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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години разбирането, че методът на култивиране
дава

силно

отражение

върху

функционирането

на

клетките

и

осъзнаването на недостатъците на конвенционалните техники с
използване

на

двуизмерни

подложки

изведе

на

преден

план

необходимостта от разработването на по-добри системи за клетъчно
култивиране

в

in

vivo-подобни

условия.

Първата

стъпка

при

въвеждането на всяка нова in vivo подобна система за култивиране е
нейното детйлно характеризиране в структурно и функционално
отношение. През последните 4 години в лабораторията за клетъчни и
тъканни култури към катедра „Цитология, хистология и ембриология“
на СУ, съвместно със секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ на
ИБФ-БАН

започна

характеризирането

на

нова

in

vivo-подобна

триизмерна система за култивиране на фибробласти с цел бъдещото и
използване за изследователски и практически цели. Една от първите
задачи в този процес беше да се установи как култивирането в
триизмерни условия влияе върху структурата и функциите на
цитоплазмената мембрана на клетките. Този въпрос е изключително
важен, тъй като мембраната е една от първите структури, които реагират
при промяна на състоянето на клетките. На практика клетъчната
мембрана взима пряко или косвено участие във всички процеси на
взаимодействие между клетките и заобикалящата ги среда или една с
друга. Затова състават, структурната организация и функционирането на
мембраната се влияят от мнго фактори и могат да се изменят в
зависимост от състоянието на клетката.
В настоящата работа са представени резултатите от началния етап
на характеризиране на нова 3D система за култивиране на фибробласти
в

in

vivo

подобни

условия,

което

включва

морфологичното

характеризиране на културата и анализ на структурно-функционалните
взаимодействия в цитоплазмените мембрани на клетките.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В настоящата работа беше поставена следната цел:
Изследване

на

структурно-функционалните

зависимости

в

плазмените мембрани на фибробластите в новата триизмерна
система за култивиране.
За изпълнението на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. Морфологично характеризиране на новата триизмерна система за
култивиране на фибробласти.
2. Сравнителна характеристика на липидния състав на плазмените
мембрани, при фибробласти, култивирани в 3D култура и в
конвенционална 2D система.
3. Анализ на структурната организация на липидния бислой при
фибробласти, култивирани в 3D култура и в 2D условия:
4. Анализ на влиянието на β1-интегриновите рецептори върху липидния
състав на плазмените мембрани в 3D култура и в 2D условия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1. Клетъчно култивиране; изготвяне на 3D култура и клетъчнопродуциран матрикс
При изследванията бяха използвани две трайни клетъчни линии от
-/миши ембрионални фибробласти: GD25β1А и GD25β1 . Фибробластната
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линия GD25β1А, е получена чрез стабилно трансфектиране на GD25β1

-/-

фибробласти с гена за човешки β1А интегрин. За изследванията на
нивата на Caveolin 1 бяха изолирани три първични клетъчни култури от
миши фибробласти.
Изготвянето на 3D културата и клетъчно-продуцирания матрикс
бяха извършвани по протоколa на Edna Cukierman [Cukierman E, 2002.
Preparation of extracellular matrices produced by cultured fibroblasts. Curr
Protocols Cell Biol, 10.9.1-10.9.14] с някои модификации. Всички
експерименти с 3D културата бяха провеждани на петия ден след
посяването на клетките с концентрация 0.67×105 кл/cm2 (четвъртия ден
след достигане на 100% конфлуентен монослой).
2. Хистохимия
При изследването

на

морфологията

на

3D

културата

и

продуцирания от нея извънклетъчен матрикс бяха използвани следните
хистохимични

методи:

1)

оцветяване

за

обща

морфология

с

хематоксилин/еозин; 2) оцветяване за общ белтък с Coomasiе blau и 3)
специфично оцветяване за колаген по трихромния метод на Hollande.
3. Сканираща електронна микроскопия
Фиксирането и дехидратирането на препаратите беше извършено
по стандартен протокол. Изсушените проби бяха покрвании със злато и
бяха наблюдавани под сканиращ електронен микроскоп GO-5510.
4. Белтъчен анализ
При белтъчния анализ бяха използвани РАА-гел електрофореза на
тотални клетъчни лизати, Western Blot анализ и FACS-анализ.
5. Анализ на липидния състав на плазмените мембрани
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Плазмените мембрани бяха изолирани както е описано по-рано
[R.Pankov et all, Arch Biochem Biophys. 2005 Oct 15;442(2):160-8. Epub
2005 Aug 29]. За екстрахиране на липидите беше използван метода на
Folch. Фосфолипидните фракции бяха разделяни с тънкослойна
хроматография върху силикагел; За мастнокиселинния анализ на
фосфолипидните фракции и определянето на мембранния холестерол
беше използвана газова хроматография.
6. Анализ на структурната организация на плазмените мембрани
Разпределението на холестерола между двата монослоя на
плазмените мембрани беше изследвано чрез белязане с NBD-холестерол
по метода на Kok; Структурната подреденост на двата монослоя на
плазмените мембрани беше изследвана по метода, на F. Schroeder с
помощта на флуоресцентната сонда DPH.
7. Моделиране на латералната хетерогенност на плазмените
мембрани
Латералната

хетерогенност

на

плазмените

мембрани

беше

моделирана чрез метода на гигантските униламеларни везикули (ГУВ).
ГУВ бяха приготвяни чрез електроформация с прилагане на променлив
ел. ток.
18. Статистическа обработка на резултатите
Статистическата обработка на резултатите беше направена чрез
едно-параметричен вариационен анализ (ANOVA) или paired Student's ttest, като беше използван In Stat софтуер. За статистически значими са
приемани резултатите, при които р < 0,05.
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РЕЗУЛТАТИ
I.Морфологично характеризиране на системата:
1. Хистохимично оцветяване за обща морфология и общ белтък, и
специфично оцветяване за колаген .
За да бъде определена дебелината на клетъчния слой в 3D
културата, както и гъстотата и разпределението на клетките в него, беше
направено

хистохимично

оцветяване

за

обща

морфология

с

хематоксилин/еозин (фиг.1А). Както се вижда от напречните срези,
клетките са гъсто разположени и оформят дебел слой с тъканно-подобна
организация. Може да се прецени, че 3D културата на този етап (5 ден
след посяването) се състои от приблизително 8-10 реда клетки.
За да се докаже наличието на извънклетъчен матрис в зоните
между клетките, беше направено общо оцветяване за белтък с Coomasie
blau (фиг. 1Б) и специфично оцветяване за колаген (един от основните
белтъци на извънклетъчния матрикс) (фиг. 1В). Оцветяването с
Coomasie blau показа, че по-голямата част от междуклетъчните
пространства са изпълнени с богата на белтък субстанция. На места
между клетките се наблюдават и кухини, които вероятно са артефакти,
получени при обработката и нарязването на препаратите. Оцветяването
за колаген потвърди, че клетките в 3D културата са обградени от богат
на колаген извънклетъчен матрикс.
С цел да се визуализира структурата на извънклетъчния матрикс,
клетките в 3D културата бяха лизирани, а останалия след това тънък
слой свободен от клетки матрикс беше включен в парафин.
Оцветяването с Coomasie blau (фиг. 1Г) показа, че след лизирането
остава голямо

количество

стабилен белтъчен

матрикс с

фина

мрежовидна структура, който обаче има много по-малка дебелина
отколкото клетъчния слой, от който произхожда. Това показва, че в 3D
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културата матриксът е подложен на механични сили на опън, подобно
на извънклетъчния матрикс в тъканите. След отстраняването на клетките
и отделянето на матрикса от съда за култивиране, тези сили на опън
престават да действат и матриксът се свива в резултат на собствените си
сили на еластичност.
А

Б

В

Г

Фигура 1: Хистохимично оцветяване на парафинови срези, увеличение 400×.
А) Оцветяване с хематоксилин/еозин на 3D култура от GD25β1А на 5 ден след
посяването. Ядра – лилаво, цитоплазма – розово; Б) Оцветяване с Coomasie blau на
3D култура от GD25β1А на 5 ден след посяването; В) Специфично оцветяване за
колаген по трихромния метод на Hollande. Колаген – зелено, ядра – червено; Г)
Оцветяване с Coomasie blau на матрикс от 3D култура от GD25β1А на 5 ден след
посяването, след лизиране на клетките.
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2. Сканираща електронна микроскопия
Влакнестият протеинов скелет на извънклетъчния матрикс стана
видим под сканиращ електронен микроскоп след като 3D културата
беше третирана с лизиращ буфер за отстраняване на клетките (фиг. 5А и
Б). На снимките ясно се различават преплетени нишки с различна
дебелина. За фибробластите от линията GD25β1A се знае, че синтезират
големи количества извънклетъчен матрикс, богат на фибронектин,
колаген и ламинин. Известно е, че при образуването на извънклетъчния
матрикс от фибробластите първо се формрат фибронектиновите
фибрили, а след това върху тях се подреждат и колагеновите влакна.
Фигура 2: СЕМ на
извънклетъчия матрикс,
оставащ след лизиране
на клетките в 3D
култура от фибробласти
от линия GD25β1А на 5
ден след посяването.
Увеличение 10 000×.

Следователно най-вероятно повечето от нишките, наблюдавани на
фигура 5Б, които достигат до около 100 nm в диаметър, представляват
снопчета от фибронектинови и колагенови фибрили.
Уголемени изображения на типични клетки от 2D и 3D културите
са представени на фигура 3. Както може да се забележи, клетките от 2D
културата

имат

плоска

листовидна

форма,

формират

широки

ламелиподиуми и голям брой тънки филоподи. Ясно обособената
дорзална повърхност на клетките контактува директно с равната
повърхност на стъклената ламела (фиг. 3А). За разлика от тях клетките в
8

3D културата имат разклонена звездовидна форма с дълги изратъци,
насочени в различни направления и здраво вплетени в извънклетъчния
матрикс (фиг. 3Б). По повърхността на 3D културата се наблюдават
множество издутини на местата, където се намират клетките от подълбоките слоеве.
А

Б

Фигура 3: СЕМ на
фибробласти
от
линията
GD25β1А,
култивирани в 2D и 3D
култура. Увеличението
на изображенията е
променено дигитално
така, че да станат
съизмерими помежду
си.
А) Фибробласт от 2D
култура. Оригинално
увеличение 1000×; Със
стрелки са посочени
някои от местата,
където
се
вижда
равната повърхност на
стъклената
ламела,
върху която са посяти
клетките.
Б) Фибробласт от 3D
култура. Оригинално
увеличение 2000×.
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II.Състав и структурна организация на плазмените
мембрани в конвенционални условия и в 3D култура.
1. Сравнителен анализ на фосфолипидния състав на плазмените
мембрани на клетки, култивирани като 2D и 3D култура.
На фигура 4 са представени резултатите от сравнителния анализ
на количеството на основните групи фосфолипиди в плазмените
мембрани на GD25β1А фибробласти в 2D и 3D култура. Както се вижда,
при почти всички изследвани фосфолипидни фракции се наблюдава
значителна разлика в процентното им съдържание в мембраните на
клетките от 2D и 3D културата. Докато съдържанието на PC и PI е

Фигура 4. Графично представяне на съотношението между основните фосфолипидни
фракции в плазмените мембрани (в mol%) при 2D и 3D условия.

съответно с близо 30% и с над 25% по-ниско в 3D културата в сравнение
с 2D, то при останалите фосфолипидни фракции се наблюдава обратната
тенденция: съдържанието на SM, PE и PS е съответно с над 50%, над
25% и почти двойно по-високо в 3D културата в сравнение с 2D.
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2. Анализ на мастнокиселинния състав на основните фосфолипидни
фракции в плазмените мембрани на клетки, култивирани като 2D и
3D култура.
Резултатите от газовохроматографския анализ на мастните
киселини показаха значителни разлики между отделните фосфолипидни
фракции в 2D и 3D културата (данните не са показани). при повечето от
изследваните

липидни

съдържанието

на

фракции

моно-

и

се

забелязва

полиненаситените

и

увеличаване

на

намаляване

на

съдържанието на наситените мастни киселини при фибробластите от 3D
културата в сравнетие тези от 2D културата. Единствено при SM се
наблюдава обратната тенденция – увеличават се почти всички наситени,
а намаляват всички ненаситени МК. Вижда се, че колкото подълговерижни са наситените МК, толкова по-силно изразено е
увеличението им в SM фракция от 3D културата.
На фигура 5 е представен графично индексът на наситеност на
основните фофолипидни фракции в плазмените мембрани на клетки от
2D и 3D култура. Както се вижда от фигурата, съдържанието на PC и PI
е съответно с близо 30% и с над 25% по-ниско в 3D културата в
сравнение с 2D, докато при останалите фосфолипидни фракции се
наблюдава обратната тенденция: съдържанието на SM, PE и PS е
съответно с над 50%, над 25% и почти двойно по-високо в 3D културата
в сравнение с 2D. От графиката се вижда, че индексът на наситеност на
SM фракция в 3D културата е повече от два пъти по-висок в сравнение с
2D културата. За всички останали фосфолипидни фракции обаче (тоест
за 85% от всички фосфолипидни молекули в мембраните на 3D
фибробластите)

този

индекс

е

по-нисък,

отколкото

при

2D

фибробластите.
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Индекс на наситеност на основните мембранни
фосфолипидни фракции в 2D и 3D култура

**

**

**

Фигура 5. Графично представяне на съотношението на наситените към ненаситените
мастни киселини в основните фосфолипидни фракции от плазмени мембрани на
GD25β1A фибробласти, култивирани в 2D и 3D условия. Статистическата
достоверност на разликите между 2D и 3D за всяка липидна фракция е означена със
звездички (***р<0,001; **р<0,01).

3. Анализ на съдържанието на холестерол в плазмените мембрани
на клетки, култивирани като 2D и 3D култура.
Тъй като съдържанието на холестерол е един от определящите
фактори за структурната организация на плазмените мембрани, беше
направен газовороматографки анализ на количеството на холестерола в
мембраните на клетките от 2D и 3D културата (фигура 6). Беше
установено, че в плазмените мембрани на фибробластите в 3D културата
съдържанието на холестерол нараства с повече от 63% в сравнение с
това

в

мембраните

на

същите

фибробласти,

култивирани

в

конвенционални 2D условия.
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Фигура 6. Графично представяне на разликата в холестеролното съдържание в
плазмените мембрани на фибробласти, култивирани в 2D и 3D култура
(количеството на холестерола е представено в mol% спрямо тоталното количество
мембранни фосфолипиди (ТФЛ)).

4. Моделиране на латералната хетерогенност на плазмените
мембрани при клетки, култивирани като 2D и 3D култура.
SM и холестеролът са основните липидни компоненти на
рафтовете, следователно беше логично да се предположи, че мембраните
на фибробластите от 3D културата ще проявяват по-голяма склонност
към формиране на подобни домени. Това допускане беше подкрепено от
тенденцията на засилване на „контраста“ по отношение на наситеността
и дължината на мастнокиселинните остатъци в състава на мембранните
фосфолипиди при 3D културата: докато мембраната като цяло се
обогатява на ненаситени мастни киселини, при SM фракция се отчита
увеличаване на наситеността и дължината на мастнокиселинните вериги.
Това означава, че при клетките от 3D културата афинитетът на SM към
холестерола би трябвало да нараства и да се увеличава склонността му
да формира течно-подредени домени, въпреки че мембраната като цяло
би трябвало да се характеризира с по-голям флуидитет.
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За изготвяне на ГУВ бяха използвани липидни екстракти от
плазмени мембрани на фибробласти от 2D и 3D култура. С цел да се
оцени склонността на двата вида липидни екстракти да формират
липидни домени, беше изследвано поведението на везикулите при
промяна на температурата в диапазона от 37ºС до 4ºС. На фигура 7А и Б
са показани примери за ГУВ, формирани от двата вида липидни
екстракти, в интервала между 37ºС и 22ºС. Както се вижда при тези
температури, близки до физиологичните, и двата типа ГУВ не проявяват
белези за фазова сепарация в микрометровата скала. В интервала 22ºС 10ºС в мембраната на везикулите, формирани от липиди от 2D
културата, се наблюдаваха тъмни домени с овална форма и гладки
граници, които бяха заобиколени от светла фаза, които бяха способни да
се сливат помежду си (фиг.7В). Това поведение показва, че фазовата
сепарация във везикулите от 2D културата в този температурен интервал
е от типа течна+течна фаза, като най-вероятно тъмните домени се
намират в течно-подредена (Lo) фаза, а останалата по-светла част от
мембраната – в течно-неподредена (Ld) фаза. В същия температурен
интервал в мембраните на везикулите от 3D културата бяха
наблюдавани тъмни домени с неправилна форма, които не се сливаха
помежду си, а образуваха гроздовидни клъстери (фиг.7Г). Това показа,
че тези домени не се намират в течна, а в гел-образна фаза (So). С
понижаването на температурата площта на Lo домените в мембраните на
везикулите от 2D културата се увеличаваше все повече за сметка на
областите в Ld фаза. В интервала 10ºС - 4ºС в тези везикули се
наблюдаваше явлението перлокация на фазите – подредената фаза взима
превес над неподредената – наблюдаваха се светли Ld домени плуващи
сред по-тъмната Lo фаза (фиг.7Д). При някои от везикулите от 2D
културата в този температурен интервал се наблюдаваше
едновременното съществуване на три различни липидни фази – Ld, Lo и
So. При везикулите от 3D културата в интервала 10ºС - 4ºС тъмните
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гелобразни домени продължаваха да се групират в плътни агрегати с
неправилна форма (фиг.7Е).

А

Б

В

Г

Д

Е

Фигура 7. ГУВ от липидни екстракти от плазмените мембрани на фибробласти от
линията GD25βА. А) 2D култура, 37-22ºС. Б) 3D култура, 37-22ºС. Пример за
мултиламеларни везикули. В) 2D култура, 22-10ºС. Г) 3D култура, 22-10ºС. Д) 2D
култура, 10-4ºС. Наблюдава се перлокация на фазите. Със стрелки са обозначени
гелобразните домени. Е) 3D култура, 10-4ºС.
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5. Анализ на разпределението на холестерола между двата монослоя
на плазмените мембрани при клетки, култивирани като 2D и 3D
култура.
Разпределението на холестерола между двата монослоя на
плазмените мембрани при клетки, култивирани като 2D и 3D култура
беше изследвано чрез метода на белязане с NBD. Резултатите са
представени в таблица 1. Асиметрията в разпределението на холестерола
между двата монослоя на плазмената мембрана е по-слабо изразено при
клетките от 3D културата, отколкото при тези от 2D културата.
Локализацията на холестерола при последнте е предимно във външния
монослой на мембраната.
Гасене (%)

Fo

Fr

Fap

2D култура

268 ± 10,9

161 ± 9,7

110 ± 8,6

68±4,1

3D култура

260 ± 9,5

168 ± 0,97

105 ± 6,7

59±3,7***

Таблица 1. Гасене на флуоресценцията на NBD-холестерола във външния монослой
на плазмените мембрани на фибробласти от линията GD25β1A, култивирани в 2D и
3D култура. Fo – интензитет на флуоресценцията преди прибавянето на натриев
дитионид; Fr – интензитет на флуоресценцията след третиране с натриев дитионид;
Fap – собствена флуоресценция на клетките, несъдържащи NBD-холестерол;
Статистическата достоверност на разликите в степента на гасене между 2D и 3D е
означена със звездички (***р<0,001).

6. Структурна подреденост на плазмените мебрани при клетки,
култивирани като 2D и 3D култура.
Структурната

подреденост

на

плазмените

мембрани

беше

изследвана с помощта на флуоресцентната проба DPH. Резултатите
показват, че като цяло плазмените мембрани на клетките в 3D културата
се характеризират с по-малка степен на подреденост (SDPH = 0.7186) от
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клетките в конвенционалната 2D култура (SDPH = 0.7318) (табл.2).
Сравнението на флуидитета на двата монослоя на мембраните показа, че
разликата между външния и вътрешния монослой по този параметър е
по-ясно изразена при клетките, култивирани в конвенционални условия,
отколкото при тези от 3D културата.
Система

2D култура

3D култура

Rs (in)

0,2208 ± 0,0021

0,2229 ± 0,0017

Rs (out)***

0,2423 ± 0,0019

0,2351 ± 0,0025

SDPH***

0,7318 ± 0,00271

0,7186 ± 0,0032

Параметър

Таблица 2. Флуидитет на външния и вътрешния монослой и параметър на подреденост
на плазмените мембрани на клетки, култивирани като монослой (2D) и в триизмерна
култура (3D).
Rs (in) – анизотропен параметър на DPH за вътрешния мембранен монослой
Rs (out) - анизотропен параметър на DPH за външния мембранен монослой
SDPH – параметър на структурна подреденост на DPH
Представените стойности са средните аритметични и стандартните отклонения от пет
отделни експеримента. Статистическата достоверност на разликата между 2D и 3D е
представена в колона 1 (***P<0.001).

7. Анализ на количество на кавеолин 1 в клетки, култивирани като
2D и 3D култура.
С цел да се провери дали клетките, култивирани в триизмерни
условия, притежават по-голямо количество подредени мембранни
домени, беше анализирано количеството на един от типичните белтъчни
компоненти на рафт-подобните домени – кавеолин 1 (фигура 8).
Резултатите показаха, че след като 2D културата достигне 100%
конфлуентност, количеството кавеолин 1 в клетките започва да се
увеличава (фигура 12А). На четвъртия ден след достигането на 100%
конфлуентен монослой, когато вече е формирана 3D култура, в клетките
беше установено почти двойно увеличение на тоталното съдържание на
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кавеолин 1 в сравнение с количеството му в 2D културата (фигура 12Б).
Тези резултати показват, че култивирането на фибробластите върху
твърда двуизмерна подложка е свързано с по-ниски нива на експресия
на кавеолин 1 в сравнение с тези, които се наблюдават при култивиране
в in vivo-подобни условия.
А

α-тубулин (50kDa)

кавеолин 1 (21 kDa)
2D 1ден 2ден 3ден 4ден
(3D)

Б

2D

3D

α-тубулин
кавеолин 1
%

Mean
193,04
St.dev
±6,939
p<0,01

%

%

%

%

Фигура 8. Сравнителен анализ на количеството кавеолин 1 в тотални лизати от
фибробласти GD25β1A, култивирани като 2D и 3D култура чрез Western blot.
А) Нарастване на количеството на кавеолин 1 в процеса на формиране на 3D културата
(2D – двуизмерна култура, отговаря на 100% конфлуентен монослой; 1, 2, 3 и 4 ден –
дни след достигане на 100% конфлуентност; 3D – триизмерна култура, отговаря на
четвърти ден след достигане на 100% конфлуентност). Показана е и вътрешната
контрола (α-тубулин) на същия блот. Б) Графично представяне на количеството
кавеолин 1 в 3D културата, изчислено спрямо количеството на α-тубулина и изразено в
проценти спрямо отношението кавеолин 1/α-тубулин в 2D културата. Показани са
средното аритметично и стандартното отклонение за стълб II и стойността на
параметърът р за значимостта на разликата между стълб I и стълб II.
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8. Анализ на количеството на кавеолин 1 в първични култури от
миши фибробласти и в тъканни проби от Fascia subcutanea trunci.
С цел да се провери предположението, че култивирането на
фибробластите в 2D култура води до понижаване на експресията на
кавеолин 1, бяха създадени три пъвични клетъчни култури от миши
фибробласти, получени от подкожната съединителнотъканна фасция
(Fascia subcutanea trunci (FST)) в областта на гърба. Количеството на
кавеолин 1 беше анализирано чрез Western blot анализ в тотални
клетъчни лизати и беше сравнено с количеството му в лизати от тъканта,
от която бяха изолирани първичните култури. Резултатите за всяка от
първичните култури бяха сравнявани с тези от тъканни лизати от FST на
същата мишка, от която беше изолирана съответната култура.
Обобщените резултати от анализа са представени на фигура 9. И при
трите първични култури беше отчетено значително понижаване на
ПК

FST

α-тубулин
кавеолин 1
%

Mean
297,41
St.dev
±114,59
p<0,05

%
%
%
%
%
%

Фигура 9. Сравнителен анализ на количеството кавеолин 1 в тотални лизати от
първична култура (ПК) от миши фибробласти и от Fascia subcutanea trunci (FST) на
същите мишки. Количеството кавеолин 1 във FST при всеки отделен експеримент е
изчислено спрямо количеството на α-тубулина и е изразено на графиката в проценти
спрямо отношението кавеолин 1/α-тубулин в първичната култура от същата мишка.
Показани са средното аритметично и стандартното отклонение за стълб II и стойността
на параметъра р за значимостта на разликата между стълб I и стълб II.
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тоталното количество на кавеолин 1 в сравнение с количеството му в
тъканите, от които тези култури бяха изолирани. Тези резултати
потвърждават предположението, че поставянето на фибробластите в
неесествени 2D условия подтиска експресията на кавеолин 1.

III. Влияние на β1-интегрините върху състава
плазмените мембрани в условия на 3D култура

на

1. Анализ на количество и степента на активиране на β1интегриновите рецептори в мембраните на фибробласти от
линията GD25b1A, култивирани като 2D и 3D култура.
С цел да се провери дали култивирането в 3D условия води до
промяна в експресията и/или степента на активиране на β1интегриновите рецептори (основните рецептори за фибронектин и
основните интегрини в 3D-адхезиите), бяха анализирани общото
количество и количеството на активираните β1-интегринови рецептори в
мембраните на фибробластите от 2D и 3D културата с помощта на FACS
анализ (фиг. 10 и 11). Както се вижда на фиг 10, в 3D културата се
забелязва слабо намаляване на общото количество на тези рецептори по
клетъчната повърхност. Резултатите от изследването на активираната
форма на β1-интегрините са представени на фигура 11. Сравняването на
Mean параметъра на пиковете показва, че отместването при клетките от
3D културата е по-малко, отколкото при клетките от конвенционалнта
2D култура. Това означава, че в условия на 2D култивиране
фибробластите притежават по-голямо количество активирани молекули
β1-интегрин по своята повърхност, отколкото при култивиране в
триизмерни in vivo-подобни условия. Този резултат, заедно с резултата
за съдържанието на тотални β1-интегрини, показва, че функциите на
интегриновите рецептори в 3D-културата най-вероятно зависят не от
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количеството им в плазмената мембрана, а от тяхната локализация и от
типа на адхезивните контакти, които изграждат.

А

Б

Фигура 10. FACS анализ на тоталното количество β1-интегрини в мембраната на
фибробласти от линията GD25b1A с антитяло K20 срещу тотални β1-интегрини и второ
антитяло GAM-FITC.
А) При култивиране в 2D култура;
Б) При култивиране в 3D култура.

А

Б

Фигура 11. FACS анализ на активираните β1-интегрини в мембраната на фибробласти
от линията GD25b1A с антитяло 9EG7-Alexa488 срещу активирани β1-интегрини.
А) При култивиране в 2D култура;
Б) При култивиране в 3D култура.
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2. Анализ на фосфолифидния състав и количеството на холестерола
в плазмени мембрани от фибробласти неекспресиращи β1интегрини, в условията на 2D и 3D култура.
Резултатите до тук показаха, че поставянето на фибробластите в
условия на триизмерна култура предизвиква значителни промени както
в липидния състав, така и в структурната организация на клетъчните
плазмени мембрани. Анализът на експресията на β1-интегриновите
рецептори – основните рецептори, отговорни за свързването с
фибронектина и за изграждането на фибронектиновия матрикс обаче
показа, че фибробластите в 3D културата притежават по-малко тотални
и активирани β1-интегрини по повърхността на плазмените си
мембрани. Това означава, че ако β1-интегрините оказват някакво
влияние върху състава и организацията на плазмените мембрани, то то
се дължи не на увеличаване на тяхната експресия или активиране, а на
модулиране на тяхната специфична локализация и/или асоциация с
други белтъци (например поради замяната на един тип клетка-матрикс
адхезии с друг). За да се провери до каква степен промените в липидния
състав на мембраната при култивиране в 3D система са свързани с
функциите на β1-интегрините беше използвана фибробластната
-/клетъчна линия GD25b1 , която не експресира β1-интегрини.
Анализирани

бяха

фосфолипидният

състав

и

съдържанието

на

холестерол в плазмените мембрани на клетките от тази линия в условия
на 2D и 3D култивиране.
На

фиг.

12

са

представени

резултатите

от

анализа

на

холестеролното съдържание на плазмените мембрани на фибробластите
-/от линията GD25b1 при култивиране в 2D и в 3Dкултура.

22

Фигура 12. Графично представяне на разликата в холестеролното съдържание в
плазмените мембрани на фибробласти от линията GD25β1-/-, култивирани в 2D и
3D култура (количеството на холестерола е представено в mol% спрямо тоталното
количество мембранни фосфолипиди (ТФЛ)).

Получените резултати показаха, че при фибробластите от линиата
-/GD25b1 не се наблюдава статистически значимо увеличаване на
холестеролното съдържание в плазмените мембрани в 3D културата.
Сравнителният анализ на фосфолипидния състав на плазмените
-/мембрани на GD25b1 -фибробластите при 2D и 3D култивиране също
показа някои различия в сравнение с клетките от линията GD25b1А (фиг.
13). Както се вижда от фигурите, тенденциите, наблюдавани при

Фигура 13. Графично представяне на съотношението между основните фосфолипидни
фракции в плазмените мембрани (в mol%) при 2D и 3D условия.
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-/-

GD25b1А фибробластите се запазват и при линията GD25b1 : при
култивиране в 3D култура се наблюдава повишаване на съдържянието
на SM, PE и PS, и понижаване на съдържанието на РС и PI в плазмените
мембрани. Когато обаче бъде сравнена степента, в която всяка от
изследваните фракции се променя (увеличава или намалява) при
поставяне в 3D условия за двете изследвани клетъчни линии, се
забелязват някои съществени разлики (фиг.14). Така например при
линията GD25b1А увеличаването на съдържанието на SM в 3D културата
-/е приблизително с 54%, а при клетките от линията GD25b1 то е едва с
25%, тоест два пъти по-малко. Същото се отнася и за увеличението на
съдържанието на PS. От друга страна степента на промяна (намаляване)
на РС в 3D културата е почти еднаква при двете клетъчни линии (около
-/28% при GD25b1А и близо 26% при GD25b1 ). Това означава, че
-/-

липсата на β1-интегрини при линията GD25b1

може да оказва пряко

въздействие върху синтезата на някои фосфолипиди, както и на
холестерол. На фигура 18 е представена графика, сравняваща степента, в
която изследваните липидни фракции се влияят от наличието на β1интегрини при култивиране в условия на 3D култура. От графиката се
вижда, че най-силно влияние от страна на β1-интегрините търпят
холестеролът, SM и PS, докато промяната на PC, РЕ и PI зависи много
по-слабо от наличието на β1-интегрини и следователно вероятно се
дължи на други фактори. Тези резултати недвусмислено показват, че β1интегрините са отговорни поне за една част от промените, наблюдавани
в плазмените мембрани на фибробластите при култивиране в
триизмерна in vivo пдобна система.
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Фигура 14. Влияние на наличието на β1-интегрини върху промяната на
съдържанието на холестерола и основните фосфолипидни фракции в плазмените
мембрани на клетките при култивиране в 3D култура.
Показаните стойности отразяват разликата в степента на изменение на
процентното съдържание на всяка от липидните фракции при преминаването от 2D към
-/3D култивиране при GD25β1 и GD25β1А фибробластите. За целта първо процентното
съдържание на всяка липидна фракция в 3D културата беше изразена като процент от
същата стойност при 2D културата. След това получените стойности за линията
-/GD25β1А бяха извадени от съответните стойности за линията GD25β1 . На графиката
са показани абсолютните стойности от получената разлика.
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ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите, представени в настоящата дисертация показват, че
новите условия в разработената триизмерна in vivo-подобна система за
клетъчно култивиране могат да индуцират съществени промени в
различни клетъчни характеристики. Изследването на разпределението на
клетките и структурата на извънклетъчния матрикс в 3D културата
показа, че по своята организация тази система наподобява тъканите в
многоклетъчните организми. Беше установено, че поставянето на
фибробластите в такива in vivo-подобни условия води до промяна на
тяхната морфологията в сравнение с морфологията, която те типично
притежават в конвенционалните 2D системи – на първо място изчезва
изкуственото диференциране на вентрална и дорзарлна повърхност на
клетките, а контактът с извънклетъчния матрикс се осъществява във
всички направления. Съществени разлики бяха установени също така
при всички изследвани характеристики на плазмените мембрани на
клетките. Най-общо тенденциите, които бяха наблюдавани при клетките
от 3D културата, бяха следните: 1) увеличаване на процентното
съдържание в плазмената мембрана на основните липидни компоненти
на рафтовете – SM и холестерол; 2) засилване на контраста по
отношение на наситеността на мастните киселини между SM фракция и
всички останали фосфолипидни фракции в цитоплазмената мембрана,
като при SM беше наблюдавано увеличаване на степента на наситеност
и на дължината на ацилните веригите, а при останалите фосфолипиди –
повишаване на съдържанието на ненаситени и полиненаситени мастни
киселини; 3) повишена експресия на основния белтъчен компонент на
кавеолите – Cav 1; 4) увеличена склонност на липидните екстракти от
плазмените мембрани за формиране на подредени липидни домени in
vitro; 5) цялостно увеличаване на флуидитета на плазмената мембрана,
съчетано с намаляване на асиметрията между двата мембранни
монослоя по отношение на флуидитета и на съдържанието на
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холестерол; 6) увеличаване на съдържанието в мембраната на PS и
намаляване на съдържанието на PI; 7) намаляване на количеството на
тоталните и активираните форми на β1-интегриновите рецептори по
клетъчната повъхност. Изследването на липидния състав на плазмените
-/мембрани при фибробласти от линията GD25b1 , които не експресират
β1-интегрини, показа, че при прехода от 2D- към 3D-култура β1интегрините оказват силно влияние върху повишаването на холестерола,
SM и PS, докато почти не въздействат върху промените в съдържанието
на останалите липидни фракции. На базата на тези резултати могат да
бъдат

направени

следните

предположения

по

отношение

на

организацията на плазмените мембрани на клетките в 3D-културата: 1)
по всяка вероятност техните плазмени мембрани формират по-голямо
количество и/или по-стабилни рафт домени и в частност кавеоли в
сравнение с плазмените мембрани на клетките, култивирани в 2Dсистема;

2)

вероятно

съществува

разлика

в

големината

и

разпределението на отрицателните заряди във вътрешния монослой на
плазмените мембрани при 3D-културата; 3) Всички тези промени поне
от части се дължат на изменение във функциите на β1-интегриновите
рецептори, които обаче не са свързани с увеличаване на експресията или
степента на активирането им, а единствено на промяна в тяхната
локализация и взаимодействието им с други молекули, най-вероятно в
състава на специализираните клетка-матрикс контакти; 4) Изброените
промени в състава и организацията на плазмените мембрани по всяка
вероятност оказват влияние върху голям брой сигнални и метаболитни
процеси в клетките и по този начин могат пряко или косвено да влияят
върху почти всички по-важни клетъчни функции.
Получените резултати повдигат много въпроси, свързани с
влиянието на метода на култивиране върху функционирането на
клетките. Разкриването на промените в състава и организацията на
плазмените мембрани на фибробластите в новата in vivo-подобна
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триизмерна култура, е само първата стъпка по пътя на нейното
характеризиране и налагането

като по-добра алтернатива на

конвенционалните двуизмерни системи за култивиране на фибробласти.
Едно от направленията, по които вече се работи активно в секция
„Липид-белтъчни взаимодействия“ на ИБФ-БАН, е изследването на
активностите на някои ключови ензими, участващи в метаболизма на
фосфолипидите и холестерола при клетките, култивирани в новата in
vivo-подобна система, и особено на такива ензими, които са свързани с
клетъчната реакция на стрес. Това е от важно значение от гледна точка
на идеята, че култивирането на фибробластите в двуизмерни системи в
отсъствие на естествен извънклетъчин матрикс е стресово за тях и
вероятно отключва съответни защитни механизми, които да помогнат на
клетките да се адаптират. Особено внимание се обръща също на темата
за окислението на мембранните липиди и клетъчните механизми за
защита срещу това окисление в 3D-културата [T. Lupanova

all,

Alterations in the content and physiological role of sphingomyelin in plasma
membranes of cells cultured in three-dimensional matrix, Mol Cell Biochem.
2010 Jul;340(1-2):215-22. Epub 2010 Feb 23.]. Друга важна тема, която
трябва да бъде продължена при бъдещите изследвания е свързана с
влиянието на интегриновите рецептори върху характеристиките на
плазмените мембрани и в частност върху формирането на подредени
мембранни домени. Второто направление, по което се работи активно в
лабораторията за клетъчни и тъканни култури към катедра „Цитология,
хистология и ембриология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ е изследването на
сигналните пътища, управляващи клетъчната пролиферация и в частност
на интегриновата сигнализация в новата in vivo-подобна система. Някои
от възможните приложения на системата в бъдеще са свързани с
изучаването на механизмите на възникване и методите на терапия на
фибропролиферативните заболявания, тестването на фармацефтични
препарати и даже в областта на регенеративната медицина. Освен това
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тази система би могла да намери приложение при изучаването на
взаимодействието на раковите клетки с подлежащата съединителна
тъкан.

ИЗВОДИ
Въз основа на получените резултати бяха направени следните изводи:
1. По своята морфология изследваната 3D култура се доближава до
тъканната организация.
2. Култивирането в 3D условия води до увеличаване на процентното
съдържание в плазмената мембрана на основните липидни компоненти
на рафтовете – SM и холестерол, увеличаване на съдържанието на PS и
намаляване на съдържанието на PI и PC.
3. Култивирането в 3D условия води до увеличаване на степента на
наситеност и на дължината на ацилните веригите в SM фракция на
плазмените мембрани, докато при останалите фосфолипидни фракции
се

наблюдава

повишаване

на

съдържанието

на

ненаситени

и

полиненаситени мастни киселини.
4. Липидните екстракти от плазмените мембрани на фибробластите в 3D
културата проявяват увеличена склонност за формиране на подредени
липидни домени in vitro.
5. Култивирането в 3D условия води до увеличаване на експресията на
кавеолин 1.
6. Плазмените мембрани на фибробластите, култивирани в 3D условия,
се характеризират с увеличен флуидит, както и с намаляване на
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асиметрията между двата мембранни монослоя по отношение на
флуидитета и на съдържанието на холестерол.

7. Промяната в съдържанието на холестерола, SM и PS в плазмената
мембрана при култивиране в 3D условия се влияе силно от наличието на
β1 интегрини, докато промяната на PC и PI е независима от β1
интегрините. Тези ефекти не са свързани с промяна на количество на β1
интегрините в плазмената мембрана или на степента им на активиране.
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