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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ИКМ   извънклетъчен матрикс 

3Д   триизмерен  

2Д   двуизмерен 

MAPK  митоген активирана протеин киназа 

ERK   извънклетъчно сигнал-регулирана киназа 

ЕК1/2   серин/треонин киназа от MAP сигналния път 

JNK   c-Jun амино-крайна киназа 

FAK   фокална адхезионна киназа 

PI3K   фосфатидилинозитол-3- киназа 

PKC   протеин киназа С  

Src   протоонкогенна тирозин киназа 

Imp7   импортин 7 

ГДФ   гианозин дифосфат 

ГТФ   гианозин трифосфат 

PKB   протеин киназа В 

PIP2   фосфатидилинозитол 4,5- дифосфата  

PIP3   фосфатидилинозитол 3,4,5- трифосфат  

HMGR  3-хидрокси-3-метилглутарил-CoA редуктазата  

HMG-CoA  3-хидрокси-3-метилглутарил-CoA  

MK   мевалонат киназата  

PMK   фосфомевалонат киназата  

SS   сквален синтазата  

SREBP  SRE-свързващ протеин 

PDGF   тромбоцитен растежен фактор 

DISC   смърт индуциращия сигнален комплекс  
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УВОД 

Най-широко използваните моделни системи за изследване механизмите на 

клетъчната сигнализация са конвенционалните двуизмерни (2Д) клетъчни култури, при 

които клетките са принудени да контактуват с неестествено твърдите и плоски 

повърхности на лабораторните съдове. В живия организъм, всяка клетка е в контакт с 

други клетки и/или с компоненти на извънклетъчния матрикс и съществува в сложно 

организирана триизмерна (3Д) структура. Тези съществени разлики поставят въпроса 

доколко достоверни и приложими са резултатите получени от експерименти, проведени 

върху двуизмерни клетъчни култури. Затова, в съвременните изследвания все по-често 

се използват триизмерните клетъчни култури, основани на естествени или синтетични 

3Д матрикси. При тези култури, комуникацията между клетките и взаимодействието им 

с извън клетъчния матрикс (ИКМ) наподобява в по-висока степен естествената 

физиологична среда в тъканите. Клетъчните процеси, като генна експресия, активност 

на сигнални белтъци, клетъчни контакти, миграция, диференциация и т.н. са по-

коректно представени в сравнение с конвенционалнитге двуизмерни клетъчни култури, 

като са доказани значими различия в механизмите на клетъчен отговор и биологични 

активности между двете експериментални системи. Много голяма част от причините, 

които предизвикват тези различия обаче са все още неизвестни. Развитието и 

характеризирането на нови триизмерни моделни системи ще позволи по-добро 

приближение на експерименталните in vitro резултати към in vivo системите.   

Регулирането на клетъчната пролиферация е обект на усилено изучаване, поради 

значението й в развитието на неопластичните заболявания в това число и на 

тумурогенезата. Основният път за активиране на клетъчното делене е Ras-Raf-MEK-

ERK, който повишава експресията на циклин Д1. Дали обаче активността и 

локализацията на белтъците от тази сигнална каскада е еднаква в дву- и три - измерни 

условия е предмет на настоящия дисертационен труд. 

 

 

 

  



ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

ЦЕЛ 
Целта на настоящия дисертационен труд бе да се изследват сигналните пътища 

регулиращи пролиферацията протичаща в триизмерни, in vivo-подобни условия.  

Поради липса на утвърдени моделни системи, изпълнението на основанта цел 

включваше и тестване на съществуващи и евентуално разработване на нова триизмерна 

in vitro система за клетъчно култивиране, която да има  висока приближеност до здрава 

тъкан. 

 

ЗАДАЧИ 
За постигането на тази цел, ние си поставихме следните конкретни задачи: 

 

1. Изследване на приложимостта на моделната система, основана на култивиране в 

постклетъчен матрикс, за проучване на сигнализацията регулираща клетъчната 

пролиферация в in vivo-подобни условия. Изясняване на сигнализацията, довеждаща до 

активиране на Ras/Raf/ERK сигналната каскада в тази моделна система. 

 

2. Разработване и характеризиране на нова моделна система от фибробласти 

наподобяваща триизмерните условия в здрава тъкан, която е подходяща за изследване 

на клетъчната пролиферация в in vivo-подобни условия. Съпоставяне с 

конвенционална, монослойна култура. 

 

3. Определяне сходствата на изследваните моделни системи със здрава съединителна 

тъкан чрез сравнителен анализ на нивото на пролиферация и FAK/Src/ERK 

сигнализацията.  

 

4. Експериментално манипулиране на активността на ERK-зависимата сигнализация в 

триизмерни условия 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
За получаване на триизмерни нативни матрикси, беше използвана мишата 

фибробластна линия GD25β1. Тя беше култивирана в продължение на 5 дни след 

формиране плътен монослой. Триизмерните постклетъчни култури се образуваха след 

8-дневно култивиране на фибробластната линия NIH3T3 след достигане на 100% 

монослой, с последващо премахване на клетките и посяване на първични човешки 

фиробласти (HFF). Построяването на растежна крива на GD25β1 фибробластите, при 

формиране на 3Д нативна култура, се извърши чрез витално преброяване и МТТ тест. 

Стареенето на триизмерните култури бе установено чрез определяне на β-

галактозидазната активност. Флоуцитометричният анализ след оцветяване с Annexin V 

и пропидиев йодид, беше използван за установаване на количеството апоптотични 

клетки в матрикса, като резултатите бяха потвърдени и чрез определяне на апоптоза 

чрез визуализиране на ДНК фрагментация с Hоеchst. Оценка на субпопулациите от 

делящи се клетки се осъществи чрез FACS анализ, след оцветяване с CFSE витално 

багрило. Определянето на разположението на делящите се клетки в матрикса беше 

извършено след включване в парафин и имунохистохимично оцветяване за циклин Д1. 

Сигнализацията в клетки от 3Д матрикси беше изследвана върху тотални клетъчни 

лизати, детергент разтворими и детергент неразтворими мембранни фракции, след 

провеждането на електрофоретичен анализ и имуноблотинг със специфични антитела. 

Газово-хроматографският анализ беше използван за определяне на количеството 

холестерол в изолирана и обогатена фракция от клетъчни мембрани на фибробласти от 

3Д матрикси. За определяне активността на малката Ras ГТФаза, беше използван “pull 

down” метода. Определянето на значимостта на Src киназата в сигнализацията в 3Д 

матрикси беше осъществено, чрез използване на специфичния инхибитор РР2. 

Влиянието на количеството холестерол върху пролиферацията на фибробластите от 

нативен матрикс, беше определено след инхибиране на мевалонатния път с ловастатин. 

Имунофлуоресцентният анализ за определяне на морфология и локализация на клетки в 

постклетъчен матрикс беше осъществено, чрез визуализиране на актинов цитоскелет и 

фибронектин. За осъществяване на сравнителния анализ между 3Д нативния матрикс и 

жива тъкан, беше изолирана подкожна съединителна тъкан, от която беше създадена 

първична култура. За количествена оценка на получените резултати след проявяване 

върху рентгенови плаки, беше използван Scion Image софтуер. Статистическата 

обработка на резултатите беше извършена със софтуерната програма GraphPad InStat.   
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
Съвременните познания относно механизмите на клетъчна сигнализация са 

получени главно от изследвания върху конвенционални in vitro култури. Cukierman et al 

показват, че при определени условия in vitro фибробластите могат да синтезират 

триизмерни структури от компоненти на ИКМ. Тези клетъчно синтезирани матрикси са 

в по-голяма степен приближени до живата тъкан в сравнение с монослойните култури, 

3Д колагеновите гелове и системата, при която се използва Матригел. В настоящия 

дисертационен труд ние използвахме две триизмерни моделни системи за изучаване на 

сигнализацията свързана с ERK1/2 зависимата клетъчната пролиферация – 

постклетъчен матрикс образуван от NIH3T3 фибробласти, върху който бяха посявани 

HFF клетки и нативен триизмерен матрикс синтезиран от GD25β1 фибробласти. 

1. Изследване на сигнализацията, регулираща клетъчната пролиферация в 

клетки култивирани в постклетъчен матрикс. 

1.1 Определяне активността на FAK и ERK1/2 във фибробласти 

отглеждани в постклетъчен матрикс. 

Върху 3Д матрикси, синтезирани от NIH3T3 фибробласти, бяха посяти първични 

човешки фибробласти (HFFs) и култивирани за цяла нощ. На Фигура 1А е показано, че 

клетките в тези in vivo-подобни 3Д условия придобиват вретеновидна форма и имат 

малко ламелиподии, разположени основно в един от краищата на клетката. 

Противоположно на тази морфология контролните фибробласти, които се развиваха 

върху покрити с фибронектин повърхности, имаха сплесната и триъгълна форма с 

голям брой ламелиподии.  

След имунофлуоресцентно оцветяване за активни β1-интегринови рецептори, 

установихме наличието на характерните за матрикса 3Д-матрикс адхезии, докато 

покритите с фибронектин повърхности предизвикваха групирането на тези рецептори в 

характернитe за 2Д култури фокални адхезии (Фигура 1Б). Доказано е, че формирането 

на тези специфични адхезивни контакти в матриксите се дължи на триизмерността на 

средата, тъй като при премахването й  чрез сплескване на матриксите или разтваряне на 

техните компоненти, се предизвиква разпадане на 3Д-матрикс адхезиите [Cukierman et 

al., 2001; Cukierman et al., 2002].  
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За фибробласти в триизмерен постклетъчен матрикс Cukierman et al доказват, че 

интегриновата сигнализация от 3Д-матрикс адхезиите не включва активиране на FAK. 

Резултатите от проведения експеримент показаха значимо потискане (р<0.1) на нивото 

на фосфорилиране на FAK по Tyr397 при клетки култивирани за една нощ в 3Д 

матрикси (Фигура 1). Това потиснато фосфорилиране на FAK може да се обясни с 

вероятна разлика в състава и структурата на интегриновите цитоплазмени комплекси, 

които участват в 3Д-матрикс адхезиите [Cukierman et al., 2001], както и на субстратната 

твърдост, която е в правопропорционална зависимост със степента на фосфорилиране 

на FAK [Chrzanowska-Wodnicka and Burridge, 1996]. 

 Фигура 1. Триизмерни матрикс-индуцирани промени в морфологията и сигнализацията 
при HFF клетки. A) Имунофлуоресцентен анализ за доказване на морфологични различия при 
HFF клетки култивирани върху фибронектин-покрити стъкла (FN) и в 3Д постклетъчен матрикс 
(Matrix). Визуализирането формата на фибробластите беше получено след оцветяване за F-
актин (червено), а подреждането и ориентацията на фибронектина се доказа чрез оцветяване с 
FITC-свързано, анти фибронектиново антитяло (зелено). Б) Имунофлуоресцентното оцветяване 
за активни β1-интегрини показва наличие на фокални адхезии при клетки култивира върху 
фибронектин-покрити повърхности (FN) и формирани 3Д матрикс адхезии при фибробласти в 
постклетъчен 3Д матрикс. В) Анализите чрез имуноблотинг показват количествата 
фосфорилиран FAK, ERK и паксилин отнесени към  вътрешната контрола актин, използвана за 
оценка на белтъчното натоварване на стартовете. 

А Б В 

Следващият експеримент, за определяне на количеството фосфорилиран ERK1/2, 

показа значимо повишаване (р<0.1) в активността на тази киназа във фибробласти от 

3Д постклетъчен матрикс в сравнение с клетки, които бяха култивирани върху покрити 

с фибронектин петрита (Фигура 1В). Установената повишена активност на ERK1/2 бе 

изненадваща поради доказаното потискане на интегрин-стимулирания FAK сигнален 

път. От друга страна активирането на тези кинази е необходимо за осъществяване на 
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клетъчната пролиферация [Jones and Kazlauskas, 2001]. Повишената активност на 

ERK1/2 в HFF фибробласти култивирани в постклетъчен матрикс е в унисон с 

доказаната от Cukierman et. al. засилена пролиферация. Едновременно с това обаче 

фосфорилирането на адапторния протеин паксилин, който е субстрат на FAK 

[Schoenwaelder and Burridge, 1999] не беше променено. Тези резултати демонстрираха, 

че сигнализацията в триизмерни условия се различава от сигналните каскади, които 

работят в 2Д културите и определиха необходимостта от по-детайлното им изследване. 

1.2. Опрделяне значимостта на Src/Ras/Raf сигналния път за 

фосфорилирането на ERK1/2 при клетки отглеждани в постклетъчни 

триизмерни матрикси. 

Получените от нас резултати за повишено фосфорилиране на ERK1/2 и 

понижено фосфорилиране на FAK ни накараха да изследваме активноста на позитивния 

регулатор на ERK – малкия ГТФ-свързващ протеин Ras, който е надстоящ активатор на 

ERK. Проведеното от нас изследване показа повече от 2,5 пъти увеличаване (р<0.1) на 

количеството ГТФ-свързан Ras в клетки от 3Д матрикси в сравнение с фибробласти от 

конвенционални култури (Фигура 2). Това активиране на Ras ни даде основание да 

предположим, че именно стимулирането на Src/Ras/Raf сигналния път е причина за 

установеното активиране на ERK1/2. В потвърждение на това твърдение, анализи чрез 

имуноблотинг показаха, че във фибробласти отглеждани в постклетъчни 3Д матрикси, 

количеството на фосфорилиран Raf е значително увеличено (Фигура 2). 

 

Фигура 2. Определяне на количеството Ras-ГТФ форма в HFF фибробласти  култивирани 
върху фибронектин-покрити повърхности (FN) и в 3Д постклетъчен матрикс. Графиката 
показва количество на Ras-ГТФ след проведени имунопреципитация и Western blot анализ с 
вътрешна контрола тотален Ras. Пробите бяха изследвани и за определяне на ефекта на 
активиран Ras върху степента на фосфорилиране на Raf по Ser338. Данните са средни 
стойности на най-малко три независими експеримента. 
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Следващият експеримент (Фигура 3А) показа 2,5 пъти завишаване на 

фосфорилираната форма на Src Tyr416 в клетки от 3Д матрикс в сравнение с 

фибробласти отглеждани като конвенционален монослой. От получените резултати ние 

предположихме, че в триизмерния тъканно-подобен постклетъчен матрикс, Src 

осъществява активирането на Ras/Raf/ERK сигналния път. Това допускане беше 

потвърдено чрез експерименти с подтискане на Src с инхибитора PP2 (Фигура 3Б). 

Основавайки се на тези резултати ние може да обобщим, че в изследваният от нас in 

vivo-подобен постклетъчен матрикс за фосфорилирането на ERK1/2 е необходим 

активиран Src, като този сигнален път се осъщестява с посредничеството на Ras.  

 

Фигура 3. Определяне на количеството фосфорилиран Src по Tyr416 в HFF 
фибробласти  култивирани върху фибронектин-покрити повърхности (FN) и в 3Д постклетъчен 
матрикс (Matr). Графиката показва количество фосфорилиран Src след проведен Western blot 
анализ отнесен към вътрешната контрола актин. Пробите бяха изследвани и за определяне 
ефекта на потискане на Src с инхибитора РР2 върху степента на фосфорилиране на ERK по 
Thr202 и Tyr204 и количеството активен Ras-ГТФ. Данните са средни стойности на най-малко 
три независими експеримента. 

 2. Разработване на триизмерна моделна система за клетъчно култивиране  

наподобяваща здрава тъкан -  фибробласти в нативен матрикс. 

Повишената пролиферация и миграция на HFF [Cukierman et al., 2001] в 3Д 

матрикса ги отличава от фибробластите в здрава съединителна тъкан, където те се 

намират в т.нар. „спящо” състояние (quiescent state), характеризиращо се с липса на 

пролиферация и слаба подвижност [Pallafacchina et al., 2010]. При получаването на 3Д 
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матрикса, синтезиращите го NIH3T3 фибробласти бяха премахвани чрез лизиране, като 

в средата оставаха клетъчни фрагменти и ДНК. Присъствието на тези клетъчни 

остатъци най-вероятно имитира наранена тъкан, поради което култивираните в такъв 

матрикс НFF клетки вероятно се активират. Това предположение беше потвърдено след 

анализ за определяне на количество гладкомускулен α-актин, който е маркер за 

протомиофибробластна диференциация (Фигура 4А). Този резултат се подкрепя и от 

установените от нас завишени стойности на фосфорилиран ERK1/2 и ГТФ – свързан 

Ras, както и на наличието на много 3Д-матрикс адхезии (Фигури 2 и 3).  

 

Фигура 4. Определяне на количество гладкомускулен α-актин (α SMA) в HFF 
фибробласти от 3Д постклетъчен матрикс и в GD25β1 клетки от 3Д нативен матрикс сравнено с 
с 2Д култури. Графики на количеството гладкомускулен α-актин и Western blot анализи с 
вътрешна контрола тубулин. Данните са средни стойности на най-малко три независими 
експеримента. 

Невъзможността на постклетъчната моделна система да поддържа 

фибробластите в неактивно quiescent-подобно състояние ни накара да потърсим нови 

експериментални подходи, които да не предизвикват нежеланото фибробластно 

активиране. Ние предоложихме, че ако запазим фибробластите, които образуват 

триизмерния матрикс това ще се окаже подходяща моделна система, имитираща здрава 

тъкан in vivo. Проведеният от нас Western blot анализ, представен на Фигура 4Б, показа 

повече от 4 пъти понижаване (р<0,01) на експресията на гладкомускулен α-актин в 

постконфлуентна 5-дневна триизмерна култура от миши GD25β1 фибробласти в 
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сравнение със същите клетки, култивирани в двуизмерна монослойна култура. Този 

резултат показа, че поне част от фибробластите в широко използваните 

конвенционални култури се намират в активирано състояние и преминаването им в 3Д 

нативни матрикси потиска този процес. Това определи и по-нататъшното ни решение – 

да охарактеризираме в детайли тази система, като подходящ еквивалент на здрава 

съединителна тъкан. 

2.1. Характеристика на основни параметри на културата от фибробласти в 

нативен матрикс.  

Известно е, че субконфлуентните клетки в 2Д условия имат експоненциално 

нарастване [DiSalvo et al., 1995]. При достигане на плътен монослой те преминават в 

продължително G1 съществуване [Cereseto et al., 2000], като клетките запазват своята 

жизненост за дълъг период от време. В живата тъкан по-голямата част от клетките не се 

делят, а се намират в quiescent състояние [Eyden, 2008]. Използваната от нас клетъчна 

култура GD25β1 произхожда от миши ембрионални стволови клетки диференцирани 

във фибробласти след обработване с DMSO [Wennerberg et al., 1996]. Тази клетъчна 

култура няма контактно инхибиране и практически може да се дели и след достигане на 

плътен монослой, като едновременно с това синтезира компоненти на извънклетъчния 

матрикс. Чрез витално преброяване, беше направен растежен профил на GD25β1 

фибробластите до достигане на плътен монослой и по време на постконфлуентното им 

нарастване и формиране на триизмерна култура. На Фигура 5 е показан 

експоненциалния профил на нарастване на клетките в конвенционални 2Д условия. 

След достигане и преминаване през плътен монослой графичния вид на тяхното делене 

премина в линеен.  

В допълнение ние определихме растежния профил на GD25β1 фибробластите в 3Д 

нативния матрикс и чрез определяне на количеството ДНК  и МТТ тест за устновяване 

на митохондриална активност, като отново бе потвърден линейния характер на 

нарастване на културата.  
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Фигура 5. Растежен профил на GD25β1 фибробласти от 2Д култура и 3Д нативен матрикс. 
Графиката е направена чрез витално преброяване на клетъчната полулация през определен 
интервал от време след оцветяване с 0,2% р-р на трипаново синьо. Данните са средни 
стойности на най-малко три независими експеримента. Пунктираните криви показват 
идеалният наклон за експоненциална (2D) и линейна (3D) графика.  

Получените резултати показаха, че в нативната 3Д моделна система  от първи до 

дванадесети ден на култивиране, броят на делящите се клетки остана постоянен, като 

изчислено беше средно 1х105 кл/см2. Следователно може да се заключи, че процентът 

на делящите се клетки спрямо общия брой фибробласти в триизмерната система 

намаляваше в сравнение с монослойното култивиране, където експоненциалната 

графика показа постоянно нарастващ брой на пролифериращите клетки спрямо общият 

им брой в системата. Допълнителни експерименти показаха, че скоростта на нарастване 

на фибробластите в 3Д нативните матрикси не може да се повлияе положително чрез 

добавяне на допълнително количество глюкоза, аминокиселини или серум в средата за 

култивиране. Това ни даде основа да приемем, че линейното нарастване на матриксите 

не е в следствие на лимитиращи условия на средата по отношение на основни 

хранителни компоненти.  

След построяване на растежната крива на GD25β1 фибробласти в 3Д условия ние 

определихме, че най-подходящият ден за по-нататъшните ни изследвания с 

използвания от нас нативен матрикс е 5 ден. Получените данни показаха, че на този ден 

броя на клетките в 3Д културата е 8.7х105 кл/см2. Тъй като плътния монослой се 

формира от 1х105 кл/см2, изчисленията предполагаха, че 5-дневната 3Д култура ще 

съдържа приблизително 8 до 9 клетъчни реда. Това предположение беше потвърдено 
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след морфологична оценка на парафинови срезове от 5-дневен нативен матрикс след 

хистохимично оцветяване с метиленово зелено–еозин (Фигура 6А). Допълнително 

оцветяване с хематоксилин на 3Д културата след премахване на фибробластите показа 

голямо количество междуклетъчно вещество синтезирано от самите клетките (Фигура 

6Б).  

 

Фигура 6. Хистохимия на GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс. (А) 5-дневен 
матрикс контрастно оцветен с метиленово зелено - еозин; (Б) Оцветяване с хематоксилин за 
визуализиране на извънклетъчното вещество след премахване на фибробластите от 3Д 
културата. Стрелките показват зелено оцветени клетъчни ядра. 

Получените до тук резултати за линейния характер на растеж в условия на 

триизмерен тъканно-подобен матрикс и липсата на лимитиращи условия по отношение 

на глюкоза, аминокиселини и серум в средата ни подтикна да проверим дали линейния  

вид на нарастване на популацията не се дължи на стареене на културата. Използван 

маркер за определяне на клетъчно стареене е наличие на β-галактозидазна активност 

при pH 6.0. Получените резултати показаха, че броя на стареещите клетки в 2Д 

културата е 5.5% от общото количество на фибробластите, като за 3Д матрикса спада 

до 2.6% (Фигигура 7). Ние заключихме, че 3Д култивирането не води до стимулиране 

процеса на остаряване въпреки, че повечето от клетките излизат от клетъчния цикъл и 

остават в G0. Полученият от нас резултат за количеството на стареещите клетки в 

изследваната тъканно-подобна 3Д система корелира с резултатите на  Herbig et al, 

който доказва чрез изследване на кожна биопсия от млад примат, наличие на 2% 

стареещи фибробласти в подкожието [Herbig et al., 2006; Jeyapalan et al., 2008].  
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Фигура 7. Количество на положително оцветени по β-галактозидазна активност GD25β1 
фибробласти в 2Д култура и 3Д нативен матрикс. Р клетъчна линия след 25ти пасаж беше 
използвана като положителна контрола. Графиката показва количественото съотношение на 
стареещи клетки в 2Д и 3Д култури. 

В търсене на допълнителна информация за факторите, които определят 

линейния темп на нарастване на популацията и за да проверим дали това не се дължи 

на повишена клетъчна смърт, ние проведохме експерименти за определяне на нивото на 

апоптозата, протичаща в условия на нативен триизмерне матрикс. Резултатите от 

проведеното флоуцитометрично изследване, след оцветяване с Анексин V и пропидиев 

йодид, показаха запазване на нивото на апоптоза в нативния 3Д матрикс сравнено с 

контролния монослой, като тя е средно 3% от общото количество фибробласти (Фигура 

8). В допълнение беше извършено оцветяване с Hoechst 33342 на парафинови срези от 

5-дневен матрикс, което не показа специфична локализация на апоптотичните клетки, 

което предполага дифузия на хранителните компоненти и до най-долните слоеве на 3Д 

матрикса.  
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  Фигура 8. Количество положително оцветени по Анкесин V и пропидиев йодид 
GD25β1 фибробласти в 2Д култура и 3Д нативен матрикс изследвани чрез ФАКС. (А) Контрола 
от неоцветени клетки; (Б) Количество апоптични клетки в 2Д култура; (В) Количество 
апоптични клетки в пет дневен 3Д матрикс. Графиката показва количественото съотношение на 
нивото на апоптоза в 2Д и 3Д култури. Данните от всеки ФАКС анализ са получени след 
изследване на броя апоптозни събития сред 104 брой фибробласти от 2Д и 3Д култури. 

2.2. Изследване на клетъчна пролиферация в 3Д нативната култура. 

Следващата стъпка в процеса на характеризиране на триизмерната моделна система, 

основана на фибробласти в нативен матрикс, бе установяването на механизма, който 

довежда до потискане на клетъчното делене в 3Д условия. Циклин Д1 е член на 

фамилия протеини наречени циклини, които са основни регулатори на клетъчния цикъл 

[Murphy et al., 2006]. За да навлезе една клетка в процес на делене трябва да се 

предизвика индукцията на взаимносвързани вълни от генна експресия. Един от ранните 

гени, чиято експресия трябва да се активира е този, който кодира циклин Д1. Ние 

проведохме експерименти по установяване на количеството на циклин Д1 в 2Д и 3Д 

култури, за да проверим възможността за връзка между неговото ниво и установения 

намаляващ пул от пролифериращи фибробласти в нативния матрикс. Полученият 

резултат показа 70% намаляване на количеството циклин Д1 (р<0,01) в клетките от 

матрикса (Фигура 9). Слабата експресия на този протеин в клетки от 3Д култура 
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сравнено с фибробласти от 2Д култура, корелира с доказаното от нас намаляване на 

броя на делящите се фибробласти в нативния матрикс.  

 

Фигура 9. Определяне на количество Циклин Д1 в GD25β1 фибробласти от 2Д култура 
и 3Д нативен матрикс. Графиката показва количеството на циклин Д1 след проведен Western 
blot анализ с вътрешна контрола тубулин. Данните са средни стойности на най-малко три 
независими експеримента.  

Както беше установено в раздел 2.1., в триизмерната култура на всеки 24 часа се 

осъществяват приблизително еднакъв брой клетъчни деления. Това можеше да е 

следствие от две възможности – произволни клетки да навлизат в делене или едни и 

същи фибробласти непрекъснато да навлизат в митотичен цикъл, като формират пул от 

непрекъснато делящи се клетки. Това определи следващия етап от характеризирането 

на 3Д нативната система - флоуцитометрично изследване след оцветяване с виталното 

багрило CSFP (Carboxy fluorescein diacetate succinimidys ester). Резултатите показаха, че 

94% от клетките в матркиса имат еднакво снижение в интензитета на оцветяване 

(Фигура 10В), като само 6% бяха запазили първоначалното си силно ниво на обагряне. 

Еднаквото оцветяване на цитоплазмите доказа, че почти всички фибробласти в 3Д 

културата са участвали в еднакъв брой клетъчни деления и само една малка част от тях 

не са се делили, като най-вероятно това са стареещи и/или митотично неактивни 

клетки.  
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Фигура 10. Оцветяване с витално CSFP багрило на GD25β1 фибробласти в 2Д култура 
и 3Д нативен матрикс и изследвани чрез ФАКС. (А) Неоцветени фибробласти; (Б) 
GD25β1клетки от 2Д култура оцветени непосредствено преди посяване за матрикс; (В) 
Разпределение на фибробластите от 3Д матрикса според интензитета на оцветяване на 
цитоплазмата им. Данните за всяка графика са получени след изследване на цитоплазменото 
оцветяване на 104 брой фибробласти. 

Равномерното разпределение на делящите се клетки в живите тъкани е 

многократно доказано, чрез използването на имунохистохимичен анализ срещу 

разнообразни пролиферативни маркери [Tohyama et al., 2006; Pereira et al., 2004]. С цел 

характеризиране на разработваната култура и установяване на сходството й с 

естествените тъкани, ние трябваше да проверим дали делящите се клетки не са 

локализирани в определено място в матрикса, което вероятно би се дължало на не 

еднакво разпределение на хранителните вещества в обема на системата. За целта, ние 

изследвахме разположението на циклин Д1-позитивните клетки след 

имунохистохимично оцветяване. Резултатите показаха, че делящите се фибробласти в 

разработваната in vivo-подобна триизмерна моделна система (Фигура 11Б) са дифузно 

разпръснати в обема на матрикса.  

 

Фигура 11. Имунохистохимично определяне на локализацията на циклин Д1 в GD25β1 
фибробласти от 2Д култура и 3Д нативен матрикс. (А) GD25β1клетки от 2Д култура; (Б) 
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фибробласти в нативен матрикс; Стрелките показват кафяво оцветени клетъчни ядра, получени 
след припокриване на червената положителна реакция срещу циклин Д1 и контрастното 
оцветяване с метиленово зелено.  

2.3. Изследване на Ras/Raf/ERK сигналния път като основна сигнална каскада за 

регулиране на фибрабластната пролиферация в нативен матрикс.  

Намалената пролиферация на фибробластите в условия на нативен 3Д матрикс, ни 

провокира да изследваме Ras/Raf/ERK сигналния път, който определя експресията на 

гени с отношение към регулирането на клетъчния цикъл [Roovers and Assoian, 2000;  

Balmanno et al., 1999]. Ние предположихме, че потиснатата пролиферация в матрикса 

ще корелира с намалено активиране на ERK1/2. Полученият резултат обаче показа, че 

фосфорилирането на ERK1/2 в 3Д културата е само слабо потиснато без статистическа 

значимост спрямо 2Д културата (Фигури 12А). Липсата на промяна във 

фосфорилирането на ERK1/2 спрямо понижението със 70% в екпсресията на циклин 

Д1, предполага, че ефекторното й действие може да се е “изместило” върху 

регулирането на други молекули, които нямат отношение към клетъчната 

пролиферация, като рецептори, цитоскелетни белтъци и други [Yoon et al., 2006;  

Pearson et al., 2001]. От друга страна ERK1/2 може да се локализира в рафтове по 

плазмените мембраните, като това зависи от активността на рецептори разположени в 

тях [Furuchi et al., 1998].  

               

Фигура 12. Триизмерни матрикс-индуцирани промени в сигнализацията при GD25β1 
фибробласти. A) Графиката показва степен на фосфорилиране на ERK1/2 след проведен 

 20 



Western blot анализ с вътрешна контрола тотален ERK1/2. Б) Анализите чрез имуноблотинг 
показват количествата Ras-ГТФ форма и фосфорилиран FAK и Src отнесени към вътрешна 
контрола тотално количество от съответния белтък. Данните са средни стойности на най-малко 
три независими експеримента. 

Доказано е, че Ras е необходим за навлизане и преминаване през G1 фазата на 

клетъчния цикъл [Dobrowolski et al., 1994]. Резултатите от проведеният експеримент 

показаха статистически значимо (р<0,01) силно потискане на преминаването на Ras в 

ГТФ активно състояние (Фигура 12Б). Следователно във фибробласти от 3Д нативна 

култура, сравнено с клетки от 2Д, се запазва фосфорилирането на ERK1/2, но 

активирането на Ras е инхибирано. Възможното обяснение на тези резултати е 

свързано с допускането, че в изследваната триизмерна култура сигнализацията до 

ERK1/2 може да е Ras-независима. Това предположение се подкрепя от изследвания, 

които доказават, че PKC може да активира Ras-независимо Raf-ERK1/2 сигналния път 

[Ueda et al., 1996; Zou et al., 1996].  

Тирозиновото фосфорилиране на FAK в позиция 397 е обстойно проучено в 

конвенционални 2Д условия, защото представлява най-ранната стъпка от интегрин-

зависимата сигнализация до Ras/Raf/ERK пътя [Schlaepfer et al., 1998]. 

Противоположно на монослойните култури, изследвания върху NIH3T3 фибробласти 

култивирани в 3Д  матрикс от фибронектин показват, че клетките контактуват с ИКМ 

чрез т. нар. 3Д матрикс адхезии [Cukierman et al.,2001], където нивото на FAK 397 е 

много ниско и той не е ключов фактор за сигнализацията до Ras/Raf/ERK пътя. 

Сравнителен Western blot анализ между клетки в монослой и матрикс показа, че 

фосфорилирането на FAK по Tyr397 се запазва постоянно с незначителна промяна в 

двете експериментални системи (Фигура 12Б). Тази активност добре корелира със 

запазеното ниво на фосфорилиране на ERK1/2. За изследваната от нас 3Д нативна 

система не бихме могли да изключим участието на FAK в процеса на активиране на 

Ras/Raf/ERK сигналния път. 

За сигнализацията до ERK1/2 във фибробласти от постклетъчен 3Д матрикс, 

основното регулаторно събитие е активирането на Src. При конвенционалните култури 

фосфорилирането на Src е необходимо за процеса на пълно активиране на FAK 

[Schlaepfer and Hunter, 1998]. Проведеният анализ върху GD25β1 фибробласти 2Д и 3Д 

култури, доказа, че in vivo сходната среда предизвиква незначително повишаване на 

нивото на фосфорилиран Src по Tyr418 (Фигура 12Б). Този резултат показа, че и 
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вторият основен регулаторен протеини на Ras/Raf/ERK пътя се запазва постоянен в 

клетки от 3Д нативен матрикс.  

2.4. Сравнителен анализ на пролиферацията в клетки от подкожна тъкан 

на мишка и първична култура.  

Описаните до сега изследвания в настоящия дисертационен труд, показват 

промяната в сигнализацията свързана с ERK1/2 – зависимата пролиферация на клетки 

при прехода от двуизмерна в триизмерна среда. За съвременните научни изследвания 

3Д нативния матрикс е добър тъканен еквивалент, защото той е напълно синтезиран и 

организиран от самите фибробласти, които го изграждат и представлява една 

“спокойна” култура, с потисната експресия на гладкомускулен α-актин и намалена брой 

клетъчни деления. За да докажем, че разработения от нас 3Д нативен матрикс 

представлява in vitro тъканен еквивалент, ние трябваше да проверим за корелация на 

получените биохимични данни в тази култура с такива от здрава тъкан. За следващите 

експерименти ние избрахме подкожна съединителна тъкан от мишка поради това, че тя 

е съставена главно от фибробласти. Тази тъкан (която условно означихме като 3Д 

тъкан) беше сравнена с получената от нея първична монослойна култура, която условно 

нарекохме 2Д тъкан. 

2.4.1. Изследване на клетъчната пролиферация в 3Д тъкан.  

Като следващ експеримент, който да ни даде информация за промяната в 

пролиферацията при преход от 3Д тъкан в 2Д тъкан, ние изследвахме количеството 

циклин Д1. Получените резултати, представени на Фигура 13 показват, че при 

прехвърляне на клетки от 3Д тъкан в 2Д условия за култивиране, количеството на 

циклин Д1 се увеличава 6 пъти (р<0,01). Този експеримент биохмично потвърждава 

наблюдаваната от нас много слаба пролиферация непосредствено след изолиране на 

клетки от 3Д тъкан и в последствие видимо увеличена скорост на делене след втори 

пасаж на културата. Увеличеното количество циклин Д1 при прехода от 3Д към 2Д 

тъкан корелира с доказаното от нас намаляване на експресията на този протеин при 

прехода от 2Д монослой към 3Д нативен матрикс при GD25β1 фибробластите. Тази 

намалена експерсия на цикин Д1 в 3Д тъкан вероятно е следствие от комбинация на 

много фактори. Много изледвания показват, че фибробластите се делят по-бавно, но 

мигрират по-бързо върху мека и еластичн повърхност каквато е живата тъкан и 3Д 
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нативния матрикс в сравнение с твърди и ригидни 2Д субстрати [Fassett et al., 2003 and  

Ghosh et al., 2007]. 

 

Фигура 13. Определяне на количество Циклин Д1 в клетки  от 3Д и 2Д тъкани. 
Графиката показва количество Циклин Д1 след проведен Western blot анализ с вътрешна 
контрола тубулин. Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 

Намаленото количеството циклин Д1 в клетки от 3Д тъкан сравнено с 2Д тъкан е 

противоположно на установената от Cukierman et al и потвърдена от нас повишена 

пролиферация в 3Д постклетъчен матрикс сравнено с монослойна култура. Тази 

разлика обаче не може да се интерпретира като несъответствие, защото ние показахме, 

че в 3Д постклетъчния матрикс има фибробластно активиране поради наличие на 

клетъчни остатъци. Следователно постклетъчната триизмерна система от HFF клетки 

отразява по-скоро патологично състояние, аналогично на фибробластно активиране в 

наранена дерма in vivo.  

2.4.2. Изследване на FAK/Src/ERK сигналната каскада като основен 

регулаторен механизъм на пролиферацията при преход от 3Д тъкан в 2Д 

монослойна култура.  

Ние решихме да изследваме степента на фосфорилиране на FAK Tyr397  в 

клетки от 3Д тъкан и да определим дали съществува зависимост между потиснатата 

експресия на циклин Д1 и активирането на тази киназа in vivo. Получените реултати 

(Фигура 14Б) показват, че конвенционалното култивиране на фибробласти от 3Д жива 

тъкан предизвиква статистически значимо 15 кратно завишаване на степента на 

фосфоилиране на FAK Tyr397 (р<0,01). Установената правопропорционална 
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зависимост между промяната в количеството на циклин Д1 и фосфорилиран FAK в 3Д 

и 2Д тъкани от една страна вероятно се дължи на установената за монослойни култури 

зависимост на пролиферацията от фосфорилирането на тази киназа, но от друга страна 

активността й се регулира и от твърдосттна на субстрата [Chrzanowska-Wodnicka and 

Burridge, 1996].  

Следващият експеримент включи определяне на промените в количеството 

фосфорилиран Src при прехвърляне на дермални фибробласти от 3Д тъкан в 2Д 

първична култура. Получените резултати показаха, че при промяна на триизмерната in 

vivo среда с двуизмерно in vitro култивиране не се наблюдава статистически значимо 

изменение във фосфорилирането на Src Tyr418 в дермални фибробласти (Фигура 14Б). 

Този резултат съответства на доказаното от нас запазване на активността на тази киназа 

при култивиране на GD25β1 фибробласти в 3Д нативен матрикс сравнен с 2Д 

монослой.  

       

Фигура 14. FAK/Src/ERK сигнализация в in vivo условия. Анализ на промяната в 
активността на киназите при прехода от 3Д към 2Д тъкан. A) Графиката показва степен на 
фосфорилиране на ERK1/2 след проведен Western blot анализ с вътрешна контрола тотален 
ERK1/2. Б) Анализите чрез имуноблотинг показват количествата фосфорилиран FAK и Src 
отнесени към вътрешна контрола тубулин. Данните са средни стойности на най-малко три 
независими експеримента. 
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От получените резултати за степента на фосфорилиране на FAK и Src ние 

направихме няколко заключения. В сравнение с 2Д първичната култура, в 3Д тъканта 

активността на FAK е подтисната, но фосфорилирането на Src се подържа високо. 

Вероятно сигнализацията през Src е по-важният път на регулация в живата тъкан. В 

конвенционални култури за придобиването на пълна каталитична активност на FAK е 

необходимо Src да се активира и да го фосфорилира [Danen and Yamada, 2001]. 

Въпреки запазеното високо ниво на активен Src в 3Д тъканта това не е довело до 

повишаване на фосфорилирането на FAK, което предполага, че в клетките на живия 

организъм такъв регулаторен механизъм вероятно е по-слабо застъпен. Това 

предположение се подкрепя от резултатите ни показани в глава 1 от Дисертацията, че в 

3Д постклетъчен матрикс сигнализацията до Ras/Raf/ERK пътя зависи от активността 

на Src, но не и от тази на FAK.  

Следваща стъпка в изследването на in vivo сигнализацията с отношение към 

пролиферацията беше да установим степента на фосфорилиране на ERK1/2 в клетки от 

3Д тъкан. Резултатите показаха силно подтиснато фосфорилиране на ERK Tyr204 в 

клетки от тъканта (Фигура 14А). Преходът на клетки от 3Д в 2Д тъкан предизвиква 

трикратно увеличаване (р<0,05) на активността на изследваната киназа. Полученият 

резултат съответства напълно на увеличената пролиферация на изследваните 

фибробласти при пренасянето им от тъканта в първична култура. Ние доказахме, че при 

промяната от 2Д към 3Д условия на култивиране, пролиферацията на GD25β1 

фибробластите пада, но това не е свързано с подтискане на фосфорилирането на 

ERK1/2. Множество изследвания доказват, че увеличеното активиране на ERK1/2 не е  

винаги свързано с повишаване на пролиферацията. Например за много видове клетки е 

показано, че краткотрайното активиране на ERK1/2 води до пролиферация, докато 

постоянното му фосфорилиране води до диференциация [Murphy and Blenis, 2006]. 

Това показва, че съществуват клетъчно-специфични механизми, които тълкуват 

сигналния статус на ERK1/2 каскадата и го възпроизвеждат в различен клетъчен 

отговор.  

2.5. Изследване на мембранната локализация на ERK1/2 в нативен триизмерен 

матрикс. 

Следващата експериментална стъпка бе породена от „несъответствието”, 

изразяващо се в запазването на еднакво ниво на фосфорилиране на FAK, Src и  ERK1/2 

 25 



киназите и значителното снижаване в нивото на експресия на циклин Д1 в клетки от 3Д 

нативен матрикс в сравнение с клетки от 2Д монослой. Предхождащи резултати в 

нашата лаборатория показаха, че мембрания холестерол на фибробластите от 

изследвания 3Д нативен матрикс е с 30% повече в сравнение с  клетъчни мембрани от 

монослойна култура, както и че количеството на рафт домените е увеличено [Stefanova 

et al., 2009]. Изследвания показват, че количеството и активността на ERK1/2 в тези 

високо подредени домени са свързани с регулиране на холестероловия трафик към 

плазмената мембрана [Wang et al., 2003]. Резултатите показаха, статистически значимо 

(р<0,05) повишаване на количеството на фосфорилирания ERK по Tyr204 в рафт 

фракцията от 3Д нативната система сравнено с неразтворимата фракция от 2Д 

културата (Фигура 15). Запазеното ниво на фосфорилиране на ERK1/2 и петкратното му 

завишаване в рафтовете от GD25β1 фибробласти от 3Д матрикс спрямо клетки от 2Д 

монослой, вероятно са причина за намалената му транслокация в ядрото. По-малкото 

количество на тази киназа може да обясни и намалената експресия на циклин Д1, чиито 

ген е един от ранните гении, които започват да се експресират след навлизането на 

активирания ERK1/2 в ядрото [Roovers and Assoian, 2000]. Нови изследвания върху 

епителни клетки показват, че при намаляване на субстратната твърдост, 

фосфорилираният ERK1/2 се локализира основно в липидните рафтове и фокалните 

адхезии [Wei et al., 2008]. Тези данни съответстват на получените в нашата лаборатория 

резултати за повишено количество активиран ERK1/2 в рафтовете на фибробласти от 

триизмерната еластична и мека нативна система. 

 

Фигура 15. Определяне количество фосфорилиран ERK по Tyr204 в мембранни рафт 
фракции на GD25β1 фибробласти от 2Д култура и 3Д нативен матрикс. Графиката показва 
разпределението на фосфорилиран ERK след проведен Western blot анализ с вътрешна контрола 
флотилин. Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 
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На Фигура 16 са обобщени схематично получените от нас резултати за ERK-

зависимата сигнализация в GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс. Отглеждането 

на GD25β1 фибробласти в конвенционален монослой и 3Д нативен матрикс показа 

разлика в скоростта на пролиферация. Експоненциалният растеж в 2Д средата беше 

заменен с линеен в матрикса. Отчетеното понижаване на пролиферацията в 3Д 

системата беше биохимично потвърдено чрез определяне на количеството циклин Д1. 

Следващото изследване на главния регулатор за експресията на циклн Д1 - Ras/ERK 

сигналния път, показа запазване на фосфорилирането на ERK1/2 в 2Д и 3Д културите и 

намалено количество Ras-ГТФ активна форма в клетките от матрикса. Изследване на 

активността на FAK и Src киназите, които представялват надлежащи регулатори на 

Ras/ERK пътя, показаха запазено ниво на фосфорилиране в 3Д спрямо 2Д системата. 

Всички тези резултати показват, че в клетки от 3Д нативен матрикс, регулирането на 

пролиферацията посредством експресията на циклин Д1, става не чрез промяна в 

степента на фосфорилиране и съответно активиране на кинази от основни сигнални 

пътища като Scr, FAK и ERK, а най-вероятно чрез секвестиране на ERK1/2 в рафтовете 

по мембраната. Намаленото количество активен Ras-ГТФ предполага, че активирането 

на ERK1/2 вероятно се осъществява чрез други сигнални каскади. 
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Фигура 16. Схематично представяне на ERK-зависимата сигнализация в GD25β1 
фибробласти от 3Д нативен матрикс.  

3. Изследване на клетъчната пролиферация в нативен триизмерен матрикс 

след експериментално снижаване на мембранния холестерол. 

Както бе споменато в предишния раздел, изследвания в нашата лаборатория 

доказаха 30% повишаване на количеството на мембранния холестерол и броя на 

рафтовете при клетки от нативен матрикс [Stefanova et al., 2009]. Ние предположихме, 

че вероятно съществува връзка между увеличената локализация на ERK1/2 в рафтовете 

и увеличеното количество холестерол в мембраните. Ето защо като следващ етап от 

експерименталната работа бе да установим дали манипулирането на количеството 

мембранен холестерол в клетки от нативен матрикс ще предизвика промяна в 

локализацията и/или активността на ERK1/2, което би рефлектирало върху експресията 

на циклин Д1. 

3.1. Определяне ефекта на ловастатина върху растежния профил на 

GD25β1 фибробласти в 3Д нативен матрикс. 

Ловастатинът е лекарствен продукт с широко приложение в медицината. Той 

действа като инхибира основният ензим на мевалонатния път, а именно HMGR (3-

хидрокси-3-метилглутарил-CoA редуктаза), което като краен ефект има освен 

понижаване на синтезата на холестерол и потискане на производството на 

изопреноиди, като по този начин се блокира активирането на малките Г-белтъци 

[Istvan, 2003].  

Първоначално, ние трябваше да установим как влияе концентрацията на 

ловастатина върху пролиферацията на фибробластите по време на формиране на 3Д 

културата. За конвенционални култури е доказано, че концентрации под 3-5 µM 

ловастатин блокират пролиферацията при фибробласти [Carlin et al., 2007 Porter et al., 

2004], а над тази концентрация се предизвиква митохондриално-зависима апоптоза 

[Sacher et al., 2005; Splichal and Ornstein, 2001]. Ние избрахме три концентрации на 

лекарството - 2,5µM, 5µM и 10µM разтвори. Първата експерименталната постановка 

включваше третиране на плътен монослой от GD25β1 фибробласти всеки ден в 

продължение на пет дни с избраните ловастатинови концентрации в присъствие или не 

на холестерол в хранителната среда. Резултатите показаха липса на блокиране на 

клетъчното делене. Те обаче не опровергаха нашите предположения, че като подтиснем 
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холестероловата биосинтеза и намалим количеството на този липид във фибробластите 

от 3Д нативния матрикс ще повишим пролиферацията. Ние решихме да променим 

експерименталната постановка, като започнем да третираме с ловастатин на трети ден 

от постконфлуентното култивиране. Трите ловастатинови концентрации не показаха 

токсичен ефект върху фибробластите от 3Д матрикса, като само една от тях - 2,5µM 

оказа положително въздействие върху степента на нарастване на културата (Фигура 

17). Не беше наблюдавана промяна и при постконфлуентно култивиране в присъствие 

или не на холестерол в хранителната среда. Ето защо за следващите изследвания ние 

решихме да използваме само 2,5µM ловастатин в безхолестеролна DMEM. За 

контролна 3Д система ние избрахме фибробласти култивирани за 48 часа в 

безхолестеролна среда.    

            

Фигура 17. Ефект на ловастатина върху растежния профил на GD25β1 фибробласти в 3Д 
матрикс. Три дневни матрикси бяха култивирани в продължение на два дни в присъствие на 
холестерол, без холестерол и с 2,5µM, 5µM и 10µM ловастатин в отсъствие на холестерол в 
хранителната среда. Кривите бяха получени чрез използването на МТТ тест за определяне на 
митохондриална активност на клетките в културата. Данните са средни стойности на най-малко 
три независими експеримента.      

За следващите изследвания, ние трябваше да докажем, че използваната 

концентрация на ловастатин, няма токсичен ефект върху клетките от триизмерната 

система. Беше проведен флоуцитометричен анализ, който показа, че третиране с 2,5µM 

ловастатин не предизвиква повишаване на апоптичните процеси във GD25β1 

фибробласти от 3Д матрикс.  
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3.2. Ефект на ловастатина върху количеството холестерол в плазмени 

мембрани на GD25β1 фибробласти в 3Д нативен матрикс. 

В търсене на допълнителна информация за директния ефект на ловастатина, ние 

изследвахме нивото на мембранен холестерол в клетки от пет дневни 3Д култури, 

които в последните 48 часа бяха третирани с 2,5µM ловастатин в отсъствие на 

холестерол. Експериментите показаха, че безхолестеролното култивиране предизвиква 

покачване на количеството на този липид в плазмените мембрани на фибробласти от 

3Д матрикс (Фигура 18). Вероятно липсата на холестерол в културалната среда 

представлява стресов фактор, който предизвиква промяна на сигнализацията свързана с 

експресията на гени отговорни за холестероловата биосинтеза [Robichon and Dugail, 

2007]. Комбинацията от безхолестеролна среда и ловастатин предизвиква 30% 

намаляване на мембранния холестерол сравнено с фибробласти, култивирани с 

холестеролна хранителна среда.  

                                

Фигура 18. Ефект на ловастатина върху количеството холестерол в плазмени мембрани на 
GD25β1 фибробласти в 3Д матрикс. Три дневни матрикси бяха култивирани в продължение на 
два дни в присъствие на холестерол, без холестрол и с 2,5µM ловастатин в отсъствие на 
холестерол в хранителната среда. Данните са средни стойности на най-малко три независими 
експеримента.      

3.3. Анализ на пролиферацията в клетки от 3Д нативен матрикс, след 

третиране с ловастатин. 

Следващите експерименти имаха за дел да бъде проверено биохимично дали се 

променя пролиферацията и сигнализацията през ERK1/2, която е отговорна за 

регулирането на клетъчното делене. Резултатите от проведения експеримент показаха 
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значимо (р<0,05) повишаване на количеството циклин Д1 с приблизително 35% при 

третиране с 2,5µM ловастатин (Фигура 19). Това потвърди нашето предположение, че 

снижаването на количеството на мембранния холестерол има позитивен ефект върху 

експресията на циклин Д1 и клетъчната пролиферация. Тези резултати за първи път 

показаха, че статин може да предизвика повишаване на клетъчното делене. 

 

Фигура 19. Ефект на 2,5µM ловастатин върху количество Циклин Д1 в GD25β1 
фибробласти от 3Д нативен матрикс. Графиката показва количество циклин Д1 след проведен 
Western blot анализ с вътрешна контрола тубулин. Данните са средни стойности на най-малко 
три независими експеримента. 

От проведените експерименти за определяне на растежния профил на 

фибробласти, количеството мембранен холестерол и нивото на експресия на циклин Д1 

след третиране с 2,5µM ловастатин ние заключихме, че вероятно съществува диапазон 

на холестеролната концентрация, в който при определени характеристики на 

обкръжаващата среда, клетките поддържат оптимални своите жизнени параметри. При 

повишаване или понижаване на количеството холестерол и по-конкретно този включен 

в плазмените мембрани, настъпва промяна в клетъчната сигнализация свързана с 

регулиране на пролиферацията чрез промяна в експресията на циклин Д1.  

 3.4. Изследване въздействието на ловастатина върху FAK/Src/ERK 

сигнализацията в клетки от 3Д нативен матрикс.  

Изследвания в конвенционални условия доказват, че ловастатинът потиска 

фосфорилирането на FAK Tyr397 чрез потискане на фанезилирането и геранилирането 

на RhoA, което води до блокиране на формирането на фокални адхезионни комплекси и 

последващо инхибиране на ERK1/2 сигнализацията [Zhong et al., 2005; Jeon et al., 2010]. 
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Проведеният Western blot анализ след третиране с 2,5 µM ловастатин за 48 часа в 

безхолестеролна среда показа, че фосфорилирането на FAK по Tyr397 е незначително 

понижено (Фигура 20) сравнено с фибробласти от контролния 3Д матрикс. Вероятно 

фосфорилирането на тази киназа в GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс не се 

повлиява, защото тя не е компонент на 3Д матрикс адхезиите [Cukierman E et al., 2001]. 

Както беше доказано от нас за фибробласти от постклетъчен матрикс сигнализацията 

до Ras/Raf/ERK е FAK-независима. 

 

Фигура 20. Ловастатинов ефект върху FAK/Src/ERK сигнализацията в клетки от 3Д 
нативен матрикс. A) Графиката показва степен на фосфорилиране на ERK1/2 след проведен 
Western blot анализ с вътрешна контрола тотален ERK1/2. Б) Анализите чрез имуноблотинг 
показват количествата фосфорилиран FAK и Src отнесени към вътрешна контрола тубулин. 
Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 

За фибробласти в постклетъчен матрикс Cukierman и Pankov et al (2002) 

допускат, че интегрин-зависимото активиране на Ras/Raf/ERK пътя е Src-зависимо, 

като това по-късно беше показано и с нашите резултати. Анализът на GD25β1 

фибробласти от 3Д култура третирана за 48 часа с 2,5µM ловастатин показа 

незначително повишаване на фосфорилирането на Src по Ser418 сравнено с контролния 

3Д матрикс (Фигура 20). Аналогично на FAK, активирането на Src в клетки от 2Д се 

блокира след третиране със статини, поради неговото дефосфорилиране в рафтовете по 

плазмалемата [Zhong et al., 2005; Yamashita et al., 2010]. Непобликулвани наши данни 
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показават, че в изследвания 3Д нативен матрикс след третиране с 2,5µM ловастатин се 

преддизвиква силно намаляване на количеството фосфорилиран Src в рафтовете. Тези 

данни в комбинация със запазеното ниво  на фосфорилиране на киназата в третираните 

с ловастатин 3Д фибробласти показва, че вероятно активирания Src излиза от 

рафтовете, но продължава да изпълнява своите биологични функции. 

Третирането с 2,5µM ловастатин на 3Д нативна култура не предизвика 

съществена промяна във фосфорилирането на FAK и Src, които са надстоящи 

регулатори на Ras/Raf/ERK пътя. Следователно ние очаквахме да се запази и 

фосфорилирането на ERK1/2 след статиново третиране. Проведеният експеримент 

показа липса на инхибиращ ефект на статина върху степента на фосфорилиране на 

ERK1/2 по Tyr204 (Фигура 20). В заключение високото ниво на циклин Д1 след 

третиране с 2,5µM ловастатин не е следствие на повишаване на фосфорилирането на 

ERK1/2.  

Следващата стъпка в характеризирането на действието на ловастатина върху 

експресията на циклин Д1 беше да изследваме локализацията на фосфорилираните 

форми на ERK1/2. Резултатите, изобразени графично на Фигура 21 показаха, че 

блокирането на холестероловата биосинтеза за 48 часа предизвиква почти 50% 

намаляване на количеството фосфорилиран ERK1/2 Tyr204 (р<0,001) в рафтовете 

сравнено с контролния 3Д нативен матрикс. 

 

Фигура 21. Ефект на 2,5µM ловастатин върху количество фосфорилиран ERK по 
Tyr204 в мембранни рафт фракции на GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс. Графиката 
показва количество фосфорилиран ERK след проведен Western blot анализ с вътрешна контрола 
тотален ERK. Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 
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Изследвания върху 2Д култури доказват, че намаляването на холестеролът в 

мембранните рафт домени води до активиране на Ras/ERK сигналния път [Kabouridis et 

al., 2000]. Други изследвания показват, че кавеолин-1 може да задържи ERK1/2 в 

кавеолите под неактивна форма [Kawabe et al., 2004], като нивото на кавеолин в 

клетките може да се регулира чрез промяна на количеството холестерол. Тези и други 

изследвания върху клетки от 2Д системи показават, че намаляването на мембранния 

холестерол води или до активиране на ERK1/2 или до неговото инактивиране, но това 

не е свързано с повишаване на пролиферацията. В изследваната от нас 3Д тъканно-

подобна система от GD25β1 фибробласти модулирането на холестероловото 

количество не променя степентта на фосфорилиране на ERK1/2, а само неговата 

локализация и възможността му да навлезе в ядрото и да активира експресията на гени 

с отношение към клетъчното делене (Фигура 22). Нашите резултати се потвърждават, 

макар и косвено, от изследване на Kaur et al  проведено с трансформирани плъши 

фибробласти [Kaur et al., 2004]. Този експеримент показва, че клетки, които имат по-

малко количество мембранен холестерол формират по-бързо и по-големи тумори in 

vivo сравнено със същите фибробласти, но с повишено количество холестерол. 
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Фигура 22. Схематично представяне на ловастатиново действие върху ERK-зависимата 
сигнализация в GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс.  

4. Регулирането на клетъчната пролиферация в условия на триизмерен 

нативен матрикс, се извършва чрез промяна в секвестирането на активирания 

ERK1/2. 

От проведените експерименти за изследване на пролиферацията в условия на 3Д 

нативен матрикс, ние изказахме предположение, че наблюдаваното инхибиране на 

деленето е резултат от секвестиране на фосфорилираният ERK1/2 в рафт домените по 

мембраната. В последствие експерименталното снижаване на мембранния холестерол в 

3Д нативния матрикс, след третиране с ловастатин, предизвика отделяне на 

активирания ERK1/2 от тези мембранни домени, което резултира в увеличаване на 

пролиферацията. Като пряко доказателство, че регулирането на пролиферацията в 

триизмерната нативна система се осъществява чрез секвестиране на активирания ERK в 

рафтовете, ние решихме да изследваме ефекта от отделянето на киназата от тези 

мембранни домени върху степеннта на пролиферация. За моделна система ние 

използвахме фибробластите от 3Д нативен матрикс, които култивирахме обратно в 2Д 

условия, с цел да възстановим техния експоненциален растеж. Резултатите са графично 

представени на Фигура 23. Фибробластите, които са били отглеждани в монослой 

имаха очаквания експоненциален растеж като техния брой се удвояваше на всеки 24 

часа. Клетките, които бяха отглеждани в 3Д условия след прехвърлянето им в 

монослойна култура не нарастваха през първите 24 часа, след което започваше 

постепенно възстановяване на пролиферацията и едва от 3 ден навлизаха в 

експоненциален растеж, характерен за конвенционалните монослойни култури. 
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Фигура 23. Растежен профил на GD25β1 фибробласти от 3Д нативен матрикс след 
прехвърляне в конвенционални 2Д условия. Графиката е направена чрез витално преброяване 
на клетъчните полулации през интервал от 24 часа след оцветяване с 0,2% р-р на трипаново 
синьо. Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 

Следващата експериментална стъпка включваше изследване на количеството 

фосфорилиран ERK1/2 след прехвърляне на GD25β1 фибробластите от триизмерна в 

двуизмерна система за култивирне. За да навлезе клетката в нов цикъл на делене е 

необходимо да се активира транскрипцията на определени гени, един от които е циклин 

Д1. Това може да се осъществи само след като фосфорилираният ERK1/2 навлезе в 

ядрото. Следователно преминаването в експоненциален растеж на клетките два дни 

след прехвърлянето им в 2Д условия трябва да бъде предхождано от отделяне на 

ЕRK1/2 от рафтовете в цитоплазмата, което би довело до възможността в последствие 

той да се пренесе в ядрото. Експериментът включваше определяне на количеството 

фосфорилиран ERK1/2 в детергент неразтворимите мембранни фракции от 

фибробласти отглеждани в 5-дневен нативен матрикс и през първите три дни след 

прехода от 3Д в 2Д култивиране. В потвърждение на нашето очакване, получените 

резултати, показаха статистически значимо (р<0,001) понижаване на количеството на 

фосфорилирания ERK1/2 по Tyr204 в рафт фракцията след прехода от 3Д в 2Д култура 

сравнено с неразтворимата фракция от 3Д нативната система (Фиг. 24). Количеството 

на изследваната киназа намалява с 40% още 24 часа след конвенционално култивиране, 

като на втори ден нивото на фосфорилиран ERK1/2 в детергент неразтворимата 

фракция спада до 8%. Бързото намаляване на количеството фосфорилиран ERK1/2 в 

рафт домените още 24 часа след монослойно култивиране и възстановяване на 

експоненциалния растеж от трети ден в 2Д системата показаха, че повишената скорост 

на делене е следствие от изменение в локализацията на ERK1/2 с последваща промяна в 

експресията на гени, което изисква по-дългъг период от време.  
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Фигура 24. Ефект на прехода от 3Д към 2Д култивиране върху количество фосфорилиран 
ERK по Tyr204 в мембранни рафт фракции на GD25β1 фибробласти. Графиката показва 
количество фосфорилиран ERK след проведен Western blot анализ с вътрешна контрола 
флотилин. Данните са средни стойности на най-малко три независими експеримента. 

5. Заключение 

Конвенционалният модел на култивиране е използван от години като начин за 

отглеждане на клетки извън организма. Изваждането на клетката от меката и еластична 

тъкан и поставянето й върху твърдата адхезивна повърхност на съда за култивиране 

предизвиква промени в сигнализационните пътища, чрез което тя се адаптира към 

новите условия. В последните години интензивно се разработват триизмерни култури 

от синтетични или природни компоненти на извънклетъчния матрикс с цел изучаване 

на сигналните отговори по начин, който нормално се случват in vivo. Основният 

недостатък на тези триизмерни фибриларни култури е, че те не са напълно синтезирани 

и аранжирани от самите клетки т.е. те са частично изкуствено създадени и се 

различават съществено от естествените тъкани. Ето защо нашата лаборатория си 

постави за цел да създаде триизмерен тъканен еквивалент, за чието конструиране да не 

трябва да се залага екзогенен скелет от матриксни белтъци. Разработеният нативен 

матрикс от GD25β1 фибробласти осигурява триизмерност, подобна на тази в живата 

тъкан. Също така той съдържа голямо количество междуклетъчно вещество 

синтезирано и организирано от самите клетки, което осигурява най-добрата среда за 

тяхното съществуване и функциониране. В допълнение с ниската степен на 

пролиферация, разпръснатост на делящите се клетки в обема на културата и типа на 

сигнализация, 3Д нативната матриксна култура показва висока приближеност със 
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съединителната тъкан in vivo. Тази 3Д нативна система представлява високо 

приближен in vitro тъканен аналог, който дава възможност да бъдат изучавани 

промените в сигнализацията при различни заболявания, което до сега 

конвенционалните култури не позволяваха. Култивирането на тумурни клетки в 

матрикса ще предостави възможност за изучаване на механизмите на метастазиране и 

влиянието на различни лекарствени препарати в in vivo-подобни условия. Тя може да се 

използва и като основа за създаване на in vitro аналози на кожа чрез конструиране на 

система от фибробласти, кератиноцити, мастни клетки и др. Ако този ''спокоен'' 3Д 

нативен матрикс бъде експериментално наранен това ще даде възможност да се 

проследи процесът на зарастване на рани и дори да бъде изучено участието на други 

клетъчни видове след тяхното ко-култивиране. Разработването на такива in vivo 

приближени култури може да даде по-акуратни клетъчно базирани изследвания за in 

vitro създаване на тъкани и органи за трансплантация и за производстов на нови 

лекарствени препарати.  

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

От проведените експерименти могат да бъдат обобщени следните по-важни 

резултати: 

1. При фибробласти, култивирани в 3Д постклетъчни матрикси, стимулирането 

на Ras/Raf/ERK сигналният път е FAK-независим процес, който изисква активиране на 

Src киназата. 

2. Култивирането на фибробласти в постклетъчен 3Д матрикс предизвиква 

повишаване на пролиферацията и експресията на гладкомускулен α-актин. Тази 

експериментална система може да се разглежда като подходящ модел за изследване на 

фибробластно активиране в in vivo подобни условия. 

3. Мишите фибробласти от линията GD25β1 запазват способността си за 

нарастване и след достигане на 100% конфлуентност, като формират многослойна 

култура от клетки, обгъранти от естествено синтезиран (нативен) извънклетъчен 

матрикс  

4. Популацията от клетки в 3Д нативни матрикси има линейно нарастване, ниски 

нива на апоптоза и стареене и не страда от недостиг на хранителни вещества и 

растежни фактори.  
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5. В 3Д нативни матрикси клетъчната пролиферация е потисната, като на всеки 

24 часа в нов клетъчен цикъл навлизат 1х105 кл/см2. Делящите се клетки не са 

обособена популация и нямат специфична локализация в културата. В процеса на 

делене  участват почти всички (94%) фибробласти, като те са разпръснати равномерно 

в културата. 

6. Експресията на циклин Д1 в клетки от 3Д нативни матрикси е потисната в 

сравнение с експресията на този циклин в монослойни, 2Д култури и корелира с 

отчетеното понижаване в пролиферацията. Това не е свързано с промяна във 

фосфорилирането на ERK1/2, а е резултат на секвестирането му в рафт домените по 

мембраната на клетките от 3Д нативния матрикс.  

7. Запазената степен на фосфорилиране на ERK1/2 в GD25β1 клетки от 3Д 

нативни в сравнение с монослойни 2Д култури корелира със запазената активност на 

Src и FAK, но намаленото количество Ras-ГТФ предполага, че сигнализацията до 

ERK1/2 в 3Д нативните матриксни култури е Ras-независима. 

8. Установената намалена експресия на циклин Д1 в 3Д нативни матрикси 

корелира с ниското количество на този белтък в клетки от подкожна тъкан на мишка, 

което е свързано с наблюдаваната слаба пролиферация в двете триизмерни системи. 

9. Двукратното намаляване на мембрания холестерол в клетки от 3Д нативни 

матрикси, постигнато чрез третиране с 2,5µM ловастатин, предизвиква повишаване в 

експресията на циклин Д1 с 35% .  

10. Положителният ефект върху пролиферацията, предизвикан от понижаването 

на мембранния холестерол в резултат на третиране с ловастатин в нативни матрикси, е 

свързан с изместване на фосфорилирания ERK1/2 от рафт домените без промяна в 

FAK/Src/ERK сигнализацията. 

11. Концентрации на ловастатин, които имат доказан антипролиферативен 

(5µM) и цитотоксичен ефект (10µM) върху монослойни култури не предизвикват 

подобен ефект в 3Д нативните системи.  

12. Възстановяването на експоненциалния растеж на фибробластите от 3Д 

нативни матрикси след прехвърлянето им в 2Д култура се предхожда от изтегляне на 

фосфорилираният ERK1/2 от мембранните рафт домени. 
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ИЗВОДИ 
 

След анализ на получените резултати, ние направихме следните изводи: 

1. Култивирането на HFFs в постклетъчен 3Д матрикс води до стимулиране на 

пролиферацията, миграцията и синтеза на гладкомускулен α-актин. По отношение на 

изброените параметри клетките в тази триизмерна култура наподобяват активирани 

фибробласти и представят една подходяща моделна система за изследване на 

възпалителните процеси в живия организъм. 

 

2. Системата от GD25β1 клетки  в собствено синтезиран (нативен) 3Д матрикс се 

характеризира с ниска пролиферация и слаба експресия на гладкомускулен α-актин. В 

комбинация с установеното последователно навлизане на всички фибробласти в 

клетъчен цикъл и равномерното разположение на делящите се клетки в обема на 

системата, я прави подходящ in vitro аналог на здрава съединителна тъкан.   

 

3. Поддържането на определено ниво на пролиферация в 3Д нативен матрикс се 

осъществява чрез секвестиране на фосфорилирания ERK1/2 в рафт домените по 

мембраната на фибробластите. Това показва значителна разлика в механизма на 

регулация на клетъчното делене спрямо монослойни култури, където това се 

осъществява чрез регулиране на количеството и продължителността на фосфорилиране 

на ERK1/2. 

 

4. В триизмерните постклетъчни и нативни матрикси активността на FAK е 

потисната, но фосфорилирането на Src се подържа високо, в сравнение с 

конвенционалните култури. Тези резултати се потвържадават и от експериментите 

проведени с 2Д и 3Д тъкани. Вероятно сигнализацията през Src е по-важният път на 

регулация в живата тъкан. 
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ABSTRACT 

Current model system for investigation of cell signaling mechanisms is conventional 

two-dimensional (2D) cell culture. The living organism is a three-dimensional (3D) structure 

in which each cell is in contact with other cells and/or components of the extracellular matrix. 

But how reliable results can be obtained from experiments carried out on two-dimensional 

cell cultures? Increasingly, three-dimensional cell cultures or collagen matrix are used as 

model systems for studying many processes in living cells. Conventional 2D system sugest 

good cell vitality, but no have three-dimensional microenvironment of the intact tissue. The 

communication between cells and their interaction with extracellular matrix in three-

dimensional cell cultures resembles the physiological environment and represent higher stage 

in approximation of tissues. Cellular processes such as gene expression, activity of signaling 

proteins, cell contacts, migration and differentiation, are more accurately represented by the in 

vivo models compared with two-dimensional cell cultures. The two systems demonstrated 

significant differences in the mechanisms of cellular response and biological activities. 

However, most of the reasons that cause these differences are still unknown. 

The development and characterization of three-dimensional model systems will allow 

better approximation of the experimental in vitro results to processes in living organism. The 

aim of this dissertation is to determine whether patterns of cell signaling in fibroblasts may 

differ depending on whether the cells are in their natural 3D environment or are grown in 

artificial conditions of 2D cultivation. 

 


