флуоресценция при λex=518 nm и λem=605 nm след инкубиране на 
клетки с DHE, като за целта се използва спектрометър “Tecan Infinite F200 PRO” 
(Austria). 

6.2. Дихлородихидрофлуоресцеинов (DCF)-тест за анализ на хидропероксиди 
За целта се използва OxiSelectTM In vitro ROS Assay kit (Green Fluorescence) (Cell 

Biolabs, Inc., US). Флуорогенната сонда DCFH-DA прониква в живите клетки и 
реагира с ROS – предимно с водороден пероксид, в резултат на което се получава 
флуоресциращ продукт (DCF). Измерва се интензитетът на флуоресценция при 
λex=480 nm и λem=530 nm след инкубиране на клетки с DCFH-DA, като за целта се 
използва спектрометър “Tecan Infinite F200 PRO” (Tecan, Austria). 

7. Aнализ на общия холестерол и HDL-холестерола в кръвна плазма 
Количеството на холестерола в кръвната плазма и HDL се анализира по метода на 

холестерол-оксидазата (с малки модификации), като за целта се използва Total 
Cholesterol Assay kit (Wako Pure Chemical Industries, Japan или Cell Biolabs, Inc.) и 
HDL-Cholesterol Assay kit (Cell Biolabs, Inc.). 

8. Aнализ на матриксни металопротеинази (MMP-2, MMP-9) в кръвна плазма 
Плазмените нива на ММР-2 и ММР-9 се анализират чрез ELISA, като за целта се 

използват Human/Mouse/Rat MMP-2 [total] ELISA kit и Mouse MMP-9 [total] ELISA kit 
(Quantikine® ELISA, R&D Systems, Inc.). Отчита се абсорбцията на продукта във всяка 
ямка на 450 nm и 540 nm, чрез спектрометър“Tecan Intinite F200 PRO” (Austria). Като 
стандарти се използват рекомбинантна ММР-2 или Pro-MMP-9 в различни 
концентрации за построяване на калибровъчни криви. 
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9. Диференциален анализ на белите кръвни клетки 
Извършва се чрез автоматичен хематологичен анализатор „Advia 120” (Bayer 

Diagnostics, USA). 

10. Хистохимичен анализ 
Изолираните органи от мишка се фиксират с 4% формалдехид в PBS за една нощ. 

Тъканите се поставят в парафин, правят се тъканни срези и се оцветяват с 
хематоксилин и еозин. Анализът на оцветените тъканни срези се осъществява с 
микроскоп „Olympus FV1000” (Olympus, Japan). 

11. EPR спектроскопия на изолирани клетки и тъкани 
11.1. EPR анализ в клетъчни суспензии in vitro 

Разтвор на нитроксид се добавя към клетъчна суспензия. Част от суспензията се 
прехвърля в стъклена капилярка и EPR измерванията се провеждат по начина, описан 
в раздел раздел III.2, като скениранията са серийни, в различни интервали от време. 
Като контрола се използва EPR спектърът на стандартен разтвор на нитроксид в PBS 
(в същата концентрация). Степента на редукция на нитроксидния радикал в 
клетъчната суспензия се изчислява по степента на затихване на EPR спектъра спрямо 
контролата и се изразява в проценти. 

11.2. EPR анализ в тъканни химогенати ex vivo 
100 L от 200 mM разтвор на нитроксид (в DMSO или PBS) се инжектират в 

опашната вена на мишка. През определени интервали от време се изолират органи, 
перфузират се (където е възможно) или се отмиват с охладен PBS (4 оС) и се 
използват за приготвяне на тъканни хомогенати. Хомогенатите, получени от един и 
същ орган в различните експерименти, се довеждат до еднакво белтъчно съдържание 
след Bradford-тест. Аликвоти от хомогената се прехвърлят в стъклени капилярки и се 
подлагат на EPR анализ (преди и след инкубиране на хомогената с K3[Fe(CN)6]) при 
условията, описани в раздел III.2. (при микровълнова мощност – 1.0 mW). 
Концентрацията на нитроксид в съответната тъкан се изчислява по калибровъчна 
крива, на базата на интензитета на EPR сигнала в PBS при наличие на 100% 
радикалова форма на съответния нитроксид (след инкубиране с K3[Fe(CN)6]). 

12. EPR спектроскопия in vivo 
12.1. Анализ на редукцията на нитроксидния радикал и времето на живот на 

EPR сигнала в кръвния ток 
Времето на живот и степента на редукция на нитроксидните радикали в кръвния 

ток на мишки се анализират in vivo по метода на Matsumoto et al. (2004), след 
предварителна хирургична интервенция. 100 L от 200 mM разтвор на нитроксид (в 
DMSO или PBS) се инжектират в опашната вена на мишката. Кръвта (~100 L) се 
дренира от кръвния ток през югуларната вена и достига кухината на EPR 
спектрометъра. EPR спектърът се записва и кръвта се инфузира обратно в кръвния 
ток. Този цикъл се повтаря на всеки 4-5 min, с обща продължителност на 
измерванията – 30-60 min. EPR измерванията се осъществяват при параметрите, 
описани в раздел III.2. 
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13. MRI на моделни (безклетъчни) системи, клетъчни суспензии и животни 
MRI измерванията са проведени на 7.0 Т MRI с хоризонтален магнит (Kobelco & 

Jastec, Japan), свързан към Bruker Avance конзола (Bruker BioSpin, Germany) и 
контролиран софтуерно чрез ParaVision 4.0.1. (Bruker BioSpin, Germany). 

Скениранията на фантоми се извършват при следните параметри: T1-weighted 
incoherent gradient-echo sequence – fast low-angle shot (FLASH), репетиционно време 
(TR) = 250 ms; ехо време (TE) = 9.6 ms; ъгъл на люлеене (FA) = 180 degrees; зрително 
поле (FOV) = 5.2×4.0 cm; матрица – 256×256; NA = 4; дебелина на среза – 2 mm; брой 
на срезите – 2. 

При модела на хиперхолестеролемия (и съответните контроли): FLASH; TR = 75 
ms; TE = 3.2 ms; FA = 45 degree; FOV – 19.2×19.2; NA = 4; време на скениране = 19.2 
sec; матрица – 64×64; дебелина на срезите – 1.0 mm; брой на срезите – 4. 

При моделите на карцином (и съответните контроли): FLASH; TR = 75 ms; TE = 3.5 
ms; FA = 45 degree; FOV – 3.2×3.2; NA = 4; време на скениране = 19.6 sec; матрица – 
64×64; дебелина на срезите – 1.0 mm; брой на срезите – 4. 

При модела на болестта на Паркинсон (и съответните контроли): FLASH; TR = 75 
ms; TE = 5.135 ms; FA = 45 degree; FOV – 1.92×1.92; NA = 4; време на скениране = 
19.2 sec; матрица – 64×64; дебелина на срезите – 0.5 mm; брой на срезите – 2. 

Данните от MRI се анализират чрез софтуера JmageJ (National Institute of Health, 
MD, USA). 

14. Статистически анализ на резултатите 
Статистическата обработка на данните е извършвана със софтуерните продукти 

Origin, Excell и GraphPad InStat, като са използвани два теста за достоверност: 
Student’s t-test или Bonferroni multiple t-test; както и линеен корелационен анализ. 
Данните са представени като средна стойност±стандартно отклонение (Mean±SD) или 
средна стойност±стандартна грешка (Mean±SЕ). Статистическа достоверност се 
дефинира при p<0.05. При линеен корелационен анализ, дефинициите са както 
следва: много добра корелация – при R>0.8; добра корелация – при 0.8>R>0.6; 
задоволителна корелация – при 0.5>R>0.3; лоша корелация – при R<0.3 (Chan, 2003). 
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Експериментални резултати 

I. Връзка между физикохимичните свойства на нитроксидните радикали и 
използването им като спин-маркери за визуализиране на проникването на 
лекарствени средства през клетъчната мембрана и кръвно-мозъчната 
бариера, чрез EPRS in vitro и MRI in vivo 

1. Физикохимични характеристики на нитроксидни радикали и 
нитроксид-белязани лекарствени средства, използвани в дисертацията 

В изследването са използвани нитроксид-белязаните нитрозоуреи SLENU и 
SLCNUgly, както и нитроксидните радикали TEMPOL, CMPx и CPx (Фигура 20). 

Степента на хидрофобност на веществата нараства в реда: CPx (силно хидрофилен) 
<CMPx (хидрофилен)<TEMPOL (амфифилен)<SLENU (силно хидрофобен)< 
SLCNUgly (силно хидрофобен) (Таблица 2). Следoвателно, проникването на 
веществата през клетъчните мембрани и КМБ би следвало да нараства в същия ред. 
Установено е, че клетъчните мембрани и КМБ са проницаеми за TEMPOL, частично 
(слабо) проницаеми за CMPx и непроницаеми за CPx (Yamada et al., 2004). Поради 
тази принчина, в in vivo експериментите на животни и in vitro на изолирани клетъчни 
линии CMPx и CPx са използвани предимно като негативни контроли. 

 

 
Figure 20. (A) Originally synthesized spin-labelled analogies of CCNU (SLENU, 
SLCNUgly) and (B) commercialy available nitroxide radicals, used in the study. 
 
Table 2. Octanol/PBS partition coefficients and one-electron oxidation potential (E1/2; vs 
Ag/AgCl) of nitroxide derivatives. 
Nitroxide Log POct/PBS E1/2*, (V) 
Carboxy-PROXYL (CPx) - 2.000 0.682 ± 0.047 
Carbamoyl-PROXYL(CMPx) - 0.158 0.668 ± 0.040 
TEMPOL 0.575 0.615 ± 0.055 
SLENU 1.005 0.628 ± 0.075 
SLCNUgly 1.012 0.630 ± 0.068 

*One-electron oxidation potential was determined by SHACV at 298 K in 0.1 mM PBS, pH 
7.4. The potentials were calculated using peak potentials from cyclic voltammograms. 
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Figure 21. (A) Representative MRI image of nitroxide radicals in increasing concentrations 
on phantoms. The signal is normalized to phantoms, containing deionized water (DIW).  
(B) MRI signal intensity, depending on the concentration of the nitroxide radical. Nitroxide 
radicals are dissolved in PBS (10 mM, pH 7.4), containing 1% SBA. Mean±SD values from 
three independent experiments are given in the chart. 

 
Окислителният потенциал на веществата намалява в реда: 

CPx>CMPx>SLCNUgly=SLENU>TEMPOL (Таблица 2), което потвърждава добре 
известния факт, че пиперидиновите нитроксиди са по-податливи на редукция, в 
сравнение с пиролидиновите. 

Фигура 21 представя T1 MRI изображения на фантоми, съдържащи нитроксидни 
радикали в различни концентрации и съответните графични зависимости. 
Нитроксид-усиленият MRI сигнал нараства линейно с повишаване концентрацията на 
нитроксидния радикал. CPx и CMPx се характеризират с най-висок MRI контраст, 
следвани от TEMPOL, а най-нисък е контрастът на SLENU и SLCNUgly. Много е 
вероятно силно хидрофобните нитроксиди SLENU и SLCNUgly да формират 
кластери във водна среда, което би ограничило подвижността на нитроксидния 
радикал (поради стерични препятствия) или би довело до повишаване вискозитета на 
средата, респ. до понижаване интензитета на MRI сигнала. Различният интензитет на 
MRI сигнала може да се обясни и с различната структура на нитроксидите, напр. 
разликата между TEMPOL, SLENU и SLCNUgly може да се дължи на различната 
подвижност на нитроксидния радикал в зависимост от заместителите в 4-та позиция 
на пиперидиновото ядро. Колкото е по-голяма молекулната маса на заместителя, 
толкова по-ниска е подвижността на нитроксидния радикал. 

Аналогични резултати са получени и при изследване на нитроксидните радикали с 
EPR спектроскопия (Фигура 22, вж. дисертацията). Профилът на нормализираните 
EPR спектри е един и същ за всички изследвани нитроксидни радикала, като се 
наблюдава разлика само в амплитудата на линия 3 в триплета, което е излюстрирано 
на Фигура 23 за пиперидиновите производни. Пълното припокриване на EPR 
спектрите на TEMPOL, SLENU и SLCNUgly и липсата на анизотропия във 
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физиологични течности (вкл., кръв) са доказателство за стабилността на 
нитроксид-белязаните нитрозоуреи (Hyodo et al., 2008b). 

При анализа на EPR спектрите на нитроксидните радикали се приема, че 
вариациите в линия 3 на триплета и съотношението между амплитудите на линии 2 и 
3 са показателни за подвижността на радикала – нарастването на това съотношение е 
индикатор за намаляване на подвижността (Hayashi et al., 1992; Matsumoto et al., 2007). 
На тази база е изчислено времето на ротация (c) на нитроксидния радикал в различни 
физиологични течности – буфер, клетъчна среда, серум и кръв (Таблица 3). 

 

 
Figure 23. (A) Variations in Line 3 of normalized X-band EPR spectra of TEMPOL, 
SLENU, and SLCNUgly in PBS (pH 7.4) containing 1% BSA. All nitroxide radicals are in 
2 mM concentration. (B) A chart, illustrating the characteristics used in calculation of 
rotational correlation time (c). 

 
Table 2. Variations in the rotational correlation time (c) of several nitroxide radicals in 
physiological fluids. 
Nitroxide c in PBS, (sec) c in medium, (sec) c in serum, (sec) c in blood, (sec) 
CPx 9.46 × 10-12 9.45 × 10-12 9.43 × 10-12 9.82 × 10-12 
CMPx 9.87 × 10-12 9.85 × 10-12 9.82 × 10-12 10.58 × 10-12 
TEMPOL 10.56 × 10-12 10.51 × 10-12 10.48 × 10-12 20.33 × 10-12 
SLENU 29.45 × 10-12 29.38 × 10-12 29.31 × 10-12 32.87 × 10-12 
SLCNUgly 31.38 × 10-12 31.40 × 10-12 31.25 × 10-12 46.20 × 10-12 

*All calculations are made from the EPR spectra of nitroxide (2 mM) after 5 min incubation 
in PBS, medium, serum or freshly isolated blood from mouse. The data are mean values 
from three independent experiments (SD did not exceed 5%). All values are approximated, 
calculated on the basis of A-value for TEMPO radical. 
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Установено е, че c нараства с нарастване хидрофобността на веществата: c
CPx = 

c
CMPx < c

TEMPOL < c
SLENU < c

SLCNUgly. Стойностите за c са по-високи в кръв, 
отколкото в останалите физиологични течности. Тази разлика е много добре изразена 
при TEMPOL, SLENU и SLCNUgly, докато при водоразтворимите CPx и CMPx тя е 
незначителна. Този резултат дава основание да се предполага, че амфифилните и 
хидрофобните нитроксиди най-вероятно се локализират в мембраните на формените 
елементи на кръвта (клетки, липопротеини), което би довело до намаляване 
подвижността на нитроксидния радикал, или проникват в кръвните клетки, което би 
довело до тяхната редукция от вътреклетъчните редуктори. Тези две събития водят до 
понижаване на интензитета на EPR сигнала. В серум и клетъчна среда, където 
липсват формени елеменети и редуктори, стойностите за c са аналогични на тези в 
буфер за всеки един нитроксид. 

EPR сигналът на нитроксидните радикали намалява при добавянето им към 
изолирани кръвни проби in vitro, като кинетиката е различна за различните вещества 
и се характеризира с две фази: (а) рязък значителен спад на амплитудата (респ., 
интензитета) на EPR сигнала, в сравнение с тази в буфер; този спад се регистрира 
веднага след добавяне на нитроксидния радикал към кръвта – в рамките на 1 min; (б) 
последващо бавно понижаване на аплитудата и достигане до плато в рамките около 
30 min (Фигура 24А). Степента на понижаване на ЕPR сигнала в кръв нараства с 
нарастване хидрофобността на веществата. Най-висок спад се регистрира при 
SLCNUgly (~80%), следван от SLENU (~60%), TEMPOL (~40%), CMPx (~30%) и CPx 
(~5%). 

Бързият начален спад на EPR сигнала на нитроксидните радикали в кръв може да 
се обясни със следните причини: (а) бърза редукция на нитроксидния радикал до 
хидроксиламин от редуциращите еквиваленти в кръвната плазма; (б) взаимодействие 
(локализиране) на веществата с кръвните клетки и липопротеините, което води до 
рестрикции в подвижността на радикала. Бавният спад в кинетиката на EPR сигнала 
би могла да се обясни с проникването на веществата в кръвните клетки и последваща 
редукция на радикала до хидроксиламин от вътреклетъчните редуктори (Фигура 24В). 
Хидрофобните SLENU и SLCNUgly би следвало да проникват лесно и бързо в 
кръвните клетки. Амфифилният TEMPOL би следвало да се разпределя сравнително 
равномерно между плазмата и вътреклетъчното пространство, докато 
водоразтворимите CPx и CMPx следва да се локализират предимно в кръвната плазма 
и да проникват трудно и много бавно в кръвните клетки. 

Трябва да се отбележи също, че нормализираните EPR спектри на SLENU и 
SLCNUgly в кръв in vitro имат същия профил като тези в буфер, като не се 
наблюдават промени във формата на спектъра при продължителна инкубация с 
кръвта (Фигура 25). Това е доказателство, че двете молекули са много стабилни и не 
протича разпад на ковалентната връзка между спин-маркера и нитрозоуреята. 
Единствено амплитудата на линия 3 в спектърите се променя, в сравнение с тази в 
буфер, като причините за тази промяна са дискутирани по-горе. 
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Figure 24. (A) Time-decay of EPR signal after addition of nitroxide derivative (2 mM) in 
freshly isolated blood. Mean+/-SD values from three independent experiments are given in 
the figure. (B) Hypothetical mechanism for decreasing of EPR signal intensity of nitroxide 
derivatives in blood. 
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Figure 25. (A) Normalized EPR spectra of SLENU, SLCNUgly, and TEMPOL in PBS. In 
blood, the EPR spectra of all nitroxide radicals have same profiles. (B) Amplitudes of Line 
3 during long-term incubation of SLENU, SLCNUgly, and TEMPOL in freshly isolated 
blood samples in vitro (1-30 min). Amplitude of Line 3 in PBS is shown for comparison. 

 
2. Време на живот на нитроксидни радикали и нитроксид-белязани 

лекарствени средства в кръвния ток и проникване и натрупване в мозъчните 
тъкани: EPRS анализ in vivo/ex vivo 

Целта на този етап от експериментите е да се установи времето на живот на 
нитроксидите в кръвния ток и степента на проникване и локализиране в мозъчните 
тъкани след интравенозно (i.v.) инжектиране в мишки. Тези две характеристики са 
изключително важни за разработване на експерименталната схема на MRI 
измерванията in vivo. 

В предварителни експерименти беше показано, че замяната на циклохексилния 
пръстен в молекулата на ломустина с нитроксиден радикал, както и заместителите на 
4-та позиция в пиперидиновото ядро, не повлияват значително токсичността на 
нитрозоуреята и нейният противораков ефект. Стойностите за LD50 на мишки от 
линията C57Bl/6 при i.v. инжектиране на нитроксид са съответно: ~210 mg/kg b.w. за 
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TEMPOL, ~100 mg/kg b.w. за SLENU, ~125 mg/kg b.w. за SLCNUgly и ~56 mg/kg b.w. 
за ломустин (CCNU). Нитроксидният радикал в молекулите на SLENU и SLCNUgly 
намалява токсичността на нитрозоуреята. Подобни резултати са докладвани от проф. 
дхн Веселина Гаджева (Гаджева, 2006). Публикувани са изследвания, които показват, 
че нитроксидните радикали, вкл. когато са в състава на SLENU и SLCNUgly, могат да 
повишат антитуморното действие на конвенционалните химиотерапевтици при 
експериментални модели на тумори или на изолирани ракови клетки (Gadjeva et al., 
1999; Gadjeva & Koldamova, 2001; Zheleva & Gadjeva, 2001; Gariboldi et al., 2006). 

Тези предварителни резултати позволиха да се определи оптималната доза на 
нитроксидните производни за EPR/MRI експериментите in vivo на мишки от линията 
C57Bl/6. Дозите с ниска токсичност и сравнително висок EPR/MRI контраст са в 
интервала 0.2-0.4 mmol/kg b.w. (под LD50 за съответния нитроксид). Всички 
експерименти in vivo на мишки от линията C57Bl/6 са проведени при концентрация на 
веществата 0.4 mmol/kg b.w. 

Динамиката на EPR сигнала на нитроксидните радикали в кръвния ток, след 
инжектиране в опашната вена на мишки под анестезия, е представена на Фигура 26. 
Кинетичните криви се характеризират с две фази: (а) нарастване на интензитета на 
сигнала в рамките на 1-1.5 min след инжектирането, което може да се обясни с 
постъпването на веществото в кръвния ток; и (б) затихване на сигнала в следващите 1 
до 5 min, което най-вероятно се дължи на редукция на нитроксидния радикал в кръвта 
(в плазмата и формените елементи), транспортирането му до тъканите и последваща 
редукция в клетките, изграждащи съответната тъкан. 

Времето на живот на EPR сигнала в кръвта in vivo корелира със степента на 
хидрофобност на нитроксидните радикали и проникването им в клетките. 
Най-дългоживущ в кръвния ток е EPR сигналът на хидрофилния CMPx (1/2>3 min), 
следван от този на амфифилния TEMPOL (1/2~2.5 min) и най-краткоживущи са EPR 
сигналите на хидрофобните SLENU (1/2~1.5 min) и SLCNUgly (1/2~1.5 min). EPR 
сигналът на TEMPOL, SLENU и SLCNUgly изчезва напълно в рамките на 3 до 5 min 
след инжектирането, докато този на CMPx не достига нулевата линия в рамките на 10 
min след инжектирането. Тъй като TEMPOL, SLENU и SLCNUgly приникват през 
клетъчните мембрани, може да се предполага, че 2-5 min са достатъчни за 
локализирането им в клетките и тъканите. 

През 2006 г., Hyodo et al. изследват фармакокинетиката на TEMPOL, CMPx и CPx в 
мишки от линията С3Н чрез MRI, като анализират динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в артерията и бъбреците (Hyodo et al., 2006b). 
Авторите наблюдават повишаване на интензитета в артерията непосредствено след 
инжектирането, достигане до плато и последващо бавно затихване на сигнала при 
СРх, по-бързо при СМРх и най-бързо при TEMPOL. Прави впечатление, че CPx и 
CMPx се визуализират в бъбреците още на 30-та секунда след инжектирането им в 
опашната вена, което е доказателство за сравнително бързото извеждане от организма 
на видоразтворимите нитроксиди чрез бъбречна филтрация. 
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Figure 26. (A) Dynamics of EPR signal intensity in the bloodstream of mice under 
anesthesia after intravenous injection of nitroxide derivative (0.4 mol/g body weight). 
Mean+/-SD values from three independent experiments are given in the figure. (B) Linear 
fit of the curves, presented in (A). 

 
Table 4. Accumulation of nitroxide radicals in perfussed brain tissue of healthy mice. 
Nitroxide 5÷10 min 

after injection 
(nmol/g tissue) 

15÷20 min 
after injection, 
(nmol/g tissue) 

~40 min 
after injection, 
(nmol/g tissue) 

CPx nd nd nd 
CMPx nd 0.3 ± 0.1 1.1 ± 0.3 
TEMPOL 6.8 ± 1.3 7.2 ± 1.1 6.1 ± 1.1 
SLENU 7.0 ± 1.1 7.3 ± 1.6 6.6 ± 1.0 
SLENUgly 7.2 ± 1.0 7.3 ± 1.2 6.8 ± 1.3 

The data are Mean±SD from 3 animals in each group. In this experiment, nitroxides were 
injected intravenously in a single dose 0.1 mmol/kg b.w. 

 
Таблица 4 представя кинетиката на натрупване на нитроксидите в мозъчната тъкан. 

Анализите са направени с EPR спектроскопия ex vivo на тъканни препарати, 
изолирани през различни интервали от време след i.v. инжектиране на съответния 
нитроксиден радикал в мишките. EPR анализът е проведен преди и след инкубиране 
на тъканните хомогенати с K3[Fe(CN)6]. Резултатите показват, че CPx не се 
регистрира в мозъчната тъкан, CMPx се натрупва в малка степен, а останалите три 
нитроксидни радикала (TEMPOL, SLENU, SLCNUgly) приникват в мозъка и се 
натрупват в тъканите, като тъканните концентрации на SLENU и SLCHUgly са 
по-високи от тази на TEMPOL. Максимален пик на натрупване в мозъка се 
регистрира 15-20 min след инжектирането на съответния нитроксиден радикал в 
животното, като разликата в нивата между 5-та и 20-та минута е незначителна. 

*** 
Описаните в този раздел експериментални резултати показват, че подбраните 

нитроксидни производни (Фигура 20) се характеризират с различно време на 
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полуживот в кръвния ток, репр. на извеждане от организма, както и с различна степен 
на проникване и локализиране в мозъчната тъкан. Тези характеристики са тясно 
зависими от степента на хидрофобност на веществата. Резултатите позволяват да се 
подбере режимът на скениране при MRI експериментите in vivo. Скенирането трябва 
да започне непосредствено след инжектирането на нитроксидния радикал (венозно) и 
да продължи в рамките на 15-20 min. 
 
3. Визуализиране на проникването на нитроксидни радикали и 

нитроксид-белязани лекарствени средства през КМБ: MRI анализ in vivo 

Нитроксидният радикал се инжектира венозно в опашната вена на здрави мишки 
C57Bl/6 под анестезия, поставени в скенера (7T MRI). Инжектирането се извършва в 
хода на скенирането – след първите 5 образа, които служат за изчисляване на 
базовата линия (интензитет на MRI сигнала в отсъствие на нитроксид). Общата 
продължителност на скенирането е ~15 min. При подбраните параметри на скениране 
нитроксидните радикали могат да бъдат визуализирани в мозъка, поради  
съкращаване на T1 времето за релаксация на протоните. 

Фигура 27 представя динамиката на MRI сигнала на TEMPOL, SLENU и 
SLCNUgly в мозъка на мишки. В мозъчната тъкан сигналът нараства непосредствено 
след инжектирането, достига пик, след което затихва бързо до базовата линия, в 
рамките на ~2 min. В околните тъкани кинетичните криви са подобни, но 
интензитетът на MRI сигнала е по-висок и скоростта на затихване е по-бавна. В тези 
тъкани нитроксид-усиленият MRI сигнал изчезва напълно след 5-7 min от 
ижектирането. Фазата на нарастване на интензитета на MRI сигнала на TEMPOL, 
SLENU и SLCNUgly може да се обясни с преминаването на веществата от кръвния 
ток в тъканите и постепенното нарастване на тяхната концентрация в съответната 
тъкан. Фазата на затихване на интензитета може да се обясни с проникването на 
нитроксидите в клетките на съответната тъкан и бързото им редуциране от 
вътреклетъчните редуктори до диамагнитната хидроксиламинна форма. 

Тези резултати показват, че заместването на циклохексилния пръстен в молекулата 
на ломустина с TEMPO-радикал не пречи на проникването на нитрозоуреите през 
КМБ. Данните от дифузионния MRI също потвърждават, че SLENU и SLCNUgly 
преминават през КМБ и се локализират в мозъчните тъкани. За тази цел беше 
използван специален режим на скениране (diffusion-weighted MRI with motion probing 
gradient), който дава възможност да се елиминира сигналът, идващ от кръвоносните 
съдове, и да се регистрира само нитроксид-усиленият сигнал, идващ от тъканите. При 
този режим на скениране MRI сигналите на SLENU и SLCNUgly бяха регистрирани 
както в мозъчните тъкани, така и във вентрикулите на мозъка. Наличието на сигнал 
във вентрикулите показва, че SLENU и SLCNUgly се локализират не само в 
мозъчните тъкани, но и в церебро-спиналната течност. 
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Figure 27. Dynamics of MRI signal of nitroxide radicals in the brain and surrounding 
tissues after i.v. injection in mice (0.4 mmol/kg b.w.): (A) TEMPOL; (B) SLENU; (C) 
SLCNUgly. Each image was obtained within 20-sec interval using a gradient-echo 
T1-weighted MRI. (A) The red color in the images is the extraction of the signal between 
every single slide and the averaged baseline signal (first 5 slides – before injection). (B) The 
red and black colors in the chart represent MRI signal dynamics in the brain or surrounding 
area, respectively. Mean data from three independent experiments are shown in the chart 
(SD did not exceed 20%). The green arrow indicates the time of injection. 
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Figure 30. Dynamics of MRI signal of CMPx in the brain and surrounding tissues after i.v. 

injection in mice (0.4 mmol/kg b.w.). Each image was obtained within 20-sec interval using 

a gradient-echo T1-weighted MRI. (A) The red color in the images is the extraction of the 

signal between every single slide and the averaged baseline signal (first 5 slides – before 

injection). (B) The red and black colors in the chart represent MRI signal dynamics in the 

brain or surrounding area, respectively. Mean data from three independent experiments are 

shown in the chart (SD did not exceed 20%). The green arrow indicates the time of 

injection. 

 
Динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на водоразтворимите CMPx и СРх 

в мозъка на животните е различна от тази на TEMPOL, SLENU и SLCNUgly. В случай 
на СМРх се наблюдава много бавно и слабо (незначително) повишаване на сигнала в 
мозъчните тъкани с достигане на плато (Фигура 30). В околните тъкани се 
регистрира бавно, но значително нарастване на сигнала след инжектиране на СРМх, 
следва пик в кинетичната крива на 3-та минута и бавно затихване, без да се достига 
базовата линия в рамките на 15 min. Бавното затихване на сигнала може да се обясни 
с по-високата устойчивост на пиролидиновия радикал на редукция. Данните на 
Фигура 30 са доказателство за трудното и бавно проникване на СМРх през КМБ и 
локализиране в мозъчните тъкани – процеси, които се конкурират в много голяма 
степен от екскретирането на нитроксида чрез бъбреците. 

При инжектиране на СРх се наблюдава слабо усилване на MRI сигнала в 
немозъчните тъкани, достигане на пик на 2-та минута и бързо затихване до базовата 
линия в рамките на 6 min след инжектирането (Фигура 32, вж. дисертацията). В 
мозъчните тъкани не се регистрира нитроксид-усилен MRI сигнал. 

Наблюдава се много добра корелация между скоростта на затихване на EPR 
сигнала на нитроксидите в кръвния ток (Фигура 26) и динамиката на техния MRI 
сигнал в мозъчните и околните тъкани. Колкото по-бързо затихва EPR сигнала в 
кръвообъщението (SLCNUgly=SLENU>TEMPOL>CMPx>CPx), толкова по-бързо се 
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появява нитроксид-усиленият MRI сигнал в мозъка и околните тъкани: при 
SLCNUgly и SLENU сигналът се появява след 20-та секунда от инжектирането, при 
TEMPOL – след 40-та секунда, при CMPx – след 80-та секунда (само в околните 
тъкани), а при СРх – след 2-та минута. 

Представените по-горе кинетични криви показват, че TEMPOL, SLENU и 
SLCNUgly се редуцират много бързо в тъканите на мозъка и по-бавно в околните 
тъкани. Наблюдава се разлика и в редуциращия капацитет на различните дялове на 
мозъка. Например, затихването и изчезването на нитроксид-усиления MRI сигнал на 
SLENU протича по-бързо в кортекса, отколкото в таламуса (Фигура 32). На базата на 
тези данни може да се предположи, че тъканите на кортекса имат по-висок 
редуциращ капацитет от този на таламуса. Това, от своя страна, дава основание да се 
счита, че тези три нитроксидни радикала могат да бъдат използвани като контрастни 
субстанции за визуализиране и оценка на редокс-статуса на клетки, тъкани и телесни 
течности, както в норма, така и при патологии, свързани с нарушаване на 
редокс-сигнализацията и развитие на оксидативен стрес (злокачествени заболявания, 
невродегенеративни увреждания, атерогенни увреждания, възпалителни процеси и 
др.). Този факт постави основата на планиране и разработване на следващите 
експерименти от настоящия дисертационен труд. 

Степента на хидрофобност на нитроксидите, която определя тяхното фазово 
разпределение и проникване в клетките, е от решаващо значение за използването им 
като редокс-чувствителни контрастни субстанции за анализ и оценка на клетъчния, 
респ. тъканния редокс-статус in vitro и in vivo. Представените по-горе 
експериментални резултати показват, че хидрофобните нитроксиди са по-подходящи 
за тази цел от водоразтворимите. Последните са подходящи редокс-сензори за анализ 
на редокс-статуса на телесни течности. 

 

 
 

Figure 32. MRI signal dynamics of SLENU in the brain compartments (cortex and 
thalamus) after its i.v. injection in mice (0.4 mmol/kg b.w.). 

*** 
Настоящото изследване е първото, публикувано в литературата, което докладва 

маркиране на лекарствени средства с нитроксиден радикал и неинвазивно 
визуализиране на проникването им през КМБ и локализиране в мозъчните тъкани, 
чрез използване на нитроксид-усилен MRI (т.нар. “image-guided drug delivery”). 
Получените експериментални резултати доказват целесъобразността на този подход. 
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Бързата поява на нитроксид-усиления MRI сигнал в тъканите може да се счита за 
предимство на нитроксидните радикали пред конвенционалните контрастни 
субстанции, тъй като съкращава значително времето за събиране и анализ на данните, 
респ. времето за MRI диагностика. Необходимо е, обаче, да бъдат разработени нови 
синтетични стратегии за повишаване на Т1 контраста на нитроксидите и 
резистентността им на редукция, без това да повлиява проникването им през 
клетъчните мембрани и КМБ, респ. локализирането им в тъканите. Повишаването на 
контраста ще позволи скениране при по-висока резолюция, респ. получване на 
по-ясно анатомично изображение, и ще улесни реконструкцията и количествения 
анализ на данните от MRI измерванията. Повишаването на MRI контраста на 
спин-маркера е много важно с оглед на евентуалното бъдещо приложение на този 
подход във фармацевтичната и клиничната практика. Понастоящем това е лимитиращ 
фактор, който налага нитроксид-белязаните лекарствени вещества да се инжектират в 
сравнително високи дози (0.2-0.4 mmol/kg b.w.), които в някои случаи може да се 
окажат над токсичния лимит. 

MRI контрастът на нитроксидните радикали може да се повиши основно чрез: (а) 
използване на пиролидинови производни, които се хакартеризират с по-висока 
релаксивност и около 10 пъти по-висока резистентност на биоредукция от 
TEMPO-радикала (Keana et al., 1987); (б) химични модификации на пиперидиновия 
радикал, които водят до повишена резистентност на ендогенните редуктори, напр. на 
аскорбинова киселина (Kinoshita et al., 2010; Emoto et al., 2013); (в) разработване на 
мулти-спин нитроксиди, съдържащи два или повече ковалентно свързани 
нитроксидни радикала (Winalski et al., 2002; Matsumoto et al., 2008). 
 
II. Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране и 

анализ на промени в проницаемостта на кръвоносните съдове и КМБ in vivo, 
с използване на MRI при експериментален модел на хиперхолестеролемия 

Целта на експерименталните изследвания в тази част от дисертацията е да се 
изясни дали някои нитроксидни радикали могат да бъдат използвани като контрастни 
субстанции за визуализиране на малки промени в проницаемостта на КМБ, 
индуцирани чрез хиперхолестеролемия, както и за анализ на ефекта на 
антилипидемични лекарствени средства (холестирамин и езетимиб) върху този 
процес. 

Експериментите са проведени на мишки от линията C57Bl/6, отглеждани на 
нормална диета и диета с повишено съдържание на холестерол – в отсъствие или 
присъствие на холестирамин или езетимиб. Като контрастни субстанции са 
използвани нитроксидният радикал СМРх и Gd-DTPA (за сравнение). Показано е, че 
CMPx е с по-ниска токсичност от тази на гадолиния (Afzal et al., 1984; Soule et al., 
2007b; Davis et al., 2011b). В предишния раздел беше установено, че СМРх е силно 
хидрофилен и пратически не прониква през КМБ (Таблица 2, Фигура 30), но 
прониква частично в меките тъкани извън мозъка (Anzai et al., 2003). За Gd-DTPA е 
добре известно, че не прониква през КМБ при здрави индивиди (Larsson et al., 1990). 
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1. Конвенционални маркери за доказване на хиперхолестеролемия 

Резултатите на Фигура 34 представят динамиката в плазмените нива на общия 
холестерол, HDL-холестерола и non-HDL-холестерола в хода на отглеждането на 
мишките. Общият холестерол и non-HDL-холестеролът нарастват значително, а 
HDL-холестеролът намалява при мишките на холестеролова диета, в сравнение с 
групата на нормална диета. 

 
Figure 34. Plasma cholesterol levels in mice subjected to a normal or a high cholesterol diet, 
starting at 5 weeks of age. (A) Total cholesterol; (B) HDL cholesterol; (C) non-HDL 
cholesterol. Open circle – normal diet; closed circle – high cholesterol diet. Results are 
Mean±SE from 6 or 7 animals per group. Plasma total cholesterol, HDL cholesterol, and 
non-HDL cholesterol levels at all time points after week 15 were significantly different 
between both groups. 
 
2. Проникване на CMPx и Gd-DTPA през КМБ – сравнително изследване 

Динамиката на MRI сигнала в мозъка на мишките, след инжектиране на Gd-DTPA 
или CMPx, е представена на Фигура 35. Областта на интерес (ROI1) включва 
мозъчните тъкани и вентрикулите, което дава възможност да се оцени както 
проникването на веществата през КМБ, така и локализирането им в 
цереброспиналната течност. 
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Figure 35. MRI signal dynamics in the brain (ROI1) after intravenous injection of 
Gd-DTPA (A) or carbamoyl-PROXYL (CMPx) (B). Arrows indicate the time of injection. 
Open circle – normal diet; closed circle – high cholesterol diet. Mean data from 4 or 6 mice 
per group (for Gd-DTPA and CMPx, respectively) are presented in the figure (SD did not 
exceed 20%). Definition of the regions-of-interest (ROI) is given on the MRI image. The 
ROI1 and ROI2 were defined as the brain and the surrounding non-brain tissues, 
respectively. (C) Extraction of the MRI signal between the slides obtained ~5 min after 
injecting Gd-DTPA or СMPx and the averaged baseline signal before injection. The mice 
were 15-weeks of age. 

 

Не се наблюдава усилване на контраста в областта на мозъка (ROI1) и при двете 
групи животни, след инжектиране на Gd-DTPA (Фигура 35А). Различен е резултатът 
при инжектиране на СМРх в животните (Фигура 35В). В здравите животни се 
наблюдава незначително (пренебрежимо слабо) повишаване на контраста в ROI1 
малко след инжектирането, като нитроксид-усиленият MRI сигнал изчезва напълно в 
рамките на ~10 min. Този резултат показва много ограничено проникване на СМРх 
през КМБ на здравите животни. В животните с хиперхолестеролемия се наблюдава 
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значителен дългоживущ нитроксид-усилен MRI сигнал в областта на мозъка. 
Кинетичната крива се характеризира с фаза на нарастване на сигнала непосредствено 
след инжектирането на СМРх, достигане на пик на 5-та минута и фаза на бавно 
затихване, без да се достига базовата линия в рамките на ~15 min. Този резултат 
показва сравнително бързо и лесно проникване на СМРх през КМБ на животните с 
хиперхолестеролемия. 

От изображенията на Фигура 36C се вижда, че най-висок нитроксид-усилен MRI 
сигнал се регистрира в областта на вентрикулите, което е индикация за наличие на 
СМРх в цереброспиналната течност. Дългоживущият нитроксид-усилен MRI сигнал 
при животните с хиперхолестеролемия може да се обясни с локализирането на СМРх 
предимно в цереброспиналната течност, в чийто състав няма наличие на клетки и 
редуктори. Бавното понижаване на сигнала след пика в кинетичната крива може да се 
отдаде на извеждането на нитроксида от организма. 

Сравнителният анализ между двете контрастни субстанции – Gd-DTPA и CMPx, 
дава основание да се счита, че СМРх е подходящ за визуализиране на малки промени 
в проницаемостта на КМБ, индуцирани от хиперхолестеролемия, които не могат да 
бъдат визуализирани с Gd-DTPA. Малките нарушения в проницаемостта на КМБ са 
индикация (ранен маркер) за индукция на мозъчни увреждания. Подобни аномалии се 
регистрират най-често чрез биомаркери в цереброспиналната течност (Pancotto et al., 
2010; Kanoh et al., 2011). За индукция на мозъчни увреждания при 
хоперхолестеролемия свитеделстват и промените в структурата на мозъчните тъкани 
(предимно кортекса и малкия мозък) (Фигура 37, вж. дисертацията). 
 
3. Проникване на CMPx и Gd-DTPA през стените на кръвоносните съдове на 

немозъчните тъкани – сравнително изследване 

Фигура 38А представя динамиката на MRI сигнала в околните немозъчни тъкани 
(ROI2), след инжектиране на Gd-DTPA в здрави мишки и мишки с 
хиперхолестеролемия. Кинетичната крива в ROI2 на здравите животни е типична за 
Gd-DTPA – значително нарастване на сигнала след инжектирането, достигане на пик 
и последващо затихване, в резултат на извеждане на контрастната субстанция от 
организма, с време на полуживот ~12 min в C57Bl/6 мишки (Bousquet et al., 1998). При 
мишките с хиперхолестеролемия кинетичната крива има съвършено различен профил 
– MRI сигналът в ROI2 нараства непрекъснато в рамките на ~15 min след 
инжектирането на Gd-DTPA. Подобни резултати се наблюдават и след инжектиране 
на СМРх (Фигура 38В). Времето на полуживот на нитроксид-усиленият MRI сигнал в 
ROI2 на здравите животни е ~7 min, а в животните с хиперхолестеролемия – над 15 
min. 

Кинетичните криви в ROI2, получени с двете контрастни субстанции, показват че 
проницаемостта на кръвоносните съдове в околните немозъчни тъкани нараства при 
хиперхолестеролемия. Изображенията на Фигура 35C потвърждават този извод. 

Анализът на динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на 
редокс-чувствителния СМРх показва също, че тъканите на животните с 
хиперхолестеролемия се характеризират с по-нисък редуциращ капацитет от този на 
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тъканите на здравите животни (Фигура 38В). Нитроксид-усиленият MRI сигнал е 
доста по-дългоживущ в ROI2 на мишките с хиперхолестеролемия, което е индикация 
за присъствие на СМРх предимно в радикалова форма. Това предположение се 
потвърждава и от множеството публикации за индукция на оксидативен стрес в 
кръвта, кръвоносните съдове и меките тъкани при хиперхолестеролемия (Aytan et al., 
2008; Dias et al., 2014; Griffiths et al., 2014; Chtourou et al., 2015; Csonka et al., 2016). 

Резултатите от хистохимичния анализ на меките тъкани, намиращи се в близост до 
мозъка, показват наличие на промени в структурата на слюнчените жлези (Фигура 39, 
вж. дисертацията). Много е вероятно контрастните субстанции да се натрупват 
предимно в тази област. 

 

 
 
Figure 38. MRI signal dynamics in the surrounding non-brain tissues (ROI2) after 
intravenous injection of Gd-DTPA (A) or CMPx (B). Arrows indicate the time of injection. 
Open circle – normal diet; closed circle – high cholesterol diet. Mean data from 4 or 6 mice 
per group (for Gd-DTPA and CMPx, respectively) are presented in the figure (SD did not 
exceed 20%). Definition of the region-of-interest (ROI2) is given on the Figure 35. 

 
4. Молекулни механизми, отговорни за динамиката на нитроксид-усиления MRI 

сигнал в мозъка при хиперхолестеролемия – роля на матриксните 
металопротеинази и индукция на възпалителни процеси 

Следващата серия експерименти има за цел да изясни потенциалните молекулни 
механизми за повишаване проницаемостта на кръвоносните съдове и КМБ за СМРх 
при хиперхолестеролемия. Изследвани са два фактора: (а) плазмените нива на 
матриксните металопротеинази ММР-2 и ММР-9 – конвенционален маркер за 
увреждане на КМБ (Rempe et al., 2016); (б) състав на белите кръвни клетки – маркер 
за индукция на възпалителен процес. Известно е също, че ММР-9 се произвежда 
предимно от неутрофилите и моноцитите (Opdenakker et al., 2001). Кръвните проби са 
изолирани в края на експеримента – след 10-седмична диета. Паралелно е 
анализирано съдържанието на общия холестерол в плазмата и е проведен 
корелационен анализ между отделните параметри. 
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Резултатите на Фигура 40В показват, че плазменото ниво на ММР-9 в мишките с 
хиперхолестеролемия е около два пъти по-високо от контролното. Наблюдава се 
много добра положителна корелация между нивата на ММР-9 и общия холестерол в 
плазмата (r=0.8123, p<0.001) (Фигура 40С). При ММР-2 не са регистрирани разлики 
между двете групи животни. 

На Фигура 41А са представени резултатите от диференциалния анализ на белите 
кръвни клетки. Регистрирани са следните статистически достоверни промени спрямо 
контролната група животни: (а) намаляване на броя на лимфоцитите; (б) повишаване 
на броя на неутрофилите при мишките с хиперхолестеролемия. Наблюдава се много 
добра положителна корелация между броя на неутрофилите в кръвта и плазменото 
ниво на холестерола (r=0.7407, p<0.01) (Фигура 40С). 

 

 

Figure 40. Plasma total MMP-2 and MMP-9 levels in mice on a normal or a high 
cholesterol diet. (A) Plasma total cholesterol. (B) Plasma total MMP-2 and MMP-9. White 
columns – normal diet; black columns – high cholesterol diet. Results are Mean±SE. 
***p<0.001, Student’s t test; n=7 animals per group. (C) Correlation between plasma total 
MMP-9 levels and plasma total cholesterol levels. Each dot represents the individual plasma 
total MMP-9 levels against plasma total cholesterol levels. Open circles – normal diet; 
closed circles – high cholesterol diet. Pearson correlation analysis was performed between 
plasma total MMP-9 levels and plasma total cholesterol levels. 
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Figure 41. (A) White blood cell differential analysis in mice on a normal or a high 
cholesterol diet. White columns – normal diet; Black columns – high cholesterol diet. Neut 
– neutrophils; Lymph – lymphocytes; Mono – monocytes; Eos – eosinophils; Baso – 
basophils. Results are Means±SE. **p<0.01, ***p<0.001, Student’s t test; n=6-7 animals 
per group. (B) Correlation between the proportion of neutrophils and plasma total 
cholesterol levels. Each dot represents the individual proportion of neutrophils against 
plasma total cholesterol levels. Open circles – normal diet; closed circles – high cholesterol 
diet. Pearson correlation analysis was performed between the proportion of neutrophils and 
plasma total cholesterol levels. 

 
4. Влияние на антилипидемични лекарствени средства върху проницаемостта 

на кръвоносните съдове за СМРх и динамиката на нитроксид-усиления MRI 
сигнал 

Целта на настоящия етап от изследванията е да се установи дали СМРх е 
подходяща контрастна субстанция за визуализиране и анализ на ефекта на 
антилипидемични лекарствени средства върху проницаемостта на кръвоносните 
съдове при животни, отглеждани на диета с високо съдържание на холестерол. 
Експериментите са проведени върху четири групи животни: (а) мишки на нормална 
диета (контрола); (б) мишки на холестеролова диета; (в) мишки на холестеролова 
диета и холестирамин (3%); (г) мишки на холестеролова диета и езетимиб (0.01%). 
Механизмите на антилипидемично действие на двете вещества са представени на 
Фигура 43 (Einarsson et al., 1991; Van Heek et al., 2001). 

Резултатите в Таблица 5 показват, че присъствието на холестирамин или езетимиб 
в диетата нормализира плазменото ниво на общия холестерол до контролното. Двете 
лекарствени средства повлияват нивата на HDL-холестерола и non-HDL-холестерола, 
като се наблюдават следните тенденции: (а) присъствието на холестирамин в диетата 
повишава нивото на HDL-холестерола с ~20% над контролното и понижава нивото на 
non-HDL-холестерола с ~30% под контролното; (б) присъствието на езетимиб в 
диетата понижава нивото на non-HDL-холестерола с ~30% под контролното, но 
понижава също и нивото на HDL-холестерола с ~20% под контролното. 
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Figure 43. Mechanisms of lowering plasma cholesterol by cholestyramine and ezetimibe. 

 
 

Table 5. Plasma cholesterol levels in mice on normal diet (ND) or cholesterol diet (CD) 
with or without cholestyramine or ezetimibe. 
 
Parameter 

ND without 
medication 
(Group 1; n=3) 

CD without 
medication 
(Group 2; n=3) 

CD + 
Cholestyramine 
(Group 3; n=4) 

CD +  
Ezetimibe 
(Group 4; n=4) 

Total 
cholesterol, 
(mmol/L) 

3.5  0.1 
reference value 

7.8  0.2 
*** 

3.4  0.1 
NS/+++ 

3.2  0.1 
NS/+++ 

HDL 
cholesterol, 
(mmol/L) 

2.2  0.1 
reference value 

1.3  0.1 
** 

2.6  0.2 
*/++ 

1.8  0.1 
*/+ 

Non-HDL 
cholesterol, 
(mmol/L) 

0.7  0.05 
reference value 

5  0.2 
*** 

0.5  0.03 
*/+++ 

0.5  0.04 
*/+++ 

The data are MeanSE. NS – non-significant; ***P<0.001, **P<0.01, *P<0.05 versus 
Group 1 (ND without medication); +++P<0.001, ++P<0.01, +P<0.05 versus Group 2 
(CD without medication); n – number of mice in each experimental group. The mice were 
15-weeks of age. 
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Table 6. Normalized nitroxide-enhanced MRI signal in the brain tissue (ROI1) and 
surrounding non-brain tissues (ROI2) of mice on normal diet (ND) or cholesterol diet (CD) 
with or without cholestyramine or ezetimibe. 

Nitroxide-enhanced MRI signal in non-brain tissue, registered ~15 min after injection of 
CMPx 
 
Parameter 

ND without 
medication 
(Group 1; n=4) 

CD without 
medication 
(Group 2; n=4) 

CD + 
Cholestyramine 
(Group 3; n=3) 

CD +  
Ezetimibe 
(Group 4; n=3) 

MRI signal, 
(a.u.)* 

10  4 
reference value 

22  3 
** 

12  4 
NS/++ 

10  5 
NS/+ 

Nitroxide-enhanced MRI signal in brain tissue, registered 5 min after injection of CMPx 
 
Parameter 

ND without 
medication 
(Group 1; n=4) 

CD without 
medication 
(Group 2; n=4) 

CD + 
Cholestyramine 
(Group 3; n=3) 

CD +  
Ezetimibe 
(Group 4; n=3) 

MRI signal, 
(a.u.)* 

1.6  0.2 
reference value 

5.2  0.4 
** 

2.0  0.1 
NS/+ 

1.9  0.3 
NS/++ 

Nitroxide-enhanced MRI signal in brain tissue, registered ~15 min after injection of CMPx 
 
Parameter 

ND without 
medication 
(Group 1; n=4) 

CD without 
medication 
(Group 2; n=4) 

CD + 
Cholestyramine 
(Group 3; n=3) 

CD +  
Ezetimibe 
(Group 4; n=3) 

MRI signal, 
(a.u.)* 

0 (baseline) 
reference value 

3.5  0.4 
*** 

3.7  1.3 
**/ns 

3.4  1.5 
**/ns 

The data are meanSE. NS – non-significant, ***P<0.001, **P<0.01, *P<0.05 versus 
Group 1 (ND without medication); ns – non-significant, +++P<0.001, ++P<0.01, 
+P<0.05 versus Group 2 (CD without medication); n – number of mice in each 
experimental group. The mice were 15-weeks of age. 

 
Двете лекарствени средства премахват напълно ефекта на хиперхолестеролемията 

върху динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в меките тъкани около мозъка, 
след инжектиране на СМРх в мишките (Таблица 6). Тази тенденция се наблюдава и в 
мозъчните тъкани в първите 5 min след инжектирането на нитроксида. При 
животните, отглеждани на холестеролова диета в присъствие на холестирамин или 
езетимиб, интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал в мозъка на 5-та минута е 
аналогичен на този при контролните животни. На 15-та минута от скенирането, обаче, 
не се наблюдава подобен защитен ефект на двете лекарствени средства – 
интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал в областта на мозъка е аналогичен 
на този при групата на холестеролова диета. 

Може да се предположи, че двете лекарствени средства намаляват скоростта на 
проникване на СМРх в мозъка, без да предотвратяват напълно деструктивния ефект 
на холестерола върху проницаемостта на КМБ. Холестеролът вероятно индуцира 
малки нарушения в структурата на КМБ, които са необратими или изискват по-дълго 
третиране с антилипидемични лекарствени средства, за да бъдат отстранени напълно. 
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III. Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране 

на бъбречна дисфункция in vivo, с използване на MRI при експериментален 
модел на хиперхолестеролемия 

1. Конвенционални маркери за доказване на бъбречна дисфункция 

Резултатите в Таблица 8 показват значително повишаване на уреята, креатинина и 
пикочната киселина в кръвта на животните, отглеждани на холестеролова диета. 
Наличието на холестирамин или езитимиб в холестероловата диета води до 
нормализиране нивата на уреята, креатинина и пикочната киселина до референтните 
стойности (Таблица 8). 

 
Table 8. Biochemical test of serum in mice on normal diet (ND) or cholesterol diet (CD) 
with or without cholestyramine or ezetimibe. 
Parameter ND without 

medication 
(Group 1) 

CD without 
medication 
(Group 2) 

CD + 
Cholestyramine 
(Group 3) 

CD + 
Ezetimibe 
(Group 4) 

Total protein 
(g/dL) 

5.00 ± 0.19 
reference value  

4.48 ± 0.26 
ns 

4.88 ± 0.39 
ns/NS 

4.24 ± 0.05 
ns/NS 

Albumin (g/dL) 3.18 ± 0.15 
reference value 

2.24 ± 0.05 
** 

3.16 ± 0.35 
ns/+ 

2.64 ± 0.05 
*/NS 

BUN (mg/dL) 22.62 ± 2.16 
reference value 

28.05 ± 5.15 
* 

24.10 ± 3.00 
ns/NS 

28.86 ± 2.15 
ns/NS 

CRE (mg/dL) 0.18 ± 0.02 
reference value 

0.23 ± 0.01 
** 

0.21 ± 0.08 
*/NS 

0.24 ± 0.01 
**/NS 

UA (mg/dL) 1.60 ± 0.20 
reference value 

2.48 ± 0.22 
* 

2.38 ± 1.53 
*/NS 

2.92 ± 0.86 
*/NS 

Na (mEq/L) 154.00 ± 1.00 
reference value 

153.75 ± 0.96
ns 

152.00 ± 1.22 
ns/NS 

153.60 ± 0.55 
ns/NS 

K (mEq/L)  4.76 ± 0.53 
reference value 

5.48 ± 0.26 
ns 

6.10 ± 1.29 
ns/NS 

5.80 ± 0.82 
ns/NS 

Cl (mEq/L) 112.00 ± 1.58 
reference value 

111.75 ± 1.50
ns 

111.40 ± 0.89 
ns/NS 

113.00 ± 2.83 
ns/NS 

Ca (mg/dL) 8.72 ± 0.19 
reference value 

9.33 ± 0.36 
ns 

8.60 ± 0.20 
ns/NS 

9.10 ± 0.38 
ns/NS 

IP (mg/dL) 8.80 ± 1.55 
reference value 

7.78 ± 2.15 
ns 

10.48 ± 1.40 
ns/NS 

10.22 ± 2.14 
ns/NS 

BUN, blood urea nitrogen; CRE, creatine; UA, uric acid; IP，inorganic phosphorus. The 
data was measured by Oriental Yeast Co., Tokyo. The results are МeanSE. ns – 
non-significant; **P<0.01, *P<0.05 versus Group 1 (ND without medication); NS – 
non-significant; +P<0.05 versus Group 2 (CD without medication); n – number of mice in 
each experimental group. The mice were 15-weeks of age. 
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Figure 44. Hematoxylin & eosin staining of tissue sections of kidney, isolated from mouse 
on normal diet (A) or mouse on cholesterol diet (B). The mice were 15-weeks of age. Red 
arrow indicates glomerulus with proliferated mesangial cells and reduced blood flow 
(erythrocytes are not observed). Green arrow indicates initial fibrosis in glomerulus 
(glomerulosclerosis). Black arrow indicates degeneration of proximal tubules. 
 

Хистохимичните изследвания на бъбреците илюстрират развитие на 
огнищно-сегментна гломерулна склероза и редукция на кръвния ток при тази група 
животни (Фигура 44). Подобни резултати (биохимични и хистохимични), които са 
показателни за развитие на бъбречна дисфункция при експериментални модели на 
хиперхолестеролемия, са докладвани и от други автори (Bentley et al., 2002; Qiao et al., 
2009; Fang et al., 2016). 

 
2. СМРх и Gd-DTPA като контрастни субстанции за визуализиране на бъбречна 

дисфункция, индуцирана в мишки чрез хиперхолестеролемия – сравнително 
изследване 

Фигура 45 представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в бъбреците, 
след i.v. инжектиране на СМРх (0.4 mmol/kg b.w.) в нормални мишки и мишки с 
хиперхолестеролемия. Кинетичната крива на нитроксид-усиления MRI сигнал при 
мишките на нормална диета се характеризира с три фази: (а) нарастване на сигнала 
непосредствено след инжектирането; (б) пик на 3-та минута от инжектирането, 
съответстващ на пика на филтрацията на СМРх в бъбреците; (в) затихване на сигнала 
(фаза на екскреция), като кривата достига базовата линия в рамките на 15 min. 
Времето на полуживот на нитроксид-усиления MRI сигнал в бъбреците на 
нормалните мишки е ~4 min. При мишките с хиперхолестеролемия не се регистрира 
усилване на MRI сигнала в бъбреците след инжектиране на СМРх – кинетичната 
крива е на базовата линия. 
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Figure 45. Nitroxide-enhanced MRI of the kidney area of mice on normal diet (ND) or 
cholesterol diet (CD), after injection of CMPx: (A) Black & white images: T1-weighted MR 
images of the kidney before the injection of CMPx with indicated ROIs. Color images: 
Extracted MRI signal intensity (normalized to the averaged baseline level), obtained 3 min 
after injection of CMPx. (B) Kinetic curves of normalized MRI signal intensity before and 
after injection of CMPx in ND mice (blue curve) and CD mice (red curve). The data are 
MeanSD from 5 animals in each group. 

 
Малко вероятно е затихването на сигнала в бъбреците на здравите мишки да се 

дължи предимно на бърза редукция на нитроксида, като се има предвид, че СМРх 
прониква бавно в бъбречните клетки и този процес се конкурира от сравнително 
бързата екскреция на веществото от организма. СМРх се регистрира в пикочния 
мехур на нормалните мишки още на 2-та минута от инжектирането в опашната вена 
(Togashi et al., 2000; Hyodo et al., 2006b). 

Публикуваните в литературата данни(Eddy, 1998; Montilla et al., 2006; Hirayama et 
al., 2008; Okamura et al., 2009), както и резултатите на Фигури 40, 41 и 44 показват, че 
хиперхолестеролемията индуцира възпалителни процеси и оксидативен стрес в 
бъбреците, което води до тяхното структурно и функционално увреждане. 
Следователно, степента на окисление на СМРх в бъбреците на животните с 
хиперхолестеролемия би следвало да бъде значително по-висока от тази на 
контролните животни и не би трябвало да се наблюдава загуба на Т1 релаксивността. 
Като се имат предвид тези обстоятелства, може да се заключи, че отсъствието на 
нитроксид-усилен MRI сигнал в мишките на холестеролова диета не се дължи на 
повишен редуциращ капацитет на бъбречната тъкан. Най-вероятно това е резултат от 
фиброза и значително намалена бъбречна филтрация на нитроксида, индуцирана от 
хиперхолестеролемията (Eddy, 1998). 

Независимо каква е причината за бъбречната дисфункция, драстичната разлика 
между двете кинетични криви на Фигура 45В показва, че СМРх е подходяща 
контрастна субстанция за визуализиране на тази аномалия, чрез използване на MRI. 

За верифициране на резултатите от нитроксид-усиления MRI е проведен същият 
експеримент с използване на Gd-DTPA (Фигура 46А). Кинетичните криви се 
характеризират с профил, който се различава съществено от този при СМРх. 
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Динамиката на Gd-усиления MRI сигнал в бъбреците е различна в двете групи 
животни. При животните на нормална диета, кинетичната крива се характеризира с 
три основни фази: (а) базова линия (преди инжектиране на контрастната субстанция); 
(б) пик на бъбречна филтрация; и (в) екскреторна част (Фигура 46-А1). В животните с 
хиперхолестеролемия не се наблюдава добре изразен пик на бъбречна филтрация 
(Фигура 46-А2). Кинетичните криви на Gd-усиления MRI сигнал в бъбреците на 
мишките са подобни на тези, които се регистрират при хора, подложени на 
магнитно-резонансна урография (Фигура 46В, вж.дисертацията) (Хаджидеков, 
2013). 

 

 

Figure 46. Kinetic curves of normalized MRI signal intensity in kidney before and after 
injection of Gd-DTPA in ND mice (А1) or CD mice (А2). The data are mean from 4 
animals (SD did not exceed 20%). ImageJ software was used for the data processing. 

 
3. Влияние на антилипидемични лекарствени средства върху динамиката на 

нитроксид-усиления MRI сигнал на СМРх в бъбреците при мишки с 
хиперхолестеролемия 

Фигура 47 представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в бъбреците 
на мишки, отглеждани на холестеролова диета – в отсъствие и присъствие на 
холестирамин. Кинетичната крива на холестирамин-третираните животни (Фигура 
47В) се характеризира със същия профил като кривата на контролната група (Фигура 
45В – кривата в синьо). Сигналът нараства в пътвите две минути от инжектирането на 
СМРх, достига пик и затихва до базовата линия в рамките на ~15 min. Времето на 
полуживот на нитроксид-усиления MRI сигнал в бъбреците на 
холестирамин-третираните мишки е ~4 min 30 sec. Този резултат, както и данните в 
Таблица 8 показват, че холестираминът предотвратява частично негативните ефекти 
на холестерола върху бъбречната функция. 

Динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в бъбреците на 
езетимиб-третираните мишки се характеризира със същия профил, както при 
холестирамин-третираната и контролната групи, но не така добре изразен (Фигура 
48В). Понякога се регистрира усилване на сигнала само в единия бъбрек, но не и в 
другия (Фигура 48А). Данните показват, че езетимибът проявява значително по-слаб 
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позитивен ефект върху бъбречната дисфункция, индуцирана от високото съдържание 
на холестерол. Резултатите в Таблица 8 също потвърждават този извод. 

Сравнителният анализ на резултатите, получени с двете лекарствени средства, 
показва, че терапевтичната ефективност на холестирамина е по-добре изразена, 
отколкото на тази на езетимиба и това може да бъде визуализирано и оценено с 
използване на СМРх и нитроксид-усилен MRI. 

Хиперхолестеролемията се съпътства и с повишено плазмено ниво на ММР-9 – три 
пъти над референтната стойност, регистрирана в контролната група (Таблица 9, вж. 
дисертацията). Това също е един от възможните фактори, индуциращи увреждането 
на бъбреците и тяхната дисфукция (Catania et al., 2007; Kundu et al., 2015). Двете 
антилипидемични лекарствени средства нормализират до известна степен нивата на 
ММР-9, но нивото на металопротеиназата остава около два пъти по-високо от 
контролното и в двете експериментални групи. Подобни резултати са регистрирани и 
при нивата на неутрофилите. 

 
 

 
Figure 47. Nitroxide-enhanced MRI of the kidney area of mice on cholesterol diet (CD) 
with and without cholestyramine, after injection of CMPx: (A1, B1) Black & white images: 
T1-weighted MR images of the kidney before the injection of CMPx with indicated ROIs. 
Extracted MRI signal intensity (normalized to the averaged baseline level), obtained 3 min 
after injection of CMPx. (A2, B2) Kinetic curves of normalized MRI signal intensity before 
and after injection of CMPx in CD mice without medication (red curve) and with 
medication (green curve). The data are МeanSD from 5 animals in each group. 
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Figure 48. Nitroxide-enhanced MRI of the kidney area of mice on cholesterol diet (CD) 
with and without ezetimibe, after injection of CMPx: (A1, B1) Black & white images: 
T1-weighted MR images of the kidney before the injection of CMPx with indicated ROIs. 
Extracted MRI signal intensity (normalized to the averaged baseline level), obtained 3 min 
after injection of CMPx. (A2, B2) Kinetic curves of normalized MRI signal intensity before 
and after injection of CMPx in CD mice without medication (red curve) and with 
medication (green curve). The data are МeanSD from 5 animals in each group. 

 
 

IV.  Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране и 
анализ на тъканния редокс-статус in vivo, с използване на MRI при 
експериментални модели на тумори 

Общоприето е, че главните ендогенни индуктори на редокс-дисбаланса в раковите 
клетки са дефектиралите (мутиралите) митохондрии и повишената активност на 
NADPH-зависимите оксидази (NOX) (Фигура 50А). Тези фактори участват 
едновременно в два процеса, повлияващи редокс-статуса на клетките, тъканите и 
телесните течности: (а) свръхпродукция на ROS (в частност, на супероксид); и (б) 
повишена консумация на три от основните вътреклетъчни редуктори – NADH, 
NADPH и GSH (Kroemer, 2006; Kroemer & Pouyssegur, 2008; Chan et al., 2009; 
Hamanaka & Chandel, 2009; Тrachootham et al., 2009; Fulda et al., 2010; Mandal et al., 
2011; Chaiswing et al., 2012; Gupta et al., 2012; Sanchez-Arago et al., 2013; Hayes & 
Knaus, 2013). 

Много е вероятно да съществува значителна разлика между редокс-статуса на 
периферията и ядрото на тумора, както и в редокс-статуса на тумор в различни 
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стадии на развитие. Трудно е, обаче, подобни различия да бъдат визуализирани и 
анализирани in vivo, поради множество методични ограничения. Това изисква 
разработването на подходяща сензорна платформа за визуализиране на тъканния 
редокс-статус в реално време, която да се характеризира едновременно с висока 
чувствителност и висока резолюция. 

Общото ниво на ROS в клетки и тъкани най-често се определя чрез нивата на O2•-, 
H2O2, активните форми на азота (NO, ONOO-), междинните и крайни продукти на 
окислението на биомакромолекулите (липиди, белтъци, нуклеинови киселини), 
статуса на ендогенните неензимни и ензимни антиоксидантни системи и пр. Общото 
ниво на редуциращите еквиваленти се определя от редокс-статуса на ендогенните 
редокс-двойки: NAD(P)H/NAD(P)+, FADH2/FAD, GSH/GSSG, 
аскорбат/дехидроаскорбат, убихинол/убихинон и др. Всеки параметър се анализира 
отделно, чрез използване на различни аналитични методи – най-често на изолирани 
клетъчни и тъканни препарати in vitro (Keyse, 2000; Dikalov & Harrison, 2014). 
Разликите в баланса между ROS и редуциращите еквиваленти при ракови и нормални 
тъкани се базират на сравнителен анализ на един или няколко от изброените по-горе 
параметри, като заключенията са противоречиви. 

Целта на настоящото изследване е да се разработи нов подход за неинвазивно 
визуализиране на общия редокс-статус на тъканите при интактни бозайници – здрави 
и тумороносители, който да позволява идентифициране на раковите от нормалните 
тъкани in vivo. Методът се базира на редокс-цикъла на нитроксидните радикали и 
динамиката на контрастните им свойства (Фигура 50В). При здрави животни 
интензитетът, продължителността и времето на полуживот (1/2) на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в определена зона на интерес – например, нормална 
мозъчна тъкан, може да се приемат като референтни стойности за редокс-статуса на 
тази тъкан в норма. Предполага се, че в животни-тумороносители (например, с 
мозъчни тумори) интензитетът, продължителността и 1/2 в същата или подобна 
област ще имат стойности, различни от референтните. Всяко отклонение от 
референтните стойности ще е индикация за редокс-дисбаланс, като например висок 
оксидативен или редуциращ капацитет на тъканите. 

В допълнение, концентрацията и редокс-статусът на нитроксидите в раковите и 
нормалните тъкани може да бъдат анализирани чрез EPRS ex vivo на изолирани 
препарати, за верифициране на резултатите от нитроксид-усиления MRI. 
Сравнителният анализ на резултатите, получени чрез двете имиджинг техники, ще 
даде максимално точна информация за тъканния редокс-статус in vivo. 

До започване на работата по настоящия дисертационен труд (през 2009-та г.), в 
литературата бяха публикувани няколко статии относно използването на 
нитроксидни радикали за визуализиране и анализ на тъканния редокс-статус на 
животни-тумороносители in vivo (Hyodo et al., 2006b, 2008a; Matsumoto et al., 2006). 
Тези изследвания дават предпочитания на пиролидиновия тип нитроксиди (CPx и 
CMPx), поради по-голямата им резистентност на редукция и по-дългото време на 
живот на MRI сигнала в областта на тумора, без да се отчита фактът, че СРх не 
прониква, а СМРх прониква много трудно и бавно в клетките и тъканите. 
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Figure 50. (A) Molecular hypothesis for enhnacement of MRI signal in metabolically 
(oxidatively) active cancer cells and tissues. (B) Coupling between nitroxide redox-cycle 
and MRI/EPR contrast & MR imaging of tumor based on tissue redox status. T1-weighted 
MR images (gradient-echo sequence) of mouse brain, obtained ~2 min after injection of 
cell- and BBB-penetrating nitroxide in healthy mouse and neuroblastoma-grafted mouse 
(result from our pilot study). 

 
Настоящият дисертационен труд се основава на хипотезата, че нитроксидните 

радикали трябва да отговарят на следните условия, за да бъдат подходящи за 
визуализирането на тумори in vivo, на базата на тъканния редокс-статус: (а) да 
проникват през клетъчните мембрани и да се локализират в клетките (ракови и 
неракови); и (б) да бъдат високочувствителни на ендогенните вътреклетъчни 
окислители и редуктори. Окислителите и редукторите се образуват и консумират 
предимно в цитоплазмата и вътреклетъчните органели, а не в извънклетъчното 
пространство. Следователно, редокс-чувствителните нитроксиди трябва да проникнат 
в клетките и да взаимодействат с редокс-активните форми, за да служат като тъканни 
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редокс-сензори, което прави хидрофобните нитроксидни радикали (MCP, НМР, 
SLENU и SLCNUgly) подходящи кандидати за визуализиране на тумори на базата на 
редокс-статуса. За целите на мозъчната имиджинг диагностика, нитроксидите трябва 
да преминават и през КМБ. 

По-високата чувствителност на пиперидиновите нитроксиди на редукция може да 
се окаже по-добър вариант при визуализирането на тумори, на базата на тъканния 
редокс-статус. Дори малки различия в редокс-статуса на тъканите между здрави 
животни и животни-тумороносители биха се визуализирали сравнително бързо с 
използване на пиперидинови нитроксиди и MRI. Това предположение, обаче, 
изискваше експериментални доказателства, които са описани по-долу. 

1. Нитроксидните радикали като редокс-сензори за визуализиране и анализ на 
тъканния редокс-статус при експериментален модел на невробластома 

Експериментите са проведени върху мишки от линията Balb/c-nude, разделени в 
две групи: (а) здрави мишки (контроли); (б) мишки с ксенографт на мозъчна 
невробластома в напреднал стадий на развитие на тумора (~7-10 дни след 
инокулиране на ракови клетки от линията Neuro2a в мозъка на животните). Трябва да 
се подчертае фактът, че при този туморен модел практически не се развива 
ангиогенна мрежа около тумора. В експериментите са използвани 4 нитроксидни 
радикала с различна скорост и степен на проникване в клетките и тъканите – SLENU, 
TEMPOL, CMPx и CPx. 

В описаните по-долу резултати се използва следната терминология, с цел да се 
отдиференцират тъканите на здравите животни от тези на животните с 
невробластома: нормална тъкан – тъкани на здрави животни (контроли); „нормална 
тъкан” – неракови тъкани на животни-тумороносители; и ракова тъкан – тъканта в 
областта на тумора, който се визуализира структурно (анатомично) чрез MRI. 

Фигура 51А представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в мозъка 
(ROI1) и околните (немозъчни) тъкани (ROI2) на здрави мишки след инжектиране на 
SLENU. В двете области на интерес интензитетът на сигнала нараства след 
инжектирането на нитроксидния радикал, достига пик и затихва бързо до базовата 
линия. Времето на полуживот (1/2) на нитроксид-усиления MRI сигнал е около 1 min 
20 sec както в мозъчните, така и в околните тъкани. Тази стойност може да се 
разглежда (условно) като референтна за редокс-статуса на тези тъкани при нормални 
условия (т.е., в здрави мишки от подбраната линия). Началното нарастване на 
интензитета на сигнала е резултат от присъствието на SLENU в кръвния ток и 
проникването и акумулирането му в тъканите. Бързото понижаване на интензитета на 
сигнала е резултат от редукцията на радикала до хидроксиламин в клетките на 
съответната тъкан. Профилът на хистограмите показва, че тъканите на здравите 
животни се характеризират с висок редуциращ капацитет по отношение на SLENU. 

При мишките с невробластома динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в 
ROI1 и ROI2 е напълно различна от референтните профили (Фигура 51В). В 
мозъчните тъкани (ROI1) интензитетът на сигнала нараства след инжектиране на 
SLENU и достига плато, без да затихва в рамките на ~15 min (1/2>15 min). В околните 
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тъкани (ROI2) интензитетът на сигнала нараства след инжектиране на SLENU, 
достига пик и затихва бавно, без да достига базовата линия в рамките на ~15 min 
(1/2>15 min). Най-висок е интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал в 
областта на тумора (Фигура 51С). Кинетичните криви имат един и същ профил в 
двете хемисфери, но интензитетът на сигнала е значително по-висок в туморната 
хемисфера (Фигура 51D). Подобни резултати са получени и при изследване 
динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал след инжектиране на TEMPOL в 
животните (Фигура 52).  

Хистограмите на Фигури 51 и 52 са доказателство за: (а) висок редуциращ 
капацитет на тъканите на здравите животни; (б) по-нисък редуциращ капацитет на 
„нормалните” тъкани на животните-тумороносители; и (в) висок оксидативен 
капацитет на раковата тъкан, по отношение на нитроксидние радикали SLENU и 
TEMPOL. Нитроксид-усиленият MRI сигнал е с най-висок интензитет и 
най-дългоживущ в областта на тумора. Този резултат показва, че двата нитроксидни 
радикала – SLENU и TEMPOL, които проникват в клетките и тъканите, са подходящи 
редокс-сензори за визуализиране на тумори в напреднал стадий на развитие, на базата 
на тъканния редокс-статус. Времето на полуживот на нитроксид-усиления MRI 
сигнал е малко по-дълго при използване на TEMPOL, отколкото при SLENU. Това 
може да се обясни с по-ниската степен на хидрофобност на TEMPOL, което изисква 
по-дълго време за проникване в клетките, респ. за достъп до вътреклетъчните 
окислители и редуктори. 

На Фигура 53 е представена динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в 
здрави мишки и мишки с невробластома, след инжектиране на CMPx. Профилите на 
хистограмите са едни и същи при двете експериментални групи. Интензитетът на 
нитроксид-усиления MRI сигнал е много слаб (незначителен) в областта на мозъка 
(ROI1) при скениране ~15 min. Това може да се обясни с трудното проникване на 
CMPx през КМБ и клетъчните мембрани и натрупването му в мозъчните тъкани – 
процес, който се конкурира от екскрецията на нитроксида чрез бъбреците. Не се 
наблюдава разлика между кинетичните криви на сигнала в двете хемисфери на 
мишките-тумороносители (Фигура 53С). Туморът не се визуализира чрез използване 
на CMPx като контрастна субстанция. Единствено в околните „нормални” тъкани на 
животните-тумороносители интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал е 
по-висок от този при здравите животни. Кинетичните криви в ROI2, обаче, следват 
един и същи ход, като 1/2>15 min при двете експериментални групи. Подобни 
тенденции се наблюдават и при инжектиране на CPx (Фигура 54, вж. дисертацията). 

Резултатите на Фигури 53 и 54 показват, че CMPx и СРх не са подходящи 
контрастни субстанции за визуализиране на тумори, на базата на тъканния 
редокс-статус. При отсъствие на ангеогенна мрежа около тумора, какъвто е случая с 
използвания модел на невробластома, СМРх и СРх не дават възможност за 
отдиференциране на тумора чрез нитроксид-усилен MRI. CMPx и СРх се 
характеризира с по-дълго време на живот в кръвния ток, бавно проникване в клетките 
и по-висока резистентност на редукция, в сравнение със SLENU и TEMPOL. Това 
обяснява по-дългоживущия MRI сигнал в ROI2 дори при здравите мишки. 
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В отделна серия експерименти беше изследвано натрупването на нитроксидите в 
мозъчните тъкани, чрез използване на EPRS ex vivo – на изолирани тъканни 
препарати, след инкубация с K3[Fe(CN)6] (Таблица 10). CPx не се регистрира в 
мозъка на здрави мишки и мишки с невробластома, в рамките на около 40 min след 
инжектирането. Малки количества CMPx се натрупват в мозъчните тъкани 15-20 min 
след инжектирането. TEMPOL и SLENU се натрупват в мозъчните тъкани в еднаква 
степен и в сравнително високи количества, като 10-15 min са достатъчни за достигане 
до пикови концентрации. Не се наблюдава съществена разлика в нивата на 
нитроксидите в мозъчните тъкани на здрави мишки (Таблица 4) и 
мишки-тумороносители (Таблица 10), което показва, че тъканният редокс-статус е 
единствената причнина за различната динамика на нитроксид-усиления MRI с 
използване на TEMPOL и SLENU при двете експериментални групи. 

Направена е и съпоставка между нивото и редокс-статуса на SLENU в мозъчната 
тъкан, анализирани чрез EPR спектроскопия ex vivo, и динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в мозъка при дълго скениране in vivo – около 30 min 
след инжектиране на нитроксида в здрави мишки и мишки с невробластома. 
Резултатите на Фигура 55 показват, че SLENU се натрупва в еднаква степен в 
мозъчните тъкани на двете групи животни, като при здравите животни нитроксидът е 
напълно редуциран на 6-та минута след инжектирането. При 
мишките-тумороносители за същото време ~50% от SLENU е в окислена 
(радикалова) форма, а на 15-та минута ~90% от SLENU е в окислена (радикалова) 
форма. Този сравнителен анализ е пряко доказателство, че динамиката на MRI 
сигнала на SLENU в мозъчните тъкани следва окислително-редукционните процеси, 
протичащи в тези тъкани и обуславящи техния редокс-статус. 

Резултатите, представени в Таблица 10 и Фигура 55, показват също, че SLENU и 
TEMPOL се метаболизират и извеждат от организма след 20-та минута от 
инжектирането. 

 
 

Table 10. Accumulation of nitroxide derivatives in perfussed brain tissue of 
neuroblastoma-bearing mice. 

Nitroxide 5-10 min after injection,
(pmol/g tissue) 

15-20 min after 
injection, 
(pmol/g tissue) 

~40 min after injection,
(pmol/g tissue) 

CPx nd nd nd 

CMPx nd 0.4 ± 0.1 1.3 ± 0.1 

TEMPOL 6.9 ± 1.0 7.5 ± 1.3 6.8 ± 1.0 

SLENU 7.2 ± 1.2 7.8 ± 1.1 6.9 ± 1.3 
The data are Mean±SD from 3 animals in each group. nd – not detected. 
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Figure 51. Dinamics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain (ROI1) and surrounding 
tissues (ROI2) of healthy and neuroblastoma-bearing mice (in moderate/late stage of cancer 
development), after injection of SLENU. (A) Healthy mice (controls). ROIs are indicated 
with dotted lines on MR images: (a) MR image of mouse brain; (b-e) extracted MRI signal 
enhancement, obtained before and after injection of SLENU. Chart: kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in the brain and surrounding tissues. (B) 
Neuroblastoma-bearing mice. Tumor area is indicated with a dotted line on MR images: (a) 
MR image of mouse brain; (b-e) extracted MRI signal enhancement, obtained before and 
after injection of SLENU. The MRI signal intensity in the tumor area is markedly higher in 
comparison with other areas. Chart: kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain 
and surrounding tissues. (C) Difference in nitroxide-enhanced MRI signal between cancer 
and non-cancer hemispheres after injection of SLENU: (a) MR image of mouse brain, 
obtained before injection of SLENU and indicating cancer area; (b) extracted MRI signal 
enhancement in the brain, obtained after injection of SLENU. Chart: kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in cancer and non-cancer hemispheres. The MRI signal 
intensity in cancer hemisphere is markedly higher tnan in non-cancer hemisphere. In all 
charts, the data are Мean±SD from 10 healthy or 16 neuroblastoma-bearing mice, 
respectively. All MR images were obtained by T1-weighted gradient-echo sequence. 
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Figure 52. Dinamics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain (ROI1) and surrounding 
tissues (ROI2) of healthy and neuroblastoma-bearing mice (in moderate/late stage of cancer 
development), after injection of TEMPOL. (A) Healthy mice (controls). ROIs are indicated 
with dotted lines on MR images: (a) MR image of mouse brain; (b-e) extracted MRI signal 
enhancement, obtained before and after injection of TEMPOL. Chart: kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in the brain and surrounding tissues. (B) 
Neuroblastoma-bearing mice. Tumor area is indicated with a dotted line on MR images: (a) 
MR image of mouse brain; (b-e) extracted MRI signal enhancement, obtained before and 
after injection of TEMPOL. The MRI signal intensity in the tumor area is markedly higher 
in comparison with other areas. Chart: kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal in the 
brain and surrounding tissues. (C) Difference in nitroxide-enhanced MRI signal between 
cancer and non-cancer hemispheres after injection of TEMPOL: (a) MR image of mouse 
brain, obtained before injection of TEMPOL and indicating cancer area; (b) extracted MRI 
signal enhancement in the brain, obtained after injection of TEMPOL. Chart: kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in cancer and non-cancer hemispheres. In all charts, the data 
are Мean±SD from 10 mice in each group. All MR images were obtained by T1-weighted 
gradient-echo sequence. 
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Figure 53. Dynamics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain (ROI1) and 
surrounding tissues (ROI2) of healthy and neuroblastoma-bearing mice (in moderate/late 
stage of cancer development), after injection of CMPx. (A) Healthy mice (controls). ROIs 
are indicated with dotted lines on MR images: (a) MR image of mouse brain; (b-e) extracted 
MRI signal enhancement, obtained before and after injection of CMPx. Chart: kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in the brain and surrounding tissues. (B) 
Neuroblastoma-bearing mice. Tumor area is indicated with a dotted line on MR images: (a) 
MR image of mouse brain; (b-e) extracted MRI signal enhancement, obtained before and 
after injection of CMPx. Chart: kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain and 
surrounding tissues. (C) Kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal between cancer and 
non-cancer hemispheres after injection of CMPx. In all charts, the data are Mean±SD from 
6 mice in each group. All MR images were obtained by T1-weighted gradient-echo 
sequence. 
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Figure 55. (A) Redox status of nitroxide (determined by EPRS on isolated tissue 
specimens) and kinetics of MRI signal enhancement in the brain of healthy mice during 
long-term scanning. The data are Mean±SD from 4 animals. (B) Redox status of nitroxide 
(determined by EPRS on isolated tissue specimens) and kinetics of MRI signal 
enhancement in the brain of neuroblastoma-bearing mice during long-term scanning. The 
data are Mean±SD from 4 animals. The nitroxide was predominantly in oxidized form. All 
MR images were obtained by T1-weighted gradient-echo sequence. 
 
2. Нитроксидните радикали като редокс-сензори за визуализиране и анализ на 

тъканния редокс-статус при експериментален модел на колоректален 
карцином 

С цел да се установи дали регистрираните по-горе зависимости между динамиката 
на нитроксид-усиления MRI сигнал и тъканния редокс-статус са характерни и за 
други тумори, методът беше приложен на още два експериментални модела: (а) 
мишки (Balb/c-nude) с ксенографт на колоректален карцином в напреднал стадий на 
развитие; (б) мишки (Balb/c-nude) с ксенографти на глиома – в различни стадии на 
развитие на тумора. 

В настоящия раздел са описани резултатите на първия експериментален модел. 
MRI и EPR анализите са проведени 10-12 дни след подкожното инокулиране на 
ракови клетки от линията Colon26 в едната задна лапа на животните. Експериментите 
са осъществени с използване на SLENU, като са приложени два начина на скениране: 
(а) скениране на тялото в областта на тумора, с възможност за съпоставка между 
двете задни лапи – туморната и „нормалната”; (б) скениране на мозъка и околните 
немозъчни тъкани, които са на голямо разстояние от тумора. 
Кривата в сиво на Фигура 57В представя динамиката на нитроксид-усиления MRI 
сигнал в лапата на здрави мишки, като локализацията и площта на ROI е аналогична 
на тази в „нормалната” лапа на тумороносителите. Интензитетът на сигнала нараства 
след инжектиране на SLENU, достига пик и затихва бързо до базовата линия. Фазата 
на нарастване на интензитета може да се обясни с проникване на нитроксида в 
мускулната тъкан, а фазата на затихване и изчезване на сигнала най-вероятно се 
дължи на редукцията на нитроксидния радикал до хидроксиламин. Времето на 
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полуживот на сигнала в мускулната тъкан на здравите мишки е ~3 min 20 sec. Тази 
стойност може да се приеме условно като референтна за този вид тъкан при нормални 
условия. 

 

Figure 57. Nitroxide-enhanced MRI in healthy and colon cancer-grafted mice (in 
moderate/late stage of cancer development) – body imaging. (A) Representative images in 
the cancer-grafted hind-paw (ROI2) and non-cancer hind-paw (ROI1) (T1-weighted 
gradient-echo sequence). (B) Kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal in the left hind 
paw (ROI1) of healthy mice (gray dotted line) and cancer-grafted mice (blue line). The data 
are Мean ± SD from 5 animals. ROI1 is indicated with dotted line on MR image (b): (a, b) 
MR image of mouse body, indicating the cancer area; (c-e) extracted MRI signal 
enhancement in the same area, obtained after injection of SLENU. Redox status of nitroxide 
was given on the chart. It was analyzed by EPRS on isolated muscle tissue. (B) Kinetics of 
nitroxide-enhanced MRI signal in the cancer area (ROI2) of the right hind paw (red line). 
The data are Mean±SD from 5 animals. ROI2 is indicated with dotted line on MR image (a). 
Redox status of nitroxide was given on the chart. It was analyzed by EPRS on isolated 
muscles. (D) MR body images of colon cancer-grafted mice: (a) MR image of mouse body, 
indicating the cancer area; (b) extracted MRI signal enhancement in mouse body in the 
same area, obtained after injection of SLENU. 
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При животните-тумороносители динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в 
туморната и „нормалната” лапи е напълно различна от тази при контролните животни 
(Фигура 57В – кривата в синьо; Фигура 57С – кривата в червено). Сигналът нараства 
бързо след инжектирането на SLENU, достига пик, след което затихва много бавно в 
рамките на ~15 min, без да достига базовата линия (1/2>15 min). Подобни хистограми 
са регистрирани и в областта на мозъка, независимо че мозъчните тъкани са 
локализирани далече от туморния локус (Фигура 58). 

Интензитетът на MRI сигнала е най-висок в областта на тумора (Фигура 57А,D). 
EPR анализите на изолирани тъканни препарати показаха, че в туморната тъкан 
нитроксидът е предимно в окислена (радикалова) форма, докато в мускулната тъкан 
на здрави мишки той се редуцира напълно в рамките на ~10 min след инжектирането. 
Вижда се също, че хистограмите, получени при животните с ксенографт на 
колоректален карцином, са аналогични на тези при животните с невробластома. 

 

 

Figure 58. Nitroxide-enhanced MRI in healthy and colon cancer-grafted mice (in 
moderate/late stage of cancer development) – brain imaging (T1-weighted gradient-echo 
sequence). Kinetics of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain (ROI1; red line) and 
surrounding tissues (ROI2; blue line) of colon cancer-grafted mice. In chart: the data are 
Mean±SD from 5 animals. ROI are indicated with dotted lines on MR image (b): (a) MR 
image of mouse body, indicating the cancer area; (b) MR image of the same mouse brain; 
(c-f) extracted MRI signal enhancement in the same mouse brain, obtained after injection of 
SLENU. Redox status of nitroxide in the brain tissue was given on the chart. It was 
analyzed by EPR spectrometry on isolated brain tissue specimens. 
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Фигура 59 представя разликата в интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал 
във вътрешността (ядрото) и периферията на тумора, след инжектиране на SLENU. 
Не се регистрира усилване на сигнала в ядрото, докато в периферията на тумора и 
околните тъкани интензитетът на сигнала нараства значително. Някои автори 
интерпретират подобен резултат като висок редуциращ капацитет на туморната тъкан, 
отдавайки го на повишените нива на глутатион в раковите клетки (Hyodo et al., 2006b; 
Matsumoto et al., 2006; Estrela et al., 2006; Traverso et al., 2013; Colombie et al., 2015). 
Трябва да се отбележи, обаче, че в ядрото на солидните тумори се развива силна 
хипоксия и много често некроза, които са придружени от генериране на 
изключително високи количества ROS (Trachootham et al., 2009; Koritzinsky & 
Wouters, 2013; Michiels et al., 2016; Tafani et al., 2016). Следователно, не е ясно дали 
липсата на нитроксид-усилен MRI сигнал в туморното ядро е резултат от бързата 
редукция на нитроксида или се дължи на невъзможността му да проникне в ядрото. 
По-вероятна е втората възможност и аргументите в подкрепа на това предположение 
са описани подробно в дискусията към тази експериментална част от дисертацията. 
 

 

Figure 59. Nitroxide-enhanced MRI in colon cancer-grafted mice (in moderate/late stage of 
cancer development). (a) MR images of tumor-grafted hind-paw, indicating the tumor 
periphery and tumor core (T1-weighted gradient-echo sequence); (b-d) extracted MRI signal 
enhancement in the tumor-grafted hind-paw, obtained before (a) and after injection of 
SLENU (c, d). 
 
3. Нитроксидните радикали като редокс-сензори за визуализиране и анализ на 

тъканния редокс-статус при експериментални модели на невробластома и 
глиома – в ранен и напреднал стадий на развитие на тумора 

Настоящият етап от изследванията има за цел да изясни промените в тъканния 
редокс-статус в хода на туморогенезата и възможностите за визуализиране на тези 
промени, с използване на нитроксидни радикали като редокс-сензори и MRI. За целта 
са разработени два експериментални модела на мишки (Balb/c-nude): (а) с ксенографт 
на невробластома в два стадия на развитие на тумора – ранен (3 дни след 
инокулиране на клетки от линията Neuro2a в мозъка) и напреднал (~10 дни след 
инокулацията); (б) с ксенографт на глиома в два стадия на развитие на тумора – ранен 
(7 дни след инокулиране на клетки от линията U87 в мозъка) и напреднал (~20 дни 
след инокулацията). 
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Експериментите са осъществени с използване на SLENU като редокс-чувствителна 
контрастна субстанция, а също и на TEMPOL – за изясняване на молекулните 
механизми. 

При двата туморни модела са регистрирани едни и същи тенденции в динамиката 
на нитроксид-усиления MRI сигнал в хода на туморогнезата. В автореферата са 
представени само резултатите, получени на модела на глиома. 

Фигура 62А представя типичен образ на глиома в мозъка – в ранен стадий на 
развитие на тумора. 

Туморът е с много малки размери и може да бъде визуализиран анатомично само 
чрез използване на MRI с висока резолюция. В областта на мозъка (ROI1) времето на 
полуживот на нитроксид-усиления MRI сигнал е по-кратко при мишките с ранна 
глиома, в сравнение с контролите, като разликата е статистически достоверна: 1/2 е 
~60 sec при инокулираните и ~80 sec при контролните животни (p<0.05) (Фигура 62В). 
Продължителността на сигнала е съответно ~3 min при мишките с ранна глиома (като 
интензитетът е диста по-нисък) и ~6 min при здравите мишки. Хистограмите показват, 
че редуциращият капацитет на мозъчните тъкани нараства след инокулиране на 
раковите клетки U87, в сравнение с този на контролите. 

В околните тъкани (ROI2) се наблюдава обратната тенденция (Фигура 62С). При 
здравите мишки времето на полуживот на нитроксид-усиления MRI сигнал е над два 
пъти по-кратко, отколкото при мишките с ранна глиома, респ. ~80 и ~180 sec (p<0.01). 
Времетраенето на сигнала при здравите мишки е около 6 min, докато при мишките с 
глиома сигналът затихва доста по-бавно и достига до плато на 12-та минута, но не 
изчезва напълно. Резултатите, получени в ROI2, показват че мишките, инокулирани с 
ракови клетки, се характеризират с понижен редуциращ капацитет на околните 
тъкани. 

Фигура 63 представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в здрави 
мишки и мишки с глиома в напреднал стадий на развитие (20 дни след инокулацията 
на ракови клетки U87 в мозъка). Туморът се визуализира лесно както при висока, така 
и при ниска резолюция на MRI. При мишките-тумороносители са подбрани три 
области на интерес: (а) туморната хемисфера (ROI1); “нормалната хемисфера” 
(ROI2); (в) околните тъкани (ROI3) (Фигура 63А). 

В “нормалната” хемисфера (ROI2) сигналът нараства след инжектиране на SLENU 
и достига на плато, което се запазва до 15-та минута (1/2>15 min; p<0.001 спрямо 
контролата)(Фигура 63В). В ROI1 и ROI3 (респ., туморната хемисфера и околните 
тъкани) сигналът нараства след инжектиране на нитроксида, достига пик и затихва 
бавно, без да достига до базовата линия в рамките на около 15 min (в ROI3: 1/2~8 min; 
р<0.001 спрямо контролата; в ROI1: 1/2~6 min; р<0.001 спрямо контролата). В 
областта на мозъка най-висок е интензитетът на сигнала в мозъчната тъкан (Фигура 
63А). Хистограмите показват висок оксидативен капацитет на тъканите на 
мишките-тумороносители. 
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Figure 62. Dynamics of nitroxide-enhanced MRI signal in healthy and glioma-bearing mice 
(in early stage of cancer development). (A) Typical MR image of glioma-bearing mouse 
brain in the early stage of cancer. (B, C) Kinetics of the nitroxide-enhanced MRI signal in 
the brain (ROI1) (B) and surrounding tissues (ROI2) (C), obtained before and after injection 
of SLENU. Control kinetics (gray dotted lines) obtained in healthy mice are given for 
comparison. The data are the Mean±SD from 10 animals for the control group and 5 
animals for the glioma-bearing group. ROIs are indicated by dotted lines on the MR image. 
SLENU was in radical form. 
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Figure 63. Dynamics of nitroxide-enhanced MRI signal in healthy and glioma-bearing mice 
(in moderate/late stage of cancer development). (A) Typical MR image of glioma-bearing 
mouse brain in terminal stage of cancer. (B, C) Kinetics of the nitroxide-enhanced MRI 
signal in the brain, cancer hemisphere (ROI1), non-cancer hemisphere (ROI2) (B), and 
surrounding tissues (ROI3) (C), obtained before and after injection of SLENU. Control 
kinetics (gray dotted lines) obtained in healthy mice are given for comparison. The data are 
the Mean±SD from 10 animals for the control group and 7 animals for the glioma-bearing 
group. ROIs are indicated by dotted kines in the MR image. SLENU was in radical form. 
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4. Анализ на тъканния редокс-статус in vivo и in vitro, с използване на MRI и 
TEMPOL в окислена (радикалова) и редуцирана форми 

С цел да се верифицират данните от нитроксид-усиления MRI in vivo на 
животни-тумороносители, беше приложена следната експериментална стратегия: 
Нитроксидният радикал TEMPOL се редуцира с аскорбинова киселина до пълна 
загуба на MRI/EPR контраста, което се анализира на фантоми. Редуцираната 
диамагнитна форма се инжектира в мишките и скенирането на MRI се провежда при 
същите експериментални условия, като описаните на Фигури 60 и 61. Анализира се 
появата и кинетиката на сигнала в двете хемисфери. 

Кинетичните криви на Фигура 64А показват, нитроксид-усилен MRI сигнал се 
появява и нараства с времето само при животните с невробластома в напреднал 
стадий на развитие, след инжектиране на TEMPOL-H. Интензитетът на сигнала е 
по-висок в туморната хемисфера, отколкото в “нормалната”. При здравите мишки и 
мишките с невробластома в ранен стадий не се регистрира поява на 
нитроксид-усилен MRI сигнал. Кинетичните криви, получени след инжектиране на 
TEMPOL в радикалова форма са дадени за сравнение на Фигура 64В. Резултатите, 
получени с редуциран TEMPOL, са пряко доказателство за това, че оксидативният 
капацитет на мозъчните тъкани нараства при невробластома в напреднал стадий на 
развитие, което не е характерно за мозъчните тъкани на здравите мишки и мишките с 
ранна невробластома. 

Подобни резултати са получени in vitro на изолирани тъканни препарати, 
анализирани чрез EPRS след инкибиране с TEMPOL-H (Фигура 64С). Появата на EPR 
спектър е индикация за окисляване на диамагнитната форма до парамагнитна, респ. за 
висок оксидативен капацитет на съответната тъкан. Характерните EPR триплети за 
радикаловата форма на TEMPOL се появяват при всички тъкани (мозъчна, 
чернодробна, белодробна), изолирани от мишки с невробластома в напреднал стадий, 
както и в чернодробната тъкан на мишки с невробластома в ранен стадий на развитие 
на тумора. Данните от EPR анализа показват, че тези тъкани се характеризират с 
висок оксидативен капацитет. Най-висок е оксидативният капацитет на тъканта, 
изолирана от туморната хемисфера на мишките с невробластома в напреднал стадий 
на развитие на тумора. 
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Figure 64. Analysis of the tissue oxidizing capacity in vivo and in vitro in healthy and 
neuroblastoma-bearing mice in the early and moderate/late stage of cancer. (A) Kinetics of 
the nitroxide-enhanced MRI signal in the brain before and after injection of reduced 
nitroxide (TEMPOL-H). The data are the mean ± SD from 4 animals for each group. (B) 
Kinetics of the nitroxide-enhanced MRI signal in the brain before and after injection of 
oxidized nitroxide (TEMPOL). The data are the Mean±SD from 6 animals for the control 
group and 4 animals for all other groups. (C) Amplitude of the EPR signal in isolated tissue 
specimens after addition of TEMPOL-H. The data are the Mean±SD from 4 animals for 
each group. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
 
5. Анализ на редуциращия капацитет на мозъчната тъкан и плазмените нива 

на матриксните металопротеинази, чрез използване на конвенционални 
методи 

С цел изясняване на молекулните механизми, отговорни за редокс-дисбаланса в 
мозъчните тъкани на животните-тумороносители и динамиката на 
нитроксид-усиления MRI, бяха анализирани два параметъра: (а) антиоксидантният 
(редуциращ) капацитет на тъканите; и (б) плазмените нива на ММР-2 и ММР-9 – 
маркери за увреждане на КМБ при мозъчни тумори (Rempe et al., 2016). Общият 
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редуциращ капацитет на мозъчната тъкан е анализиран с конвенционален 
биохимичен тест (TAC/TRC assay). В този експеримент са използвани здрави мишки и 
мишки с невробластома в два стадия на развитие на тумора. 

Резултатите на Фигура 65А показват, че редуциращият капацитет на мозъчните 
тъкани нараства с около 20% в ранния стадий на развитие на тумора, докато в 
напреднал стадий намалява значително (~40%), в сравнение с този на контролната 
група. Плазмените нива на ММР-2 и ММР-9 нарастват значително при 
мишките-тумороносители в напреднал стадий – с около 50% за ММР-2 и 3 пъти за 
ММР-9, в сравнение с контролните им нива (Фигура 65В). Плазменото ниво на 
ММР-9 нараства също и при мишките-тумороносители в ранен стадий на развитие на 
тумора, докато нивото на ММР-2 не се различава от контролното. 

 

 

Figure 65. (A) Total reducing capacity (TRC) of the brain tissue in healthy and 
neuroblastoma-bearing mice. The data are the Mean±SD from 4 animals for each group. In 
the control group, TRC was considered 100%, which corresponded to 12 M uric acid 
equivalents per mg protein (~26 M copper reducing equivalents per mg protein).  (B) 
Plasma levels of matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in healthy and 
neuroblastoma-bearing mice. The data are the Mean± D from 4 animals for each group; 
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
 
6. Структурни фактори, отговорни за динамиката на нитроксид-усиления MRI 

сигнал в тъканите in vivo 

При интерпретацията на резултатите от нитроксид-усиления MRI за 
редокс-имиджинг in vivo трябва да се има предвид, че редукцията/окислението на 
нитроксидите са пространствено разделени в организма и протичат в: 
 кръвния ток (плазма и формени елементи); 
 екстрацелуларното (извънклетъчното) и екстраваскуларното пространство на 

тъканите; 
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 клетките, изграждащи дадена тъкан. 
Динамиката на MRI сигнала се дължи на различни фактори и процеси, които са 

налице или се осъществяват едновременно в тези три области: 
 време на уживот на нитроксида в циркулацията, което зависи от неговата 

водоразтворимост и скорост на извеждане от организма; 
 редукция/окисление на нитроксида в кръвния ток; степента на 

редукция/окисление би следвало да бъде ниска в плазмата, но значителна в 
кръвните клетки, ако нитроксидът прониква през клетъчните мембрани; 

 проникване и натрупване на нитроксида в междуклетъчното пространство; 
очаква се ниска до незначителна степен на редукция/окисление в тази област 
(Okajo et al., 2006); 

 проникване на нитроксида през клетъчните мембрани и натрупване в клетките на 
тъканта; очаква се висока степен на вътреклетъчна редукция/окисление – 
превишаваща значително тази в кръвния ток и междуклетъчното пространство 
(Hyodo et al., 2008a). 

Тъканният редокс-статус е комбинация от редокс-капацитета на междуклетъчното 
и вътреклетъчното пространство на тъканта. Метаболизмът и/или извеждането на 
нитроксида от организма не участват във формирането на редокс-статуса на тъканите 
и телесните течности. Влиянието на тези два процеса би следвало да бъде 
пренебрежимо малко при краткотрайни измеревания. 

Дългото време на живот на нитроксида в кръвния ток, без проникване в кръвните 
клетки, както и задържането му в междуклетъчното пространство на тъканите, където 
степента на неговата редукция/окисление е незначителна, определят повишаването на 
MRI сигнала в областта на интерес. Проникването на нитроксида в клетките 
(кръвните и на тъканта) ще определя затихването на MRI сигнала, ако доминира 
редукцията, или запазването/повишаването на MRI сигнала, ако доминира 
окислението. Затихването на MRI сигнала може да се дължи и на извеждане на 
нитроксида от организма. Резултатите на Фигура 55 показват, че извеждането на 
SLENU от организма на мишки Balb/c-nude става след 20-та минута от 
инжектирането. Следователно, този фактор практически не влияе на динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в хода на описаните по-горе изследвания. 

Резултатите, получени при разработването на дисертацията, показват че 
хидрофилните нитроксиди СМРх и СРх имат сравнително дълго време на живот в 
кръвния ток и ниска степен на проникване в клетките или невъзможност за 
проникване през клетъчните мембрани (Фигури 24 и 26, Таблици 4 и 10). От друга 
страна, амфифилните и хидрофобните нитроксиди (TEMPOL, SLENU и SLCNUgly) 
се характеризират със значително по-кратко време на живот в кръвния ток (Фигура 
26), но лесно и бързо проникване в междуклетъчното пространство и клетките 
(Фигура 24, Таблици 4 и 10). Това дава основание да се счита, че само хидрофобните 
нитроксиди, проникващи през клетъчните мембрани, са подходящи молекулни 
сензори за визуализиране и анализ на тъканния редокс-статус in vivo, чрез използване 
на MRI и ЕРRI. Сравнителният анализ на данните, представени на Фигури 51-54, са 
пряко доказателство за достоверността на тизи извод. 
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Описаните в настоящия раздел резултати показват две важни тенденции при 
туморогенеза: 
 тъканите на животните-тумороносители (както туморната, така и „нормалните”, 

вкл. разположените на голямо разстояние от тумора) се характеризират с 
повишен оксидативен капацитет, докато тъканите на здравите животни се 
характеризират с висок редуциращ капацитет; 

 тъканният редокс-статус е много чувствителен към прогресивното развитие на 
тумора – редукционните процеси доминират над окислителните в ранен стадий 
на развитие, докато в напреднал стадий окислителните доминират силно над 
редукционните. 

Резултатите показват също, че интензитетът, времето на полуживот и 
продължителността на сигнала са разлчни в мозъчните тъкани, околните (немозъчни) 
тъкани и мускулната тъкан (Фигури 51АВ, 57В, 63ВС). Дори различните ракови 
тъкани (напр., невробластома и глиома) показват хетерогенна динамика на 
нитроксид-усиления MRI сигнал (Фигури 61 и 63). Хетерогенност на сигнала 
съществува и в една и съща ракова тъкан при използване на различни нитроксиди, 
например SLENU или TEMPOL (Фигури 51 и 52). Следователно, различната 
динамика на нитроксид-усиления MRI сигнал може да бъде резултат от застъпването 
(припокриването) на няколко процеса, които протичат едновременно в тъканите: 
 различни скорости на проникване на нитроксида в различните тъкани; 
 различни скорости на редукция; 
 различни времена на задържане в тъканите; 
 различни времена на метаболизъм и/или извеждане от тъканите. 
В контекста на гореизложеното, различните интерпретации на експерименталните 

резултати от изследванията с нитроксид-усилен MRI на животни-тумороносители, 
публикувани в литературата, могат да бъдат обяснени с няколко причини: (а) 
използване на нитроксиди, които се характеризират с различна степен на проникване 
в клетките, място на задържане и скорост на екскреция; (б) хетерогенност на сигнала 
в различните тъкани, като резултат на различната им структура и метаболизъм; (в) 
хетерогенност на сигнала в една и съща тъкан за различните нитроксиди, като 
резултат от различната им фармакокинетика; (г) различни аналитични подходи, т.е. 
заключения, които се базират на: максималното време на живот на 
нитроксид-усиления MRI сигнал, времето на полуживот на сигнала, интензитета на 
сигнала или друг параметър. 

Всяка една от публикуваните в литературата интерпретации относно интензитета и 
динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в тумори е коректна, сама за себе си, 
но нито една от тях не отчита всички фактори, които могат да повлияят тези два 
параметъра в живите организми. Това води до противоположни становища относно 
редокс-статуса на раковите и здравите тъкани. 

За да се изясни дали при туморогенеза окислителните процеси доминират над 
редукционните или обратно, е необходимо да се сравнят интензитетите и динамиката 
на нитроксид-усиления MRI сигнал в една и съща тъкан на здрави животни и 
животни-тумороносители. Само в този случай проникването, задържането и 
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екскрецията на нитроксида ще протичат приблизително с една и съща скорост в 
избраната област на интерес, което ще даде възможност да игнорираме влиянието на 
структурните фактори върху динамиката на сигнала. Тъй като раковите тъкани са 
напълно различни (структурно и метаболитно) от нераковите, вероятно 
най-показателният параметър за техния редокс-статус е продължителността на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в областта на тумора. Областта на интерес трябва да 
покрива целия тумор или да изключва ядрото на тумора, поради затруднения достъп 
за нитроксидните молекули. В този случай, наличието на дългоживущ сигнал в 
раковата тъкан (на фона на краткоживущ в здравите тъкани) ще е индикатор за 
присъствие на нитроксид в окислена форма, респ. за висок оксидативен капацитет на 
тази тъкан. Резултатите с редуциран TEMPOL (TEMPOL-H) потвърждават това 
предположение (Фигури 56 и 64). При инжектиране на TEMPOL-Н, 
нитроксид-усилен MRI сигнал ще се появи само, ако неконтрастният хидроксиламин 
се окисли до нитроксиден радикал. Данните показват, че това става при 
животни-тумороносители в напреднал стадий на развитие на тумора, но не при 
здрави животни и животни-тумороносители в ранен стадий на развитие на тумора 
(Фигура 64А). 

Установява се също, че тъканният редокс-статус се променя в хода на развитие на 
тумора, т.е. може да бъде използван като диагностичен маркер за туморогенеза. В 
първите 2-3 дни след инокулацията на раковите клетки, таргетната тъкан показва 
висок редуциращ капацитет в областта на ксенографта, докато в напреднал стадий 
структурираната туморна тъкан се характеризира с висок оксидативен капацитет. 
Туморогенезата корелира също с редокс-статуса на нетаргетните тъкани, намиращи 
се в близост до тумора, както и на тези, намиращи се на голямо разстояние от него 
(Фигура 64С). При двата стадия на развитие на тумора, нераковите тъкани повишават 
своя оксидативен статус, което ги прави податливи на оксидативен стрес и 
увреждания. 

 
V. Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране на 

митохондриална дисфукция и свръхпродукция на супероксид in vivo в 
допаминергичната област на мозъка при мишки с паркинсонизъм 

Един от най-широко използваните модели на болестта на Паркинсон в 
експерименталната медицина е “МРТР-моделът на мишки” (Jackson-Lewis & 
Przedborski, 2007; Potts et al., 2014; Yun et al., 2015). MPTP  e страничен продукт от 
синтезата на меперидинови аналози с хироин-подобни ефекти, които могат да 
индуцират паркинсонов синдром (паркинсонизъм), неразличим от болестта на 
Паркинсон при хора (Langston et al., 1983). МРТР е единствения известен 
невротоксин, който може да причини надеждни и възпроизводими лезии на 
допаминергичните неврони в “substancia nigra pars compacta” (SNpc) и да предизвика 
клинична картина на паркинсонизъм в различни бозайници (хора, примати и мишки) 
(Bove et al., 2006; Jackson-Lewis & Przedborski, 2007). В рамките на часове след 
инжектирането на МРТР, преди да е настъпило необратимо увреждане на невроните, 
в тях се наблюдават следните промени: митохондриална дисфункция, генериране на 
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ROS и нарушения в калциевата хомеостаза (Przedborski & Tieu, 2005; Chinta & 
Andersen, 2008; Yan et al., 2013). Предполага се, че тези първоначални събития играят 
ролята на вътреклетъчни сигнали, които задействат молекулни каскади (например, 
активират апоптозата), водещи до смъртта на допаминергичните неврони. 

Молекулният механизъм на действие на МРТР е представен на Фигура 67 и е 
описан в детайли в Nature Review Neuroscience  (Vila & Przedborski, 2003). Счита се, 
че МРТР е нетоксичен про-токсин. След системно прилагане в мишки, обаче, той 
пресича бързо КМБ и се метаболизира до MPDP+от моноаминоксидаза В (МАО-В) 
предимно в астроцитите. MPDP+ се превръща чрез спонтанно окисление до МРР+, 
който е силно токсично вещество с висок афинитет към белтъците, транспортиращи 
допамина. По този начин МРР+ се локализира специфично в допаминовите неврони – 
предимно в митохондриите, като инхибира комплекс-I на електрон-транспортната 
верига, индуцирайки митохондриална дисфункция. Инхибирането на комплекс-I 
възпрепятства преноса на електрони по веригата, което води до висока продукция на 
ROS в митохондриите (най-вероятно, супероксид и водороден пероксид) и 
последващо активиране на NOX. Това причинява силен оксидативен стрес и 
активиране на апоптоза и некроза в неврона. 

 

 

 
Figure 67. Molecular mechanism of MPTP-induced Parkinson’s disease (according to 
Vila & Przedborski, 2003) and detection of superoxide generation using 
BBB-penetrating and mitochondria-penetrating nitroxide as a molecular sensor. MPP+ 
– 1-methyl-4-phenylpyridine; MPTP – 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; DT – 
dopamine transporter. 
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До началото на настоящото изследване (през 2013-та г.) в литературата не беше 
описана методология за пряко визуализиране на началните оксидативни промени в 
допаминергичната област на мозъка in vivo (на интактни животни), индуцирани от 
МРТР. Изхождайки от резултатите, получени с нитроксид-усилен MRI на 
експериментални модели на тумори, беше предположено, че нитроксидите, които 
пресичат КМБ и се локализират в митохондриите, са подходящи молекулни сензори 
за визуализиране на тези оксидативни промени и преди всичко за визуализиране на 
свръхпродукцията на супероксид в мозъка на МРТР-третирани мишки с 
паркинсонизъм. За целта беше използван нитроксидният радикал mito-TEMPO, който 
е силно хидрофобен нитроксид, прониква през КМБ и клетъчните мембрани, 
локализира се предимно в митохондриите и се характеризира със 
супероксид-скевинджерни свойства (Dikalova et al., 2010; Dikalov et al., 2011). Това го 
прави подходящ молекулен сензор за детекция на свръхпродукция на супероксид в 
допаминергичната област на мозъка, с използване на нитроксид-усилен MRI. В 
изследването са използвани още два нитроксидни радикала – хидрофобният 
methoxy-TEMPO и амфифилният TEMPOL. 

Експериментите са проведени върху две групи мишки от линията C57Bl/6: (а) 
здрави (контрола); и (б) МРТР-третирани (с паркинсонизъм). 

При MRI изследванията на мозъка са подбрани две области на интерес: (а) цялият 
мозък (ROI1); и (б) допаминергичната област (ROI2) (Фигура 68А). Преди 
инжектирането на нитроксида, мозъкът на мишките се подлага на скениране при 
висока резолюция и spin-echo секвенция, с цел да се визуализира ясно и да се 
локализира SNpc. Подбират се два фини разреза, обхващащи допаминергичната 
област и скенирането се извършва при по-ниска резолюция и gradient-echo секвенция 
– преди и след интравенозно инжектиране на съответния нитроксид в мишката. 

Фигура 68А,В представя типични образи на нитроксид-усиления MRI сигнал (в 
динамика; нормализиран към базовата линия) при здрава мишка и МРТР-третирана 
мишка, след инжектиране на mito-TEMPO. При здравите мишки сигналът нараства 
равномерно в целия мозък непосредствено след инжектирането, след което затихва 
бързо и почти изчезва в рамките на ~15 min (Фигура 68А). Не се наблюдава 
съществена разлика в интензитета и динамиката на сигнала в областта на кортекса и 
допаминергичната област. Очевидно е, че нормалните (здрави) мозъчни тъкани се 
характеризират с висок редуциращ капацитет, което води до бързо превръщане на 
парамагнитната форма на mito-TEMPO в диамагнитна. При МРТР-третираните 
мишки образът е напълно различен: регистрира се висок интензитет на MRI сигнала в 
допаминергичната област на мозъка след инжектирането на mito-TEMPO, като 
най-висок и най-дългоживущ е сигналът в SNpc (Фигура 68В). В областта на кортекса 
нитроксид-усиленият MRI сигнал е сравнително слаб и изчезва в рамките на ~15 min 
след инжектирането. Кинетичните криви на Фигура 68С потвърждават тези 
констатации. Времето на полуживот на нитроксид-усиления MRI сигнал в ROI2 на 
контролната група е ~45 sec, а продължителността му е ~1 min 30 sec. При мишките с 
паркинсонизъм сигналът нараства след инжектиране на mito-TEMPO, достига пик и 
намалява с около 50-70%, без да достига базовата линия в рамките на ~15 min. 
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Figure 68. Nitroxide-enhanced MRI in healthy and MPTP-treated mice, using 
mito-TEMPO as a contrast substance. (A) MR images of brain of healthy mouse: (a) MR 
image of mouse brain, indicating region-of-interest (ROI; dotted line); (b) extracted MRI 
signal enhancement, obtained before injection of mito-TEMPO; (c, d, e) extracted MRI 
signal enhancement, obtained 1, 5, and 15 min after injection of mito-TEMPO, respectively. 
(В) MR images of brain of MPTP-treated mouse: (a) MR image of mouse brain; (b) 
extracted MRI signal enhancement, obtained before injection of mito-TEMPO; (c, d, e) 
extracted MRI signal enhancement, obtained 1, 5, and 15 min after injection of 
mito-TEMPO, respectively. The MRI signal intensity in dopaminergic area is markedly 
higher in comparison with control. The images were obtained by T1-weighted gradient-echo 
sequence. (С) Kinetic curves in the dopaminergic area of the brain (ROI2) of healthy mice 
(black line) and MPTP-treated mice (red line). The data are Mean±SD from 6 or 10 animals 
for control group or MPTP-treated group, respectively. 
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Беше установено чрез продължително скениране (~40 min), че сигналът в SNpc се 
запазва сравнително висок в рамките на 20 min – около 30% над базовата линия с 
висока степен на достоверност (p<0.001). Тези хистограми показват висок 
оксидативен капацитет на тъканите в допаминергичната област на мозъка при 
мишките с паркинсонизъм. Тези тъкани са богати на митохондрии и дългоживущият 
MRI сигнал на mito-TEMPO би могъл да се обясни с МРТР-индуцираната 
митохондриална дисфункция и свръхпродукцията на супероксид. 

Резултатите от това изследване дават основание да се предполага, че mito-TEMPO, 
който е добре известен уловител на супероксидни радикали (Dikalova et al., 2010; 
Dikalov et al., 2011; Nazarewicz et al., 2013), прониква през КМБ и се локализира в 
митохондриите на мозъчните клетки, където се подлага на редокс-трансформации. 
Редокс-цикълът на mito-TEMPO включва два процеса, които са антагонистични по 
отношение на неговите контрастни свойства, респ. на динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал: (а) редукцията на mito-TEMPO до хидроксиламин в 
мозъчните тъкани е придружена от затихване и загуба на сигнала; (б) 
взаимодействието на хидроксиламина със супероксидните радикали води до 
възстановяване на парамагнитната форма на нитроксида и MRI контраста. 
Продължителното скениране дава възможност да се визуализира балансът между тези 
два антагоностични процеса и да се локализират огнищата на свръхпродукция на 
супероксид в мозъка. 

Подобни разлики в кинетиката на нитроксид-усиления MRI сигнал между здрави и 
МРТР-третирани мишки се наблюдават и при инжектиране на нитроксидните 
радикали methoxy-TEMPO и TEMPOL (Фигура 70). Образите на Фигура 70В 
показват, обаче, че е трудно да се отдиференцира огнището на свръхпродукция на 
супероксид в SNpc, чрез използване на тези два нитроксида. Около 10 min след 
инжектиране на methoxy-TEMPO или TEMPOL в мишките с паркинсонизъм, 
нитроксид-усиленият MRI сигнал е сравнително равномерно разпределен в цялата 
мозъчна област. Този резултат би могъл да се обясни с различната степен на 
проникване в мозъчните тъкани и различната им локализация в клетките и 
екстрацелуларния матрикс. Хидрофобният methoxy-TEMPO би следвало да прониква 
по-лесно и по-бързо в клетките, локализирайки се както в цитозола, така и в различни 
вътреклетъчни органели, докато амфифилният TEMPOL най-вероятно се разпределя 
равномерно между хидрофилните фракции на вътреклетъчното и извънклетъчното 
пространство. 

Пониженият редуциращ и високият оксидативен капацитет на мозъчните тъкани 
при мишките с паркинсонизъм е потвърден и чрез два конвенционални теста на 
изолирани тъканни препарати (Фигура 71). 

Установено е, че количествата на mito-TEMPO са приблизително едни и същи в 
мозъка на здрави мишки и мишки с паркинсонизъм – респективно, 8.4±2.1 pmol/g 
tissue и 8.1±1.7 pmol/g tissue (p>0.05). Тези резултати са получени чрез EPRS на 
изолирани тъканни препарати (10 min след интравенозно инжектиране на 
нитроксида). 
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Figure 70. Nitroxide-enhanced MRI in healthy and MPTP-treated mice, using 
methoxy-TEMPO or hydroxy-TEMPO (TEMPOL) as a contrast agent. (A) Kinetic 
curves of nitroxide-enhanced MRI signal in the brain (ROI1) of healthy mice (black lines) 
and MPTP-treated mice (red lines). In the case of methoxy-TEMPO, the data are Mean±SD 
from 4 and 7 animals for control group and MPTP-treated group, respectively. In the case of 
TEMPOL, the data are Mean±SD from 4 and 5 animals for control group and MPTP-treated 
group, respectively. (B) Extracted MRI signal enhancement in the brain of healthy mice or 
MPTP-treated mice, obtained 5 and 10 min after injection of subsequent nitroxide probe. 

 
 

 

Figure 71. (A) Total antioxidant (reducing) capacity (TRC) of the brain tissue of healthy 
and MPTP-treated mice. The data are Mean±SD from 4 animals for each group. In the 
control group, TRC was considered 100%, which corresponded to 17 M uric acid 
equivalents per mg protein (~37 M copper reducing equivalents per mg protein). (B) Level 
of ROS in the brain tissue of healthy and MPTP-treated mice, estimated by DCF 
fluorescence at 530 nm. The data are Mean±SD from 4 animals for each group. **p<0.01 vs 
control group. 
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VI.  Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране и 
анализ на клетъчния редокс-статус и индукцията на оксидативен стрес в 
изолирани клетъчни линии in vitro, с използване на MRI 

Експерименталните резултати от изследванията in vivo показват, че нитроксидните 
радикали – SLENU, SLCNUgly, mito-TEMPO и TEMPOL, които проникват през 
клетъчните мембрани, са подходящи редокс-сензори за: (а) изуализиране на солидни 
тумори чрез нитроксид-усилен MRI, на базата на различния редокс-статус на 
раковите и нормалните тъкани; и (б) визуализиране на невродегенеративни 
увреждания на мозъка, на базата на митохондриалната дисфункция в засегнатите 
неврони. Най-важната констатация от тези изследвания е, че раковите и 
дегенериралите мозъчни тъкани (в частност, при паркинсонизъм) се характеризират с 
дългоживущ нитроксид-усилен MRI сигнал, с висок интензитет, докато в здравите 
тъкани сигналът изчезва бързо в резултат на редукция на нитроксидния радикал до 
диамагнитния хидроксиламин. Предполага се, че повишаването на MRI контраста в 
раковите тъкани и дегенериралите неврони е резултат от продукция на ROS 
(предимно O2•-) от дефектиралите митохондрии и NOX, чиято активност доминира 
над защитния капацитет на ендогенните редокс-двойки и антиоксидантите (Фигури 
50A и 67) (Pelicano et al., 2003; Vila & Przedborski, 2003; Trachootham et al., 2009; Fulda 
et al., 2010; Ivanova et al., 2013). Това предположение се основава и на данни, 
публикувани в литературата, относно ролята на O2•-, H2O2 и редуциращите 
еквиваленти върху динамиката на контрастните свойства на нитроксидите в 
безклетъчни системи in vitro или експериментални модели на животни ex vivo 
(Фигура 2) (Mehlhorn, 1991; Fuchs et al., 1997; Ui et al., 2004; Bobko et al., 2007; 
Batinic-Haberle et al., 2010; Davis et al., 2011a). Акцентирано е върху съществената 
разлика между редокс-статуса на раковите и нормалните клетки и тъкани, както и 
фундаменталната роля на митохондриите за възникване на редокс-дисбаланс и 
неговото визуализиране на базата на редокс-цикъла на нитроксидите. 

Pelicano et al. (2003) показват, че левкемични лимфоцити B-CLL, изолирани от 
пациенти с хронична лимфоцитна левкемия, се характеризират с 3 пъти по-високо 
ниво на O2•-, в сравнение с нормалните лимфоцити. Koptyra et al. (2006) докладват 
същото и за bcr-abl позитивни левкемични лимфоцити, изолирани от пациенти с 
хронична миелоидна левкемия, сравнени с нормални лимфоцити. Подобни резултати 
са публикувани и за ракови клетки, изолирани от колоректален карцином – раковите 
клетки от линиите HT29, HCT116 и SW480 имат от 3 до 20 пъти по-високи нива на 
O2•-, в сравнение с нормалните епителни клетки (FHC) и фибробласти (33Со) на 
дебелото черво, като нивото на O2•- корелира с пролиферативната активност на 
раковите клетки (Aykin-Burns et al., 2009). Ракови клетки MB231, изолирани от рак на 
гърдата, също показват около 3 пъти по-високо ниво на O2•-, в сравнение с нормални 
епителни клетки от същия произход (Aykin-Burns et al., 2009). 

На базата на резултатите от описаните по-горе изследвания (собствени и на чужди 
автори) е направено предположение, че нитроксидните радикали биха могли да бъдат 
подходящи сензори за анализ на клетъчния редокс-статус in vitro (на изолирани 
клетъчни линии), както и за идентифициране на ракови от неракови (нормални) 
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клетки чрез нитроксид-усилен MRI и/или EPRS. Нещо повече, нитроксидните 
радикали биха могли да бъдат използвани и за анализ на митохондриална дисфункция 
и оксидативен стрес, индуцирани екзогенно в изолирани клетъчни суспензии и 
съпътствани от свръхпродукция на O2•-. 

Настоящата част от дисертационния труд има за цел да провери валидността на 
тези предположения, като за реализирането на тази цел са използвани два подхода: 

(а) разработване на метод(и) за анализ на клетъчния редокс-статус с 
нитроксид-усилен MRI и/или EPRS на изолирани клетъчни линии с различен 
пролиферативен индекс; 

(б) прилагане на този метод(и) за анализиране на оксидативен стрес в клетъчни 
суспензии, индуциран чрез екзогенни фактори. 

В изследването са използвани нитроксидните радикали mito-TEMPO и 
methoxy-TEMPO, както и съответните им диамагнитни форми – mito-TEMPOH и 
methoxy-TEMPOH. За индукция на оксидативен стрес в клетъчните суспензии са 
използвани специфични инхибитори на митохондриалната електрон-транспортна 
верига и SOD, които водят до дисфункция и свръхпродукция на O2•- в митохондриите 
(Pelicano et al., 2003). 
 
1. Динамика на нитроксид-усиления MRI сигнал в ракови и неракови клетъчни 

суспензии 

Фигура 73 представя интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал на 
methoxy-TEMPO в клетъчна среда (контрола) и клетъчни суспензии с различна 
концентрация на клетки, след 30 min инкубация. Подбрани са два вида клетки от един 
и същи произход – левкемични лимфоцити (Jurkat и K562) и нормални лимфоцити. 
Наблюдава се принципна разлика в динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал в 
двата вида клетъчни суспензии. При инкубация на methoxy-TEMPO с нормалните 
лимфоцити, интензитетът на сигнала намалява значително с нарастване 
концентрацията на клетките в суспензията. При инкубация на methoxy-TEMPO с 
Jurkat или K562 се регистрира слабо, но статистически достоверно повишаване на 
нитроксид-усиления MRI сигнал, в сравнение с контролата, което не зависи от 
концентрацията на клетките в суспензията. Аналогични резултати бяха получени и 
при инкубиране на mito-TEMPO с посочените по-горе клетъчни суспензии и 
подбраните експериментални условия. 

Данните на Фигура 73 са доказателство за редуциране на нитроксидния радикал от 
нормалните лимфоцити, което води до затихване и загуба на сигнала. Този ефект се 
наблюдава при концентрация 1×106 cells/ml и по-висока. Слабото повишаване на 
интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал над контролното ниво при 
левкемичните лимфоцити, вероятно се дължи на характерните за тях по-високи нива 
на O2•- (Pelicano et al., 2003; Koptyra et al., 2006). Супероксидът, който е парамагнитна 
частица, би могъл да повлияе директно релаксивността на протоните на водата, както 
и да доведе до наслагване на двата физични ефекта (Lurie, 2003; Stinnett et al., 2015; 
Berkowitz et al., 2016).Този аспект е дискутиран подробно в края на настоящия раздел. 
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Figure 73. MRI signal intensity of methoxy-TEMPO in cell-free medium (in white) and 
cell suspensions (in gray). (A) MR images on phantoms; (B) Nitroxide-enhanced MRI 
signal, normalized to the baseline signal of deionized water (DIW). Experimental 
conditions: The cells were re-suspended in fresh medium and incubated with 
methoxy-TEMPO (1 mM) for 30 min at room temperature, before the start of the MRI 
measurement. The cell viability was 96-99%. The control sample contained 
methoxy-TEMPO (1 mM) in cell-free medium. In (B), the data are Mean±SD from three 
independent experiments. *p<0.05, **p<0.01 versus control. 

 
Степента на затихване на нитроксид-усиления MRI сигнал на methoxy-TEMPO при 

инкубация с нормални лимоцити зависи от концентрационното съотношение между 
двата компонента (нитроксид/клетки) (Фигура 74). Колкото е по-малко 
съотношението нитроксид/клетки, толкова по-бързо и в по-голяма степен намалява 
нитроксид-усиленият MRI сигнал. При 0.5 mM methoxy-TEMPO и 1×106 cells/ml 
сигналът изчезва напълно при 30-минутна инкибация, докато при 2 mM 
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methoxy-TEMPO и 1×106 cells/ml, интензитетът на сигнала е с ~60% по-нисък от този 
на нитроксида в отсъствие на клетки, но е над базовия сигнал на водата. 
Интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал намалява с повишаване 
концентрацията на клетките в суспензията. Подобни резултати са получени и при 
инкубиране на methoxy-TEMPO или mito-TEMPO с нормалната, но бавно 
пролиферираща клетъчна линия HaCaT, в различни концентрационни съотношения 
нитроксид/клетки (Фигура 75, вж. дисертацията). 

Настоящото изследване показва, че methoxy-TEMPO и mito-TEMPO имат 
потенциала да бъдат използвани като контрастни субстанции за идентифициране на 
изолирани ракови и неракови (нормални) клетки, на базата на различния им 
редокс-статус, с използване на нитроксид-усилен MRI. ВУстановено е, че степента на 
понижаване на нитроксид-усиления MRI сигнал, респ. на редуциране на спин-сондата, 
е най-висока при нормалните лимфоцити, малко по-ниска при бавно 
пролифериращите кератиноцити (HaCaT) и най-ниска при бързо пролифериращите 
левкемични лимфоцити (Jurkat, K562). Това дава основание да се предполага, че 
оксидативният капацитет на клетките нараства, а редуциращият намалява, с 
повишаване на пролиферативната им активност. 

 

 

Figure 74. Nitroxide-enhanced MRI signal of methoxy-TEMPO in cell-free medium (in 
white) and normal lymphocytes (in gray) at different ratios nitroxide/cells. Experimental 
conditions: The cells were re-suspended in fresh medium and incubated with 
methoxy-TEMPO for 30 min at room temperature, before the start of the MRI measurement. 
The cell viability was 96-99%. The control sample contained methoxy-TEMPO in cell-free 
medium. The data are Mean±SD from three independent experiments. *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001 versus control. DIW – deionized water (baseline). 
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2. Динамика на нитроксид-усиления MRI сигнал в клетъчни суспензии, 
подложени на оксидативен стрес чрез екзогенно индуцирана митохондриална 
дисфункция 

В настоящото изследване е използван клетъчен модел на митохондриална 
дисфункция, който се характеризира със свръхпродукция на O2•- и индукция на 
оксидативен стрес в клетките. Моделът е описан от Huang et al. (2000) и Pelicano et al. 
(2003). Авторите използват ротенон (Rot) – специфичен инхибитор на комплекс-I от 
митохондриалната електрон-транспортна верига, и 2-метокси-естрадиол (2-ME) – 
инхибитор на митохондриалната SOD, за да индуцират свръхпродукция на O2•- в 
няколко култивирани ракови клетъчни линии, като анализират нивото на O2•- чрез 
DHE като молекулен сензор и флоу-цитометрия (Фигура 76). Установено е, че 
комбинацията на двата инхибитора (2-ME/Rot) в определени моларни съотношения 
води до неколкократно повишаване на супероксидното ниво в клетъчните суспензии, 
в сравнение с нетретираните клетки, без да повлиява значително техния виталитет 
(жизнеспособност). 

Тази стратегия е използвана в следващата серия експерименти, за да се индуцира 
митохондриална дисфункция и свръхпродукция на O2•- в изолирани клетъчни 
суспензии, с цел да се изясни динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на 
mito-TEMPO и methoxy-TEMPO в условия на оксидативен стрес. Експериментите са 
проведени на левкемични и нормални лимфоцити. 

 

 

Figure 76. Biochemical strategy to enhance superoxide accumulation in cells by inhibition 
of mitochondrial electron transport chain and mitochondrial superoxide dismutase (SOD2) 
[according to Huang et al. (2000) and Pelicano et al. (2003)]. 
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В предварителни експерименти са подбрани условията за третиране на клетките с 
2-ME/Rot, като са използвани конвенционални тестове за анализиране на 
жизнеспособността и вътреклетъчното ниво на O2•- (Фигура 77, Таблици 11 и 12; вж. 
дисертацията). На базата на резултатите от тези експерименти са подбрани два 
режима на третиране на клетките: 

(а) „умерено третиране” с ниски концентрации на 2-ME/Rot (1x и 5x) за 24 h; 
(б) „остро третиране” с високи концентрации на 2-ME/Rot (10x и 20х) за 30 min; 
където 1x 2-ME/Rot = 300 nM 2-ME + 250 nM Rot. 
При двете експериментални схеми жизнеспособността на клетките беше в 

диапазона 92-99%. 
Фигура 78 представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на 

mito-TEMPO, добавен към левкемични лимфоцити (Jurkat и K562) – нетретирани или 
третирани дълго (24 h) със сравнително ниски концентрации на 2-ME/Rot (1х и 5х). 
Паралелно се определя жизнеспособността на клетките във всеки фантом. Клетките, 
третирани с 2-ME/Rot (1х и 5х) в продължение на 24 h, се характеризират със 
значително по-висок интензитет на нитроксид-усиления MRI сигнал (~25-35%), в 
сравнение с нетретираните клетки, както и с интензитета на спин-сондата в отсъствие 
на клетки в средата. Нитроксид-усиленият MRI сигнал е достоверно по-висок дори в 
нетретираните левкемични лимфоцити, в сравнение със сигнала на mito-TEMPO в 
безклетъчна среда. Наблюдава се отново амплифициране на ефекта на съкращаване 
на Т1 времето на релаксация, подобно на резултатите, представени на Фигура 73. Това 
може да се обясни с присъщата за левкемичните лимфоцити митохондриална 
дисфункция и висока активност на NOX, които се съпътстват със свръхпродукция на 
O2•- и/или други свободни радикали (Pervaiz & Clement, 2007). 

Фигура 79 представя динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на 
mito-TEMPO, добавен към левкемични лимфоцити (Jurkat и K562) – нетретирани или 
третирани 30 min с високи концентрации на 2-ME/Rot (10х и 20х). Поради краткото 
време на инкубация, жизнеспособността на 2-ME/Rot-третираните клетки не се 
различава от тази на нетретираните (~98%). Левкемичните лимфоцити, подложени на 
това краткотрайно „остро третиране” с 2-ME/Rot, се характеризират със значително 
по-висок интензитет на нитроксид-усиления MRI сигнал (~30-40%), в сравнение с 
нетретираните клетки, както и в сравнение с интензитета на mito-TEMPO в 
безклетъчна среда. При клетки, третирани с 1х 2-ME/Rot в продължение на 30 min, 
интензитетът на нитроксид-усиления MRI сигнал е идентичен с този при 
нетретираните клетъчни суспензии. При този експериментален протокол се 
наблюдава слаб ефект на съкращаване на Т1 времето на релаксация дори в отсъствие 
на mito-TEMPO при линията Jurkat. Трябва да се отбележи, че този експериментален 
протокол изисква значително по-кратко време за анализ, което го прави по-удобен. 
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Figure 78. (A1, B1) Representative MR images of cell suspensions (A – Jurkat; B – K562) 
before and after “mild treatment” with 2-methoxyestradiol/rotenone (2-ME/Rot). Cells 
(3.5×106 cells/mL) were incubated for 24 hours with 1x or 5x 2-ME/Rot (1x = 300 nM 
2-ME + 250 nM Rot). Non-treated cells were used as a control. Each cell suspension was 
separated in two MRI phantoms (in equal volumes) and mito-TEMPO (1 mM) was added to 
one of them. All samples were subjected to T1-weighted MRI (spin-echo) ~20 min after 
addition of mito-TEMPO. Other controls: DIW – deionised water (baseline); Nitroxide – 1 
mM mito-TEMPO in cell-free medium (control). (A2, B2) Normalized intensity of the MRI 
signal of phantoms, described in (A1) and (B1). Mean±SD values from six independent 
experiments are shown in the graphs: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 versus control (the 
dotted red line). 
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Figure 79. (A1, B1) Representative MR images of cell suspensions (A – Jurkat; B – K562) 
before and after “acute treatment” with 2-methoxyestradiol/rotenone (2-ME/Rot). Cells 
(3.5×106 cells/mL) were incubated for 30 min with 1x (for comparison), 10x or 20x 
2-ME/Rot (1x = 300 nM 2-ME + 250 nM Rot). Non-treated cells were used as a control. 
Each cell suspension was separated in two MRI phantoms (in equal volumes) and 
mito-TEMPO (1 mM) was added to one of them. All samples were subjected to 
T1-weighted MRI (spin-echo) ~20 min after addition of mito-TEMPO. Other controls: DIW 
– deionised water (baseline); Nitroxide – 1 mM mito-TEMPO in cell-free medium (control). 
(A2, B2) Normalized intensity of the MRI signal of phantoms, described in (A1) and (B1). 
Mean±SD values from six independent experiments are shown in the graphs: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001 versus control (the dotted red line). 

 
В случай на нормални лимфоцити, подложени на „остро третиране” с 2-ME/Rot, 

динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на mito-TEMPO и methoxy-TEMPO е 
по-различна от тази при левлемичните (Фигура 80). В отсъствие на 2-ME/Rot се 
наблюдава понижаване (~75-80%) на интензитета на сигнала на mito-TEMPO, в 
сравнение с този в безклетъчна среда, което е резултат на редукция на спин-сондата. 
Третирането на нормалните лимфоцити с 2-ME/Rot води до значително повишаване 
на интензитета на нитроксид-усиления MRI сигнал: ~3.5 пъти, в сравнение с 
интензитета на нитроксида в нетретираните клетки, и ~50%, в сравнение с този в 
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безклетъчна среда. Подобни резултати са получени и при кератиноцити от линията 
HaCaT (Figura 81, вж. дисертацията). 

 

Figure 80. (A) Representative MR images of normal lymphocytes before and after “acute 
treatment” with 2-methoxyestradiol/rotenone (2-ME/Rot). Cells (3.5×106 cells/mL) were 
incubated for 30 min with 10x or 20x 2-ME/Rot (1x = 300 nM 2-ME + 250 nM Rot). 
Non-treated cells were used as a control. Each cell suspension was separated in two MRI 
phantoms (in equal volumes) and mito-TEMPO (1 mM) was added to one of them. All 
samples were subjected to T1-weighted MRI (spin-echo) ~20 min after addition of 
mito-TEMPO. Other controls: DIW – deionised water (baseline); Nitroxide – 1 mM 
mito-TEMPO in cell-free medium (control). (B) Normalized intensity of the MRI signal of 
phantoms, described in (A). Mean±SD values from three independent experiments are 
shown in the graphs: *p<0.05; **p<0.01 versus control (the dotted red line). 
 
 
3. Молекулни механизми, отговорни за динамиката на нитроксид-усиления MRI 

сигнал в биологични обекти: роля на супероксида и водородния пероксид в 
редокс-цикъла на нитроксидите 

Представените по-горе експериментални резултати дават основание да се 
предположи, че не само редукцията и окислението на спин-сондата определят 
интензитета и динамиката на MRI сигнала, но съществува и наслагване на два 
физични ефекта върху Т1 времето на релаксация на 1Н – единият е на нитроксидния 
радикал, а другият на супероксидните радикали (и/или други парамагнитни частици в 
клетките). Тъй като O2•- и H2O2 са основните активни форми на кислорода в клетките, 
акцентът в настоящата дисертация е поставен върху изследване на тяхната роля. 

С цел изясняване ролята на O2•- и H2O2 в редокс-цикъла на нитроксидите и 
динамиката на нитроксид-усиления MRI контраст бяха поставени няколко 
експеримента на моделни безклетъчни системи за генериране на тези две форми на 
ROS при отсъствие на реакции на Fenton (дейонизирана вода, съдържаща 25 M 
DTPA като хелатор на преходни метали): 

(а) KO2/вода – чиста химична система за генериране на O2•-; 
(б) H2O2/вода; 
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(в) mito-TEMPO/ KO2/вода; 
(г) mito-TEMPO/ H2O2/вода; 
(д) mito-TEMPOH/KO2/вода; 
(е) mito-TEMPOН/ H2O2/вода. 
Експериментите са проведени с използване на свръхчисти вещества и 

дейонизирана вода (със степен на чистота TOF-MASS). 
Фигура 82А доказва недвусмислено прекият ефект на O2•- върху Т1 времето на 

релаксация на 1Н. С повишаване концентрацията на KO2 (в диапазона 30-240 M), 
респ. на супероксидните радикали в системата, нараства и Т1 MRI контраста. За 
разлика от O2•-, H2O2 понижава Т1 MRI контраста на водата в концентрационния 
диапазон 0.15-1.5 M и не го повлиява при концентрации под 0.1 M (Фигура 82В). 

 

 

Figure 82. Effect of superoxide and hydrogen peroxide on the intensity of T1-weighted 
MRI signal of deionised water (DIW). (A) Representative MR images and respective graphs, 
obtained on phantoms containing different concentrations of potassium superoxide in DIW 
– a system for generation of superoxide. (B) Representative MR images and respective 
graphs, obtained on phantoms containing different concentrations of hydrogen peroxide in 
DIW. Experimental conditions: Potassium superoxide was dissolved in DMSO (10 mM 
stock solution). Commercial stock solution of hydrogen peroxide was use. Aliquots (in 
different volumes) of potassium superoxide or hydrogen peroxide were added to DIW 
(containing 25 M DTPA) in each phantom and MRI setting and measurement was started 
immediately. Mean±SD values from three independent experiments are shown in all graphs. 
In the graphs, the data are normalized to the baseline MRI signal of DIW (dotted red line). 
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Figure 83. Effect of superoxide and hydrogen peroxide on the intensity of T1-weighted 
MRI signal of mito-TEMPO (mito-T) in deionised water (DIW). (A) Representative MR 
images and respective graphs, obtained on phantoms, containing mito-TEMPO in the 
absence or presence of potassium superoxide in different concentrations; (B) Representative 
MR images and respective graphs, obtained on phantoms containing mito-TEMPO in the 
absence or presence of hydrogen peroxide in different concentrations. Experimental 
conditions: Mito-TEMPO was dissolved in DIW (containing 25 M DTPA) in the 
respective concentration. The samples were placed in the MRI phantoms. Potassium 
superoxide was dissolved in DMSO (10 mM stock solution). Commercial stock solution of 
hydrogen peroxide was use (~8.8 mM). Aliquots (in different volumes) of potassium 
superoxide or hydrogen peroxide were added to the solution of mito-TEMPO, phantoms 
were placed in the holder and MRI imaging was started. Mean±SD values from three 
independent experiments are shown in all graphs. In the graphs, the data are normalized to 
the baseline MRI signal of DIW (dotted red line). 
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Калиевият супероксид повишава интезитета на MRI сигнала и на mito-TEMPO 
(Фигура 83А). В системата mito-TEMPO/KO2/вода се регистрира адитивен ефект – 
интензитетът на MRI сигнала е сума от интезитетите на двата компонента поотедлно 
(mito-TEMPO и KO2). Водородният пероксид (в концентрации над 0.1 М) понижава 
нитроксид-усиления MRI сигнал на mito-TEMPO (Фигура 83В). При високи 
концентрации на H2O2 (над 1 М), регистрираните стойности за интензитета са 
по-ниски дори от базовата линия на водата. 

Калиевият супероксид, но не и водородният пероксид, води до поява на значителен 
нитроксид-усилен MRI сигнал при добавянето му към диамагнитната форма на 
нитроксида (mito-TEMPOH) (Фигура 84). Това очевидно се дължи на окисляване на 
хидроксиламина до нитроксиден радикал при взаимодействието му със O2•-. Вижда 
се, че MRI контраста в системата KO2/вода е значително по-нисък от този в системата 
mito-TEMPOH/KO2/вода. Самият mito-TEMPOH не притежава контрастни свойсва. 

Тези елементарни, но много показателни моделни експерименти са пряко 
доказателство за ролята на O2•- в повишаването на T1 MRI контраста на нитроксидите, 
докато H2O2 (във физиолоични концентрации) не повлиява контрастните свойства на 
спин-сондите и водата. 

 

 

Figure 84. Effect of superoxide and hydrogen peroxide on the appearance of T1-weighted 
MRI signal of mito-TEMPOH (mito-TH) in deionised water (DIW). Representative images 
and respective graphs, obtained on phantoms containing mito-TEMPOH in the absence or 
presence of potassium superoxide in two different concentrations are shown. Experimental 
conditions: Mito-TEMPOH was dissolved in DIW (containing 25 M DTPA) in the 
respective concentration. The samples were placed in the MRI phantoms. Potassium 
superoxide was dissolved in DMSO (10 mM stock solution). Commercial stock solution of 
hydrogen peroxide was use (~8.8 mM). Aliquots (in different volumes) of potassium 
superoxide or hydrogen peroxide were added to the solution of mito-TEMPOH, phantoms 
were placed in the holder and MRI imaging was started. Mean±SD values from three 
independent experiments are shown in all graphs. In the graphs, the data are normalized to 
the baseline MRI signal of DIW (dotted red line). 
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VII. Нитроксидните радикали като контрастни субстанции за визуализиране 
и анализ на клетъчния редокс-статус и индукцията на оксидативен стрес в 
изолирани клетъчни линии in vitro, с използване на EPRS 

1. Динамика на EPR сигналa на нитроксидни радикали в ракови и неракови 
клетъчни суспензии 

В първата серия експерименти са използвани три нитроксидни радикала, 
характеризиращи се с различна степен на хидрофобност и локализация в живи клетки 
– mito-TEMPO, methoxy-TEMPO и CPx. Проследена е динамиката на EPR сигнала на 
трите спин-сонди в левкемични и нормални лимфоцити при различни времена на 
инкубация и различни концентрационни съотношения клетки/нитроксид, като 
по-долу са описани най-представителните резултати. 

Фигура 85 представя динамиката на EPR сигнала на mito-TEMPO при инкубацията 
му с нормални и левкемични лимфоцити в продължение на 24 часа, като аликвоти от 
клетъчните суспензии са анализирани чрез EPRS на определени интервали от време. 
Разликата между двата вида клетки е съществена – интензитетът на EPR сигнала на 
mito-TEMPO намалява незначително (до 5-10%) при инкубирането му с левкемични 
лимфоцити, но затихването е рязко и значително (до 90-95%) при инкубиране на 
спин-сондата с нормални лимфоцити. Този резултат е индикация за висок 
оксидативен капацитет на левкемичните лимфоцити и запазване на парамагнитната 
форма на нитроксида в суспензията, респ. за висок редуциращ капацитет на 
нормалните лимфоцити и превръщане на нитроксидния радикал в диамагнитната му 
форма – хидроксиламин. 

 

 

 

Figure 85. Dynamics of EPR signal of mito-TEMPO (0.1 mM) in leukemia (Jurkat) and 
normal lymphocytes (1×106 cells/mL) during short-term (A) and long-term incubation (B). 
Control: mito-TEMPO in cultured medium. The data are Mean±SD from three independent 
experiments. In each sample, the cell viability was 92-95% (for normal lymphocytes) or 
96-99% (for leukemia lymphocytes). 
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Повишаването на концентрацията на нормалните лимфоцити в суспензията от 

1×106 до 7×106 cells/mL води до по-голяма степен на затихване на EPR сигнала на 
mito-TEMPO (Фигура 86, вж. дисертацията). Разликата, обаче, е сравнително малка 
и дава основание да се предполага, че 1×106 cells/mL са достатъчни, за да редуцират 
почти изцяло 0.1 mM mito-TEMPO в рамките на 2 часа. При левкемичните лимфоцити, 
EPR сигналът на mito-TEMPO не се променя с повишаване концентрацията на 
клетките (в диапазона 1×106–7×106 cells/mL), като остава приблизително на 
контролното ниво – разтвор на mito-TEMPO в клетъчна среда (Фигура 87; вж. 
дисертацията). 

Аналогични резултати са получени и с methoxy-TEMPO (Фигура 88; вж. 
дисертацията). EPR сигналът на methoxy-TEMPO затихва слабо (до 10-20%) при 
инкубирането му с левкемични лимфоцити, но затихването е бързо и значително (до 
90-95%) при инкубирането му с нормални лимфоцити. 

При използване на CPx не се регистрира разлика в динамиката на EPR сигнала при 
двата вида клетъчни суспензии – наблюдава се слабо затихване (до 5-10%) както при 
левкемичните, така и при нормалните лимфоцити (Фигура 89). 
 

 

Figure 89. Dynamics of EPR signal of CPx (0.1 mM) in leukemia (Jurkat) and normal 
lymphocytes (1×106 cells/mL) during short-term (A) and long-term incubation (B). Control: 
CPx in cultured medium. The data are Mean±SD from three independent experiments. In 
each sample, the cell viability was 92-95% (for normal lymphocytes) or 96-99% (for 
leukemia lymphocytes). 
 

Резултатите показват, че нормалните и левкемичните лимфоцити се характеризират 
с напълно различен редокс-статус, който може да бъде анализиран чрез използване на 
mito-TEMPO и methoxy-TEMPO като редокс-сензори и EPR спектроскопия. 
Нитроксидният радикал CPx не е подходящ за тази цел, тъй като не прониква в 
клетките и достъпът му до вътреклетъчните окислители и редуктори е силно 
затруднен. 
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Втората серия експерименти имаше за цел да установи съществува ли корелация 
между динамиката на EPR сигнала на mito-TEMPO и пролиферативния индекс на 
клетките. За целта са използвани няколко клетъчни линии: (а) непролифериращи 
нормални лимфоцити; (б) бавно пролифериращи неракови клетъчни линии – HUVEC 
и HaCaT; и (в) бързо пролифериращи ракови клетъчни линии – Jurkat, K562, Raji, 
Colon26, U87, OSC19. При нормалните лимфоцити и слабо пролифериращите HaCaT 
и HUVEC се регистрира бързо и значително затихване на EPR сигнала в суспензиите: 
~90% при нормални лимфоцити, ~80% при HUVEC и ~70% при HaCaT, в рамките на 
6-часова инкубация (Фигура 90). За същия интервал от време, различните ракови 
клетки (Jurkat, К562, Raji, Colon26, U87, OSC19) понижават слабо интензитета на EPR 
сигнала на mito-TEMPO (~10-25%), в сравнение с контролата – разтвор на 
mito-TEMPO в клетъчна среда. 

 

 
Figure 90. Dynamics of EPR signal of mito-TEMPO (0.1 mM) in cells with different 
proliferation index (1×106 cells/mL), at different incubation times. Control: mito-TEMPO in 
cultured medium. The data are Mean±SD from three independent experiments. 
Mito-TEMPO did not affect cell viability at the selected experimental conditions. NL – 
normal lymphocytes. 
 
 

Пролиферативният индекс на клетъчните линии нараства в реда: нормални 
лимфоцити<HUVEC<HaCaT<ракови клетки, като последните се различават 
значително по своята пролиферативна активност (Фигура 91А). Пролиферативният 
индекс на клетките корелира с интензитета на EPR сигнала на mito-TEMPO, респ. 
степента на редукция на нитроксидния радикал в клетъчните суспензии (R=0.6972, 
p<0.001) (Фигура 91С). Наблюдава се повишаване на оксидативния капацитет на 
клетките с повишаване на тяхната пролиферативна активност. 
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Figure 91. Proliferation index of cells (A), cellular redox-status, analyzed by EPRS* (B), 
and correlation between both parameters (C). The data in (A) and (B) are Mean±SD from 
three independent experiments. *EPR data were calculated after incubation of 
mito-TEMPO* (0.1 mM) with cell suspensions (1×106 cells/mL) within 6-hours. 

 

Нивото на оксидативен стрес в подбраните клетъчни линии е оценено и чрез два 
конценционални аналитични метода: (а) DHE-тест – за детекция на O2•-; и (б) 
DCF-тест – за детекция на хидропероксиди. Проведен е корелационен анализ на 
резултатите, получени чрез различните аналитични методи, което дава възможност да 
се верифицират данните от EPR-теста на клетъчния редокс-статус (Таблица 13). 

Базалното ниво на O2•- нараства в реда: нормални 
лимфоцити<HUVEC<HaCaT<ракови клетки, като при раковите клетки измененията 
са в следния ред: Raji<K562<Jurkat<U87<OSC19<Colon26 (Фигура 92А). 
Установена е много добра положителна корелация между нивото на O2•- и 
пролиферативния индекс на клетките (R=0.9485; p<0.01). Наблюдава се добра 
положителна корелация и между нивото на O2•- и интензитета на EPR сигнала на 
mito-TEMPO в клетъчните суспензии (R=0.7788; p<0.001). С понижаване нивото на 
O2•- в клетките, намалява интензитетът на EPR сигнала, което е индикация за 
повишаване на редуциращия им капацитет. 
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Базалното ниво на хидропероксидите, обаче, варира в много широки граници при 
подбраните клетъчни линии (Фигура 92В). При неадхезивните хематологични линии 
(Raji, K562, Jurkat) то е значително по-високо отколкото при нераковите клетки, 
докато при адхезивните линии (U87, OSC19, Colon26) е по-ниско или еквивалентно на 
нивото при нераковите клетки. 

Установени са следните корелационни зависимости между базалното ниво на 
хидропероксидите в клетъчните линии и останалите параметри: 

(а) липса на корелация между базалните нива на O2•- и хидропероксиди, 
анализирани чрез DHE-тест и DCF-тест (R=0.0078, p>0.05); 

(б) липса на корелация между пролиферативната активност на клетките и нивото на 
хидропероксиди, анализирано чрез DCF-тест (R=0.1137, p>0.05); 

(в) слаба корелация между клетъчния редокс-статус, анализиран чрез EPRS и 
нивото на хидропероксиди, анализирано чрез DCF-тест (R=0.4236, p<0.05). 

 

 

Figure 92. Basic intracellular levels of superoxide, analysed by DHE-test (A), and basic 
intracellular levels of hydroperoxides, analysed by DCF-based test (B). The data are 
Mean±SD from three independent experiments. 
 

Table 13. Correlation between the proliferation index, cellular redox-status and intracellular 
levels of ROS, analysed by different methods.* 

Parameter Correlation coefficient P value 
«Proliferation index» versus «DHE fluorescence» 0.9485 < 0.01 
«EPR signal intensity» versus «DHE fluorescence» 0.7788 < 0.001 
«Proliferation index» versus «EPR signal intensity» 0.6972 < 0.001 
«EPR signal intensity» versus «DCF fluorescence» 0.4236 < 0.05 
«Proliferation index» versus «DCF fluorescence» 0.1137 > 0.05 
«DHE fluorescence» versus «DCF fluorescence» 0.0078 > 0.05 

*DHE fluorescence – representative for superoxide level; DFC fluorescence – 
representative for hydroperoxides level; EPR intensity – representative for cellular 
redox-status 
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2. Динамика на EPR сигналa на нитроксидни радикали в клетъчни суспензии, 
подложени на оксидативен стрес чрез екзогенно индуцирана митохондриална 
дисфункция 

Настоящото изследване има за цел да установи дали mito-TEMPO и 
methoxy-TEMPO са подходящи спин-сонди за EPR анализ на степента на оксидативен 
стрес, индуциран in vitro в изолирани неракови клетки чрез предварителното им 
третиране с 2-ME/Rot в продължение на 12 h. 

Фигура 94 представя динамиката на EPR сигнала на mito-TEMPO в нормални 
лимфоцити – нетретирани и третирани с различни концентрации на 2-ME/Rot. 
Сигналът затихва най-бързо и в най-висока степен при нетретираните клетки. С 
повишаване концентрацията на 2-ME/Rot в клетъчната суспензия, EPR сигналът 
затихва по-бавно и в по-малка степен. При високи концентрации (10х и 20х), EPR 
сигналът на спин-сондата е почти на контролното ниво – разтвор на mito-TEMPO в 
клетъчна среда. След 6-часова инкубация на спин-сондата с клетъчните суспензии, 
понижаването на интензитета на EPR сигнала e както следва: ~20% при 10x и 20x 
2-ME/Rot-третираните клетки; ~40% при 5x 2-ME/Rot-третираните клетки; ~65% при 
2x 2-ME/Rot-третираните клетки; ~95% при нетретираните клетки. Този резултат 
показва, че оксидативният капацитет на клетките нараства с повишаване 
концентрацията на 2-ME/Rot. Подобни резултати са получени и с използване на 
methoxy-TEMPO (Фигура 95; вж. дисертацията). Изследването показва, че 
промените в клетъчния редокс-статус и степента на оксидативен стрес, индуцирани 
чрез 2-ME/Rot, могат да бъдат регистрирани чрез EPRS, с използване на mito-TEMPO 
или methoxy-TEMPO като контрастни субстанции. 

За верифициране на резултатите от EPR анализа, са използвани конвенционални 
методи за анализ на супероксид и хидропероксиди в 2-МЕ/Rot-третираните клетъчни 
суспензии. Фигура 96 показва, че нивата на O2•- и Н2О2 нарастват с повишаване 
концентрацията на 2-ME/Rot в клетъчната суспензия. Установена е много добра 
положителна корелация между интензитета на EPR сигнала на mito-TEMPO в 
клетките и вътреклетъчното ниво на O2•-, анализирано чрез DHE-теста (R=0.9344; 
p<0.001) (Таблица 14). Вътреклетъчното ниво на хидропероксиди също корелира 
много добре с интензитета на EPR сигнала на mito-TEMPO в клетъчната суспензия 
(R=0.9697; p<0.01). 

 
Table 14. Correlation between the cellular redox-status and intracellular levels of ROS 
analysed by different methods.* 

Parameter Correlation coefficient P value 
«EPR signal intensity» versus «DHE fluorescence» 0.9344 < 0.001 
«EPR signal intensity» versus «DCF fluorescence» 0.9697 < 0.01 
«DHE fluorescence» versus «DCF fluorescence» 0.9599 < 0.01 

*DHE fluorescence – representative for superoxide level; DFC fluorescence – 
representative for hydroperoxide level; EPR intensity – representative for cellular 
redox-status 
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Figure 94. Dynamics of EPR signal of mito-TEMPO (0.1 mM) in non-treated and 
2-ME/Rot-treated normal lymphocytes at different concentrations of 2-ME/Rot. Control: 
mito-TEMPO in cultured medium. The data are Mean±SD from three independent 
experiments. Experimental conditions: Cells (1×106 cells/mL) were cultured within 12 
hours in humidified atmosphere (at 37 oC) in the absence or presence of 2-ME/Rot (1x 
2-ME/Rot = 300 nM 2-ME & 250 nM Rot). The cells were counted and cell viability was 
analysed (it was ~92-95%). Mito-TEMPO (0.1 mM) was added to the cell suspensions and 
incubation was continued. Aliquots of the cells suspensions were taken at various 
time-intervals and were subjected immediately to EPR measurement. 
 

 
Figure 96. Level of superoxide (analyzed by DHE test) and hydroperoxides (analyzed by 
DCF-test) in non-treated and 2-ME/Rot-treated normal lymphocytes at different 
concentrations of 2-ME/Rot. The data are Mean±SD from three independent experiments. 
Experimental conditions: Cells (1×106 cells/mL) were cultured within 12 hours in 
humidified atmosphere (at 37 oC) in the absence or presence of 2-ME/Rot (1x 2-ME/Rot = 
300 nM 2-ME & 250 nM Rot). Cells were counted and adjusted to the same concentration 
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in each sample. Non-treated cells were used as a control. DHE and DCF fluorescence in the 
control sample was considered 100%. 
 
3. Молекулни механизми, отговорни за динамиката на EPR сигналa на 

нитроксидите в биологични обекти: роля на супероксида и водородния 
пероксид 

С цел изясняване ролята на O2•- и H2O2 в редокс-цикъла на нитроксидите и 
динамиката на EPR сигналa са поставени експерименти на моделни безклетъчни 
системи за генериране на тези две форми на ROS при отсъствие на реакции на Fenton 
(дейонизирана вода, съдържаща 25 M DTPA като хелатор на преходни метали): 

(а) нитроксид/H2O2; 
(б) нитроксид/KO2; 
(в) нитроксид/аскорбат; 
(г) нитроксид/аскорбат/H2O2; 
(д) нитроксид/аскорбат/ KO2; 
(е) нитроксид/ксантин/ксантин оксидаза. 
Експериментите са проведени с използване на свръхчисти вещества и 

дейонизирана вода (със степен на чистота TOF-MASS). По-голямата част от 
моделните експерименти са проведени в присъствие на нитроксидния радикал 
TEMPOL, поради по-ниската му цена. 

Фигура 98 представя динамиката на EPR сигнала на TEMPOL в присъствие на 
H2O2. В изследваната двукомпонентна система, водородният пероксид (в 
концентрации от 0.15 до 4.4 М) не променя интензитета на EPR сигнала на TEMPOL, 
което предполага липса на реакция между тези две вещества, дори и след 
продължителна 2-часова инкубация. 

 

 
Figure 98. (A) Dynamics of integrated EPR signal of TEMPOL (1 mM) in the presence of 
hydrogen peroxide (4 mM) within 2-hours incubation. he data are Mean±SD from three 
independent experiments. (B) Representative EPR spectra of TEMPOL (1 mM) in the 
absence (the spectrum in black) and presence of hydrogen peroxide (4 mM) after 2-hours 
incubation (the spectrum in red). 
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При инкубиране на TEMPOL с KO2 във водна среда, се наблюдава слабо 
понижаване на EPR сигнала непосредствено след смесването на двете вещества, като 
изходното ниво се възстановява за 60 min (Фигура 99). Степента на понижаване на 
интензитета зависи от концентрацията на KO2, но времето за възстановяване на 
изходния интензитет практически не зависи от този фактор. Тази динамика би могла 
да се обясни с едновременното протичане на няколко паралелни реакции в системата: 
(а) окисляване на нитроксидния радикал до оксоамониев йон и превръщане на 
оксоамониевия катион в хидроксиламин, което се съпътства с понижаване на 
интензитета на EPR сигнала; и (б) окисляване на хидроксиламина от O2•- до 
контрастната радикалова форма, което се съпътства с повишване на интензитета на 
EPR сигнала и пълното възстановяване на радикала до изходното му ниво. 
Присъствието на каталаза в системата, която да елиминира евентуално формиращия 
се H2O2, не влияе върху профила на кинетичните криви при подбраните 
експериментални условия. 
 

 

Figure 99. (A) Dynamics of integrated EPR signal of TEMPOL (1 mM) in the presence of 
potassium superoxide (2 mM) within 60 min incubation: Black line – in the absence of 
catalase; Red line – in the presence of catalase (5 U/mL). The data are Mean±SD from three 
independent experiments. (B) Representative EPR spectra of TEMPOL (1 mM) in the 
absence (the spectrum in black) and presence of superoxide (2 mM) within 60 min 
incubation (in red and blue). 

 
При инкубиране на TEMPOL с аскорбат в съотношение 1:1 (mol:mol), се наблюдава 

бързо понижаване и почти пълно изчезване на EPR сигнала в рамките на ~20 min, 
като кинетичната крива достига плато след 1-я час (Фигура 100). Нитроксидният 
радикал се редуцира от аскорбата до хидроксиламин – факт, който е добре известен 
от литературата (Mehalhorn, 1991; Bobko et al., 2007). 

Добавянето на KO2 към системата TEMPOL/аскорбат води до появата на EPR 
сигнал и постепенно нарастване на интензитета, като в рамките на 2 часа се достига 
контролното ниво – интензитет на EPR сигнала на TEMPOL в буфер (Фигура 101). 
Добавянето на H2O2 към системата TEMPOL/аскорбат не води до появата на EPR 
сигнал дори при продължителна инкубация. 
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Figure 100. (A) Dynamics of EPR signal of TEMPOL (1 mM) in the presence of ascorbate 
(1 mM) within 2-hours incubation. The data are Mean from three independent experiments 
(SD did not exceeded 5%). (B) Representative EPR spectra of TEMPOL (1 mM) in the 
absence and presence of ascorbate (1 mM) at different incubation times. ACS – ascorbate. 

 

 
Figure 101. (A) Dynamics of EPR signal in the system TEMPOL/ASC (1:1, mol:mol; 60 
min incubation) after addition of: Red line – KO2 (2 mM); Black line – H2O2 (2 mM). The 
data are Mean±SD from three independent experiments. (B) Representative EPR spectra of 
TEMPOL/ASC (1:1, mol:mol) after incubation with: Green line – H2O2 (2 mM) for 60 and 
120 min; Blue line – KO2 (2 mM) for 2 min; Red line – KO2 (2 mM) for 120 min. EPR 
spectrum of 1 mM TEMPOL in PBS (black line) is given for comparison. ASC – ascorbate. 
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Подобен експеримент е проведен и с диамагнитната форма на нитроксида 
–TEMPOL-H. Базовото ниво на EPR сигнала на TEMPOL-H в буфер е пренебрежимо 
ниско (Фигура 102; вж. дисертацията). Инкубацията на ТЕМPOL-H с KO2 и 
генерирането на O2•- в системата води до появата на EPR сигнал и неговото 
нарастване с времето на инкубация на двете вещества. Това се дължи на окисление на 
неконтрастния TEMPOL-H до контрастната (радикалова) форма TEMPOL. 
Добавянето на H2O2 към TEMPOL-H не води до появата на EPR сигнал. Графиките, 
представени на Фигури 101 и 102, са пряко доказателство за това, че 
възстановяването на радикаловата форма на нитроксида се извършва в присъствие на 
O2•-, но не и в присъствие на H2O2. 

Една от най-честите реакции за генериране на H2O2 и O2•- в организма е 
превръщането на хипоксантина в пикочна киселина, катализирано от 
ксантин-оксидазата. Ензимното окисление на хипоксантина до ксантин (система 
НХ/ХО) води до генериране на H2O2, докато окислението на ксантина до пикочна 
киселина (система Х/ХО) води до генериране на O2•- (https://www.bruker.com/). 

В следващата серия експерименти е изследвано влиянието на O2•-, генериран от 
X/XO реакция, върху динамиката на EPR сигналa на mito-TEMPO и диамагнитната 
му форма mito-TEMPOH. Концентрациите на ксантин и ксантин-оксидаза, както и 
условията на инкубация, са подбрани на базата на публикувани в литературата данни, 
доказващи генерирането на O2•- в системата, с използване на спин-капаните DMPO и 
BMPO (Buettner, 1993; https://www.bruker.com/). 

Не се наблюдават съществени флуктуации в интензитета на EPR сигнала на 
mito-TEMPO в системата Х/ХО при инкубация в рамките на 4 часа (Фигура 103А). 
Инициирането на ензимната реакция в присъствие на mito-TEMPOH води до поява на 
характеристичен EPR спектър и постепенно нарастване на интензитета с времето 
(Фигура 103В). 

 
Figure 103. Dynamics of EPR signal of mito-TEMPO (A) and mito-TEMPOH (B) in the 
presence xanthine and xanthine oxidase – kinetic curves: In blue – 0.05 mM mito-TEMPO 
(or mito-TEMPOH), 0.5 mM xanthine, 0.05 U/mL xanthine oxidase; In red – 0.1 mM 
mito-TEMPO (or mito-TEMPOH), 0.5 mM xanthine, 0.1 U/mL xanthine oxidase. The data 
are Mean±SD from five independent experiments. 
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Изводи 

1. Нитроксидният радикал TEMPO е подходящ спин-маркер за лекарствени средства 
(в частност, нитрозоуреи). Нитроксид-белязаните нитрозоуреи са стабилни във 
физиологични течности и не се дисоциират, което позволява да се проследи 
проникването им през клетъчните мембрани и кръвно-мозъчната бариера (КМБ), 
чрез използване на нитроксид-усилени магнитно-резонансни техники (EPRS и 
MRI) in vitro и in vivo. 

2. Степента на хидрофобност на нитроксидите, определяща фазовото им 
разпределение, е решаващ фактор за проникването им през клетъчната мембрана 
и КМБ, респ. за динамиката на нитроксид-усиления EPR/MRI сигнал в кръвния 
ток и тъканите. Времето на живот на нитроксидния радикал в кръвния ток 
намалява, а проникването и локализирането му в клетките и тъканите нараства с 
повишаване на хидрофобността. 

3. Хидрофилният нитроксид СМРх е подходяща контрастна субстанция за MRI 
диагностика in vivo на малки промени в проницаемостта на КМБ и ефекта на 
антилипидемични лекарствени средства върху този процес при мишки с 
хиперхолестеролемия, което не може да бъде осъществено с конвенционалната 
контрастна субстанция Gd-DTPA. Установени са два ендогенни фактора – ММР-9 
и индукцията на възпалителен процес, отговорни за повишаване проницаемостта 
на кръвоносните съдове за СМРх и динамиката на MRI контраста в тъканите. 

4. СМРх е подходяща контрастна субстанция за MRI диагностика in vivo на 
бъбречна дисфункция при мишки с хиперхолестеролемия, както и за анализ на 
ефекта на антилипидемични лекарствени средства върху функцията на бъбреците. 
Резултатите са валидизирани с Gd-DTPA-усилен MRI, доказващ затруднена 
бъбречна филтрация при хиперхолестеролемия – основен фактор за липсата на 
нитроксид-усилен MRI сигнал в бъбреците при тази патология. 

5. Хидрофобният нитроксид SLENU и амфифилният TEMPOL са подходящи 
контрастни субстанции (редокс-сензори) за визуализиране на тумори чрез MRI in 
vivo, на базата на различния редокс-статус на туморната и нормалните тъкани. 
Хидрофилните СРх и СМРх са подходящи за визуализиране на тумори на базата 
на ангиогенезата, но не и на базата на тъканния редокс-статус. 

6. Динамиката на нитроксид-усиления MRI сигнал на SLENU и TEMPOL в тъканите 
на здрави животни и животни-тумороносители илюстрира две важни тенденции: 
 тъканите на животните-тумороносители (както туморната, така и „нормалните”) 

се характеризират с повишен оксидативен капацитет, докато тъканите на 
здравите животни се характеризират с висок редуциращ капацитет; 

 тъканният редокс-статус се променя в хода на прогресивното развитие на 
тумора и може да бъде разглеждан като маркер за туморогенеза. 

Тези изводи са потвърдени чрез нитроксид-усилен MRI in vivo с използване на 
диамагнитния TEMPOL-Н, както и чрез EPRS на изолирани тъканни препарати ex 
vivo след инкубация с калиев хексацианоферат. 
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7. Mito-TEMPO е подходящ редокс-сензор за MRI диагностика in vivo на 
митохондриална дисфункция, съпроводена със свръхпродукция на супероксид и 
индукция на оксидативен стрес в допаминергичната област на мозъка на мишки с 
паркинсонизъм. Резултатите от нитроксид-усиления MRI показват понижен 
редуциращ и висок оксидативен капацитет на мозъчните тъкани при мишките с 
паркинсонизъм, което е потвърдено и чрез два конвенционални аналитични теста 
на изолирани тъканни препарати. 

8. Mito-TEMPO и methoxy-TEMPO са подходящи контрастни субстанции за 
отдиференциране на изолирани ракови от неракови клетъчни линии, на базата на 
различния им редокс-статус, с използване на нитроксид-усилен MRI и EPRS in 
vitro. Степента на редукция на спин-сондите зависи от пролиферативния индекс 
на клетките и корелира с нивото на вътреклетъчния супероксид. Двата нитроксида 
са подходящи редокс-сензори и за визуализиране на екзогенно индуцирана 
митохондриална дисфункция (чрез системата 2-МЕ/Rot), съпроводена със 
свръхпродукция на супероксид и индукция на оксидативен стрес в нормални 
клетки (лимфоцити). Резултатите от EPR и MRI анализите на клетъчния 
редокс-статус са валидизирани с конвенционални аналитични методи. 

9. Изследванията на моделни (безклетъчни) системи показват, че: 
 супероксидът повишава, а водородният пероксид понижава Т1 MRI контраста на 

водата – в отсъствие и присъствие на нитроксид; 
 супероксидът не променя интензитета на EPR сигнала на парамагнитните форми 

на нитроксидите, но води до поява и повишаване на интензитета на EPR сигнала 
на диамагнитните форми; 

 водородният пероксид не повлиява интензитета на EPR сигнала както на 
парамагнитната, така и на диамагнитната форми на нитроксидите. 

 
Приноси с оригинален характер 

1. За първи път е докладвано маркиране на лекарствени средства с нитроксиден 
радикал за неинвазивно визуализиране на проникването им през КМБ и 
локализиране в мозъчните тъкани, чрез използване на нитроксид-усилен MRI на 
интактни животни. 

2. Разработен е нов методичен подход за in vivo визуализиране на малки промени в 
проницаемостта на КМБ и периферните кръвоносни съдове и анализ на ефекта на 
антилипидемични лекарствени средства върху този процес при мишки с 
хиперхолестеролемия, чрез използване на СМРх като контрастна субстанция и 
нитроксид-усилен MRI. 

3. Разработен е нов методичен подход за in vivo визуализиране на бъбречна 
дисфункция и анализ на ефектa на антилипидемични лекарствени средства върху 
функцията на бъбреците при мишки с хиперхолестеролемия, чрез използване на 
СМРх като контрастна субстанция и нитроксид-усилен MRI. За първи път 
резултати от нитроксид-усилен MRI на бъбреци са верифицирани с 
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конвенционална контрастна субстанция (Gd-DTPA), която доказва затруднена 
бъбречна филтрация при хиперхолестеролемия. 

4. Разработен е нов методичен подход за визуализиране на тумори in vivo на базата 
на тъканния редокс-статус, чрез използване на MRI и нитроксидни радикали 
(SLENU, SLCNUgly, TEMPOL), проникващи в клетките на съответната тъкан. За 
първи път е направена съпоставка между динамиката на нитроксид-усиления MRI 
сигнал в тъканите на здрави животни и животни-тумороносители. Подходът се 
базира на редокс-цикъла на нитроксидите и динамиката на контрастните им 
свойства в организма, като отчита всички структурни и функционални фактори. 
Методът е приложим и на изолирани тъканни препарати и кръвни проби. 

5. Формулирани са основните структурни фактори, отговорни за динамиката на 
нитроксид-усиления MRI сигнал в организма и приложимостта на нитроксидите 
като редокс-сензори за анализ на тъканния редокс-статус in vivo: 
 време на живот на нитроксида в циркулацията и скорост на извеждане от 

организма; 
 проникване и натрупване на нитроксида в екстрецелуларния матрикс; 
 проникване на нитроксида през клетъчните мембрани и натрупване в клетките 

на тъканта; 
 редукция/окисление на нитроксида в кръвния ток, екстрацелуларния матрикс и 

клетките. 

6. Разработен е нов методичен подход за in vivo визуализиране на митохондриална 
дисфункция в мозъка на мишки с паркинсонизъм, на базата на свръхпродукцията 
на супероксид в допаминергичната област, чрез използване на нитроксидния 
радикал mito-TEMPO като редокс-сензор и нитроксид-усилен MRI. Методът е 
приложим и за неинвазивен анализ на оксидативен стрес и редокс-дисбаланс в 
мозъка при други невродегенеративни заболявания. 

7. Разработени са нови методични подходи за MRI и EPR анализ на клетъчния 
редокс-статус и индукцията на оксидативен стрес в изолирани клетъчни линии in 
vitro, чрез използване на нитроксидни радикали (mito-TEMPO и methoxy-TEMPO) 
като редокс-сензори. Методите са подходящи са: 

 отдиференциране на неракови от ракови клетки, на базата на различния им 
редокс-статус; 

 анализ на степента на оксидативен стрес, индуциран in vitro в неракови клетки 
чрез системата 2-ME/Rot; анализът се базира на свръхпродукцията на супероксид 
и промяна в клетъчния редокс-статус. 

Това е първото по рода си систематично изследване, описващо използване на 
нитроксидни радикали за отдиференциране на ракови от неракови клетъчни линии 
чрез MRI и EPRS, както и за анализ на оксидативен стрес, индуциран в изолирани 
клетъчни суспензии. 

8. Резултатите на моделни безклетъчни системи са първото пряко доказателство, че 
супероксидният радикал повишава, а водородният пероксид понижава Т1 MRI 
контраста на водата – в отсъствие и присъствие на нитроксид. 
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Abstract 

Nitroxide radicals as contrast substances for imaging of pathologies, accompanied by 

impairment of vascular permeability and cellular redox-status 

The thesis is developed within 2009-2016. 

The aim of the study was: (i) to investigate the coupling between the physicochemical 

properties of nitroxide radicals (NR) and their use as contrast substances for magnetic 

resonance imaging (EPRS & MRI) of pathologies, accompanied by impairment of vascular 

permeability (including BBB permeability) and cellular/tissue redox-status with 

development of oxidative stress; (ii) to clarify the role of some endogenous oxidants and 

reducers in the dynamics of nitroxide-enhanced EPR/MRI signal. 

The Review section describes the concepts for imaging of vascular permeability and 

redox-imaging in vivo, using NR as contrast substances and magnetic-resonance techniques 

(EPR, MRI, OMRI). It summarizes the current progress in the field, as well as disputable, 

unclear and unsolved questions, which are a basis for development of experimental strategy. 

The Method section describes 7 preparative and 17 analytical methods. 

The Results & Discussion section is divided in seven subsections: 

(1) Physicochemical properties of NR and their application as spin-labels for imaging of 

penetration of conventional drugs through cells membranes and BBB, using EPR in 

vitro and MRI in vivo. 

(2) NR as contrast substances for imaging of small changes in the vascular and BBB 

permeability in vivo, using MRI in experimental model of hypercholesterolemia. 

(3) NR as contrast substances for imaging of renal dysfunction in vivo, using MRI in 

experimental model of hypercholesterolemia. 

(4) NR as contrast substances for imaging of tissue redox-status in vivo, using MRI in 

experimental models of tumors (glioma, neuroblastoma, and colon cancer xenografts). 

(5) NR as contrast substances for imaging of mitochondrial dysfunction and overproduction 

of superoxide in vivo in dopaminergic area of the brain in mice with Parkinsonism. 

(6) NR as contrast substances for MRI analysis of cellular redox-status and induction of 

oxidative stress in isolated cell lines in vitro. 

(7) NR as contrast substances for EPR analysis of cellular redox-status and induction of 

oxidative stress in isolated cell lines in vitro. 

Each subsection includes short introduction, experimental results and discussion. 

The sections Conclusions & Contributions are given in the end of the thesis. 

The thesis is written on 262 pages and includes 103 figures, 14 tables, and 528 references. 

The results are described in 25 articles and 13 presentations on international conferences. 

There are 15 highlights in the press, as well as 132 citations within 2010-2016. 


