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НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА:
СЕС – Пилешки ембрионални клетки
МТТ – МТТ тест
ФТС – Фетален телешки серум
ЦК50 – Цитотоксична концентрация на веществото, която намалява с 50% преживяемостта
на третираните клетки
ЦК90 - Цитотоксична концентрация на веществото, която намалява с 90% преживяемостта
на третираните клетки
5FU – 5 Флуороурацил
AO/PI – Двойно оцветяване с акридин оранж и пропидиев йодид
BHV-4 – Bovine herpes virus type 4 (Говежди херпесен вирус тип 4)
CCID50 – Cell culture infectious dose 50 (Инфекциозна доза на вируса, която убива 50% от
клетките в културата)
CisPt - Цисплатина
CV – Tест за оцветяване с кристалвиолет
CTRL – Контрола
Dau - Даунорубицин
Diald – 2,6 диформил крезол
DMSO – Диметилсулфоксид
HPV – Human papilloma virus (Човешки папиломен вирус)
HSV-1, HSV-2 – Herpes simplex virus type 1 and 2 (Херпес симплекс вирус тип 1 и тип 2)
Metf – Метформин хидрохлорид
MorfBig – Мирфолин бигванид хидрохлорид
NR – Tест за включване на неутрално червено
PBS – Фосфатно-солеви буфер
SR-RSV – Rous sarcoma virus (Саркомен вирус на Раус) щам Schmidt-Ruppin
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I. В Ъ В Е Д Е Н И Е
Металите играят важна роля в медицината от хилядолетия, още от зората на човешката
история. Съдържащи метали лекарства се споменават в Папируса на Ebers (1500 г.п.н.е) своеобразна египетска фармакопея и един от най-древните писмени документи,
достигнали до нас.
Интересът на съвременната наука към металите и техните съединения не спира да
нараства. Значението на металните съединения за медицината се потвърждава от редица
примери за приложение на метали с различни терапевтични свойства - антимон
(антипротозойни),
бисмут
(противоязвени),
злато
(антиартритни),
желязо
(противомаларийни), сребро (антимикробни), платина (антитуморни). При наши
предишни изследвания беше установено, че комплекси на метали (цинк, мед, кобалт,
никел, желязо) с различни лиганди (Манихови бази, жлъчни киселини, монензин,
нестероидни
противовъзпалителни
средства)
проявяват
цитотоксичен
и
антипролиферативен ефект върху клетките от някои човешки и животински туморни
линии. Безспорно, специално място в света на металите заслужават биологичните
свойства на цинка, среброто, златото и ванадия. При това – напълно заслужено.
Доказано е, че нарушеното равновесие в съдържанието на есенциални метали, какъвто
е цинкът, при бозайниците води до повишена чувствителност към инфекциозни и
злокачествени заболявания. Участвайки в регулацията на редица ключови физиологични
процеси цинкът е модификатор на биологичния отговор. Металът е неотменна част от
организма на хора и животни и в определени концентрации е абсолютно необходим за
нормалното им съществуване. Този факт дава основание на учените да предположат, че
цинковите съединения биха проявили по-слабо изразени странични и токсични ефекти в
сравнение с платиновите препарати например.
Добре известните от векове антимикробни свойства на среброто и добрата му
биологична поносимост са сред основните причини за възраждащия се интерес на
съвременната наука към медицинското приложение на този метал, особено във времето на
заемащата все по-застрашителни размери устойчивост на бактериите към използваните в
клиничната практика антибиотици. Но докато за антимикробното действие на среброто е
писано и говорено много, то неговата потенциална антитуморна активност е все още слабо
проучена.
Целебната сила на златото е била известна и използвана още от старите китайски и
арабски лекари живели 2500 г.п.н.е. Ето и някои от основните причини, които обуславят
изостреното внимание на съвременните учени и лекари към златото и неговите
съединения:
1. Многогодишни наблюдения са показали, че при пациентите, приемали
продължително време златни препарати за лечение на ревматоиден артрит (т.нар.
хризотерапия), честотата на раковите заболявания е по-ниска;
2. Десетилетният опит с хризотерапията е показал добрата биологична поносимост на
златните съединения;
3. В своята ІІІ степен на окисление златото е изоелектронно и образува сходни по
структура комплекси с Pt(II). Известно е, че платината (цисплатина, карбоплатина,
оксалиплатина) е първият и единствен засега метал, навлязъл в клиничната онкология, а
цисплатината е най-широко използваният антитуморен препарат днес;
4. Редица публикации съобщават за антинеопластична активност на различни златни
съединения. В сравнение с цисплатината много от тях проявявавт по-ниска токсичност, а
някои са активни и срещу устойчиви на CisPt ракови клетки.
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Ванадият е признат за един от 40те есенциални елемента, които в малки количества
са абсолютно необходими за осъществяването на нормалната обмяна в животинските
организми. Безспорно едни от най-интригуващите свойства на този елемент са неговото
инсулиноподобно действие и обещаващата му антитуморна активност. До момента за
антинеопластичния ефект на ванадий и негови съединения, предимно при предизвикани с
химични канцерогени първични тумори в лабораторни животни, е съобщено от редица
автори. Независимо от натрупаната в тази област информация обаче, възможността
металът да намери потенциалното приложение при лечението на раковите заболявания все
още крие редица неизясенни въпроси. Ето някои от тях:
- според достъпната литература влинието на ванадиеви съедиенния върху
предизвикани с вируси неоплазии все още не е проучено;
- предложени са немалко хипотези за механизма на антитуморното действие на
елемента, но окончателното му изясняване така и не е постигнато;
- недостатъчни са и познанията ни за «съдбата» на този метал в човешките тъкани и
органи, натрупва ли се (и къде?) при продължителен прием, какви нежелани странични
реакции би могъл да предизвика.
Водени от желанието да дадем своя, макар и скромен, принос в тази област,
с разработването на представения Дисертационен труд си поставихме за цел да
изследваме някои прояви на биологичната активност на 11 новосинтезирани комплекси
на Zn, Zn/Au и Zn/Ag, както и на амониев ванадат, върху растежа на трансформирани с
вирус туморни клетки in vitro и in vivo.

II. Ц Е Л И
1. Да се изследва влиянието на новосинтезирани метални (Zn, Zn/Au, Zn/Ag, V)
съединения върху преживяемостта и пролиферативната активност на култивирани
в лабораторни условия трансформирани с вируси (птичи ретровируси, човешки
папиломни вируси) туморни клетки, както и върху репликацията на говежди и
човешки херпесни вируси.
2. Да се изпита ефекта на NH4VO3 върху растежа in vivo на клетки от
трансплантируеми тумори предизвикани с вируси и химични канцерогени.

III. З А Д А Ч И
1. Да се определи влиянието на изследваните вещества върху преживяемостта на
клетките (ЦК50, ЦК90) от използваните като експериментални модели туморни
клетъчни линии;
2. Да се сравни чувствителността към изпитваните метални съединения на туморни
и нетуморни клетки с еднакъв произход;
3. Да се проследи наличието на цитопатологични изменения в култивираните в
присъствието на метални съединения туморни клетки, способността на веществата
да предизвикват увреждания (скъсвания) в ДНК молекулите на третираните
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клетки, както и разпределението на клетките в различните фази на клетъчния
цикъл, да се идентифицира типа на наблюдаваната клетъчна смърт;
4. Да се проучи ефекта на изследваните вещества върху способността на туморните
клетки да образуват триизмерни (3D) колонии в полутечна среда;
5. Да се установи ефектът на съединенията върху репликацията на говеждия херпесен
вирус тип-4 (BHV-4) и човешките херпесни вируси типове 1 и 2 (HSV-1, HSV-2);
6. Да се изследват различни параметри на влиянието на NH4VO3 (приложен във
водата за пиене в концентрации 0.5 ppm) върху in vivo растежа на
трансплантируеми тумори у плъх, предизвикани с ретровирус (сарком у плъх,
предизвикан с Rous sarcomа virus, щам Schmidt Ruppin, SR-RSV) и химичен
канцероген (хепатом на Заждела – солидна форма):
-

време до поява на туморите след имплантирането на раковите клетки (латентен
период);
процент реагирали с поява на туморни образувания животни;
обем и маса на наблюдаваните тумори;
патоморфологични и патохистологични изменения и др.

7. Да се проследи появата на евентуални странични токсични ефекти на амониевия
ванадат върху третираните с него лабораторни животни – влияние върху някои
кръвни и биохимични показатели, поведение, телесна маса и др.

IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
IV.1. М А Т Е Р И А Л И
1. Химикали и консумативи
Хранителната среда D-MEM (Dulbecco's modified Eagle's medium) и феталният
телешки серум (ФТС) са закупени от Gibco-Invitrogen (Великобритания). Диметил
сулфоксидът (DMSO), неутралното червено, кристал виолетът, трипановото синьо,
пропидиевият йодид (PI), акридин оранжът (AO), трипсинът и антитуморните препарати
(цисплатина, даунорубицин и 5-флуороурацил) са получени от AppliChem (Германия), а
тиазол блу тетразолиум бромидът и агарът са от Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия).
Всички останали химикали с висока степен на чистота са осигурени от местни
доставчици. Стерилната пластмасова посъда и филтрите за стерилизиране на среди и
разтвори (0.2 µm) са доставени от Orange Scientific (Белгия).
2. Вещества
2.1. Метални съединения
2.1.1. Комплекси на цинк (ІІ) (Съедиенния от група I)
В проведените от нас експреименти бяха включени комплекси на Zn(ІІ) с морфолин
бигванид хидрохлорид (MorfBig) и метформин хидрохлорид (Metf) (Patrinoiu et al., 1999;
Patrinoiu, 2002). Веществата са представени в Табл. 1.
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Табл. 1. Комплекси на Zn (II) с морфолин бигванид хидрохлорид (MorfBig) и
метформин хидрохлорид (Metf)

Вещество

Структурна формула

Молекулна
маса (g/mol)

Zn-1

Zn(MorfBig)Cl3

344

Zn-2

Zn(Metf)2Cl2.3CH3OH

490

Zn-3

[Zn(MorphBig)(Metf)Cl]
Cl

436

MorfBig

Морфолин бигванид
(Morpholine biguanide)

20 7.5

Metf

Метформин
хидрохлорид
(Metformin
hydrochloride)

165.5

2.1.2. Комплекси на цинк, сребро и злато (Съедиенния от група II)
Изследвани бяха 8 комплекса на цинк, сребро и злато с производни на 2,6диформил крезол (Diald) (Табл. 2) ( Marinescu et al., 2010, 2011)
Веществата (т. 2.2.2. и т. 2.1.2.) бяха разтворени първоначално в
диметилсулфоксид, след което разредени в хранителна среда. Крайната концентрация на
DMSO в изходния разтвор (където концентрацията на съответното вещество е 1 mg/mL)
беше 2%. Разтворите бяха съхранявани в хладилник при 4оС и използвани не по-дълго от 2
седмици след разтварянето им.

4

Табл. 2. Комплекси на Zn, Ag и Au с общ лиганд 2,6-диформил крезол (Diald)

Структурна формула

Молекулна
маса
(g/mol)

Вещество

Формула

Diald

2,6-diformyl-p-cresol

164

Zn-ampy-OH

[Zn2L2(µ-OH)(H20)2](Cl04)2

689

Zn-ampy-Au

1oo[{L2Zn2(µ3-OH)}2(H2O){µ[Ag(CN)2]}](ClO4)3-THF0.5MeOH
1o0[{L2Zn2(µ3-OH)}2(H2O){µ[Au(CN)2]}](ClO4)3·THF·H2O

Zn-dmen

[Zn2L1 (µ-OH)(H20)2](C104)2

Zn-ampy-Ag

1546.67
1637.76

689

Zn-dmen-Au

1∞[{L1Zn2(µ-OH)}{µ[Ag(CN)2]}][Ag(CN)2]·2H20
[{L'Zn2(µ-OH)} {µ[Au(CN)2]}][Au(CN)2]·H20

Zn-aepy

[Zn2L3(µ-OH)(H20)2](C104)2

717

Zn-aepy-Ag

1∞[{L3Zn2(µ-OH)}{µ[Ag(CN)2]}][Ag(CN)2]·H20

857.02

Zn-dmen-Ag

5

814

2.1.3. Амониев ванадат (Съедиенния от група III)
За провеждането на изследванията in vitro амониевият ванадат (NH4VO3, Валерус,
България) беше разтворен в бидестилирана вода, стерилизиран чрез филтриране (при
диаметър на порите 0.2 µm) и разреден в културална среда. Концентрацията на
веществото в изходния разтвор беше 1 mg/ml.
При осъществяването на експериментите in vivo, NH4VO3 беше приложен във водата
за пиене в концентрация 0.5 ppm, като животните имаха свободен достъп до нея.
2.2. Комерсиални антитуморни препарати
В част от проведените експерименти бяха включени и антитуморните препарати –
цисплатина, даунорубицин и 5-флуороурацил, които изпълняваха ролята на положителни
контроли. Работните разтвори бяха приготвени съгласно инструкциите на Фирматапроизводител.
3. Клетъчни култури
Клетъчните култури, използвани като моделни системи при провеждане на
експериментите, са представени в Табл. 3.
Табл. 3. Клетъчни култури, използвани като моделни системи при проведените
експерименти
Произход

Туморни

Нетуморни

Човек

HeLa – карцином на шийката на
матката

Lеp-3 – ембрионални
клетки
MRC-5 – ембрионални
фибробласти

Говедо

-

MDBK – бъбрек

Мишка

-

BALB/c 3T3 клон 31ембрионални
фибробласти

Плъх

LSR-SF(SR) - трансплантируем
сарком у плъх, предизвикан с
Rous sarcoma virus, щам SсhmidtRuppin

Пиле

LSCC-PR(Mc29),
LSCC-SF(Mc29) (клон Е7) –
трансплантируем хепатом у пиле,
предизвикан с
миелоцитоматозния вирус Мс29

СЕС – първични култури
от 11-дневни кокоши
ембриони (порода Бял
легхорн, линия 15I)

Клетъчна линия LSR-SF(SR) е получена д-р Ивайло Александров, двмн, и се
поддържа в ИЕМПАМ-БАН (Аlexandrov, 1996).
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Клетъчната линия LSCC-PR(Mc29) (Sovova et al., 1981) е любезно предоставена на
доц. Р. Алексанрова от проф. Власта Совова, Институт по молекулярна генетика, Чешка
академия на науките, Прага, Чехия.
Клетъчната линия LSCC-SF(Mc29) и нейните клонове са създадени и
охарактеризирани от доц. Р. Алексанрова (Александрова, 2008).
Постоянната клетъчна линия BALB/c 3T3 клон 31 (миши ембрионални
фибробласти) е доставена от Centro Substrati Cellulari (Brescia, Italy) (Aaronson, Todaro,
1968).
Линиите HeLa, Lep-3 и MDBK са от Банката за клетъчни култури и вируси на
ИЕМПАМ-БАН, а MRC-5 – от Банката за клетъчни култури в НЦЗПБ, София.
4. Вируси
4.1. Човешки херпесни вируси - два чувствителни на ацикловир човешки
херпесвирусни щама – Herpes simplex virus -1 (HSV-1) щам ТМ, както и HSV-2
щам BJ(a).Двата щама са клинични изолати, получени от проф. д-р Стефан
Дундаров, дмн, и са използвани за производството на българската
противохерпесна ваксина на проф. д-р Дундаров, дмн, представляваща коктейл
от 5 различни щама HSV-1 и HSV-2 (Andonov et al., 1979; Dundarov et al., 1980).
4.2. Говежди херпесни вируси - референтните щамове Movar 33/63 и DN 599 на
говеждия херпесен вирус тип 4 (BHV-4) от колекцията на секция „Патология”
на Института по експериментална морфология, патология и антропология с
музей - БАН.
5. Лабораторни животни
В експериментите бяха използвани плъхове от порода Wistar, мъжки, на възраст 4 5 седмици (при започването на експериментите) – общо 38 броя. Те бяха доставени от
развъдната база на БАН в гр. Сливница. Настанени бяха (по не повече от 2-3 животни в
клетка) в пластмасови кафези (с размери 40/52/18 см) и след едноседмична адаптация бяха
включени в експерименти. Животните бяха хранени със стандартна гранулирана храна за
гризачи, като им беше осигурен свободен достъп (ad libitum ) до водата и храната.
6. Експериментални туморни модели
- Трансплантируем сарком у плъх, предизвикан с Rous sarcoma virus щам
Schmidt-Ruppin (SR-RSV) (Александров, 1996);
- Трансплантируем асцитен хепатом на Заждела у плъх, предизвикан с
диметиламиноазобензен (Zajdela, 1964).
7. Етични норми
Всички експерименти с лабораторни животни бяха проведени при стриктно
спазване на изискванията на Ветеринарно-медицинските власти в България, които са в
съзвучие с въведените в страните-членки на Европейския съюз Правила за отглеждане и
работа с опитни животин (Удостоверения № 25/26.01.2011 от Районната
Ветеринарномедицинска служба в София и № 11130127 от Националната
Ветеринарномедицинска служба в България).
Броят на използваните лабораторни животни беше максимално ограничен,
доколкото позволяват изискванията за получаване на статистически достоверни
резултати.
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8. Лаборатории и вивариуми
Експерименталната работа, свързана с изложените в представения труд резултати,
е извършена основно в лабораториите и вивариума на Института по експeриментална
патология, морфология и антропология с музей (ИЕМПАМ) - БАН. Част от изследванията
са проведени в Института по молекулярна биология – БАН и Факултета по химия и
фармация на СУ ”Св. Климент Охридски”.

IV.2. М Е Т О Д И
А. Провеждане на изследвания с култивирани в лабораторни условия клетки
1. Получаване, култивиране и съхарняване на клетъчни култури
1.1. Клетъчно култивиране
1.2. Получаване на първични култури от кокоши ембриони
1.3. Замразяване и размразяване на клетки
2. Определяне на клетъчна жизненост
2.1. Определяне броя на мъртвите клетки чрез оцветяване с трипаново синьо - с
електронен брояч (Invitrogentm, Countesstm, Automated Cell Counter).
2.2. Определяне влиянието на вещества върху клетъчната преживяемост
2.2.1. МТТ тест
2.2.2. Тест за включване на неутрално червено
2.2.3. Оцветяване с кристалвиолет
3. Определяне на белтък по Брадфорд
4. Флуоресцентно Активирано Клетъчно Сортиране (ФАКС)
разпределението на клетките в различните фази на клетъчния цикъл

за определяне

5. Проучвания върху способността на веществата да предизвикват цитопатологични
изменения в третираните клетки
5.1. Комбинирано оцветяване по Pappenheim
5.2. Комбинирано оцветяване на клетките с акридин оранж и пропидиев йодид (AO/PI)
5.3. Електрофореза на единични клетки в агарозен гел (Single Cell Gel Electrophoresis,
“Comet assay”) при алкално или неутрално рН за установяване способността на
веществата да предизвикват съответно едно- и двуверижни скъсвания в ДНК молекулите
на третираните клетки
5.5. Идентифициране типа на клетъчната смърт и определяне процента на клетките
в апоптоза - чрез флоуцитометричен анализ със стандартен кит (ENZO Life Sciences,
Anexin 5) съгласно указанията на Фирмата – производител.
6. Колонии-образуващ метод (Тест за туморогенност in vitro) за изследване на влиянието
на вещества върху способността на раковите клетки да образуват триизмерни (3D)
колонии в полутечна среда
7. Клетъчнокултурелни и вирусологични методи за култивиране на говежди и човешки
херпесни вируси и определяне на инфекциозен вирусен титър (по метода на Reed и
Muench) в присъствие и отсъствие на вещества
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Б. Провеждане на експерименти in vivo
1.Имплантиране на туморни клетки в лабораторни животни
2. Определяне степента на потискане на туморния растеж
3. Патоморфологични и патохистологични изследвания
4. Получаване на серуми от лабораторни животни
5. Определяне на кръвни и биохимични показатели
7. Електротермичен атомно-абсорбционен анализ (с апарат Zeeman Perkin Elmer 3030,
HGA 600) за определяне количеството на ванадий в тъканите
8. Определяне влиянието на амониев ванадат върху прираста на лабораторните живовни
В. Статистическа обработка на експерименталните данни
Експерименталните данни бяха обработвани по метода на вариационния анализ,
като се изчисляваха двата основни статистически параметъра: средната аритметична
величина (х) и нейната грешка (SEM). По-нататък се прилагаше метода на еднофакторния
дисперсионен анализ (ANOVA). Отделните групи бяха сравнявани с помощта на Dunnet
теста, като разликата между групите се считаха за достоверни при приетите за биологични
експерименти ниво на значимост Р < 0.05. При статистическата обработка на
експерименталните данни беше използвана компютърната програма GraphPad Prizm,
TM
GraphPadSoftware Inc., USA,2000 и Origin 6.1 .
V. Р Е З У Л Т А Т И
V.1. Влияние на изпитваните вещества върху преживяемостта и пролиферативната
активност на култивирани в лабораторни условия клетки

V.1.А. Метални съединения
Комплекси на Zn(II) с морфолин бигванид хидрохлорид (MorfBig) и метформин
хидрохлорид (Metf) – (Съединения от група I)
Изследваните вещества бяха приложени в концентрации 1 - 200 µg/ml в
продължение на 24, 48 и 72 часа. Влиянието върху клетъчната преживяемост беше
проследено чрез МТТ тест, а в някои случаи и чрез методите за включване на неутрално
червено (NR) и оцветяване с кристал виолет (CV).
С получените при изпълнението на цитотоксичните тестове данни бяха построени
криви „концентрация – отговор” – такива криви бяха изготвени за всяко вещество, всеки
интервал на въздействие, всяка клетъчна линия. Някои от тях са представени на Фиг. 1 и
2. С тяхна помощ бяха изчислени (където беше възможно) цитотоксичните концентрации,
при които преживяемостта на третираните клетки намалява с 50% (ЦК 50), респ. с 90%
(ЦК90) (Табл. 4-6).
Получените резултати показаха, че като цяло преживяемостта на третираните
птичи, плъши и човешки туморни клетки намалява под въздействие на изпитваните
вещества, като наблюдаваният ефект нараства правопропорционално с увеличаването на
концентрацията и времето на въздействие. Въз основа на цитотоксичната си активност,
тестираните съединения бяха подредени в йерархични редове (Табл. 7). Комплексите на
Zn(II) имат по-силно изразено цитотоксично/цитостатично действие в сравнение със
самостоятелно приложените лиганди Metf и MorfBig. Сред изпитваните вещества от тази
група с най-добре проявена антитуморна активност in vitro се отличава комплексът Zn-1.
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150

100

Cell viability, %f the
Control

Cell viability, %of the
Control

150

A
Control
Zn1

50

Zn2

100
Control
24h
50

48h
72h

Zn3

0

MorfBig

0
0

25

50

75

100

0

125

50

100

150

200

250

Concentration, g/ml

Concentration, g/ml

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг.
1.
Влияние
на
комплекси
на
Zn(II)
и
техните
лиганди
върху
преживяемостта/пролиферативната активност на пилешки хепатомни клетки от линия LSCCPR(Mc29). Веществата са приложени в концентрации 1-100 µg/ml за 72 часа. Изследването е
проведено чрез МТТ тест.
Фиг. 2. Влияние на Zn1 върху преживяемостта/пролиферативната активност на пилешки
хепатомни клетки от линия LSCC-SF(Mc29) – клон 7. Веществата са приложени в концентрации
1 – 200 µg/ml за 24, 48 и 72 часа. Изследването е проведено чрез МТТ тест.

След оцветяване по Папенхайм (Фиг. 3) и двойно флуорохромиране с акридин оранж и
пропидиев йодид (Фиг. 4) в третираните с Zn-1 бяха наблюдавани цитопатологични
изменения, характерни за ранни и късни етапи на апоптоза. Проведеното кометно
изследване при неутрално рН показа наличие на двойноверижни скъсвания в ДНК
молекулите на култивираните в присъствието на този цинков комплекс клетки (Табл. 8).
Способността на Zn-1 да предизвиква намаляване на процента на клетките в G0/G1, S и
G1/M фазите на клетъчния цикъл (Табл. 9) и да предизвиква апоптоза (Табл. 10) е
доказана с флоуцитометричен анализ.

Табл. 9. Влияние на Zn1 [Zn(MorfBig)Cl3] върху разпределението на клетките във

фазите на клетъчния цикъл
HeLa
Контрола
Zn-1
(200 µg/ml)

% клетъчна
смърт

Go/G1

S

G2/M

7.02

12.62

7.36

16.47

36.7

2.16

1.11

3.04

Изследването е проведено с клетки от линия HeLa, култивирани в продължение на
72 часа в присъствие на комплекса Zn1 чрез Флуоресцентно Активирано Клетъчно
Сортиране (BD FACS Canto).
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Табл. 10. Идентифициране типа на клетъчна смърт под влияние на Zn-1 [Zn(MorfBig)Cl3]
HeLa

Клетки в състояние на
апоптоза, %

Клетки в състояние на
некроза, %

9.53

6.57

Контрола

Zn-1
88.25
1.78
(100 µg/ml)
Zn-1
85.54
2.91
(200 µg/ml)
Изследването е проведено (със стандартен кит ENZO Life Sciences, Anexin 5, съгласно
указанията на Фирмата – производител) с клетки от линия HeLa, култивирани в
продължение на 72 часа в присъствие на коплекса Zn-1 [Zn(MorfBig)Cl3], приложен в
концентрации 100 и 200 µg/ml

Приложен в концентрация 200 µg/ml Zn-1 потиска напълно способността на туморните
клетки (LSCC-PR-Mc29, HeLa) да образуват колонии в полутечна среда. Останалите цинкови
комплекси (Zn-2, Zn-3), както и лигандите (MorfBig, Metf) не предотвратяват растежа на колонии
от туморни клетки.

Табл. 4. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на Zn(II) комплекси с морфолин бигванид хидрохлорид
(MorfBig) и метформин хидрохлорид (Metf) върху пилешки хепатомни (LSCC-PR-Mc29, LSCC-SF-Mc29 –
клон E7) и нетуморни (СЕС) клетки
Клетъчна
култура

LSCC-PR2-Mc29

LSCC-SF-Mc29 – клон E7

CEC

Метод

MTT

MTT

MTT

Период на
въздействие
(часове)

24

48

72

24

48

72

72

Zn-1

123.1*
(196.4)**

92.7
(178.4)

90.5
(147.4)

152.0
(199.0)

140

142.9
196.8

63.4
172.5

Zn-2

153
199

141.8
(190.7)

137.8
187.4

173.2

151.4

138.91
195.06

117.3
196.2

Zn-3

н.о.

167

154.7
(192.5)

153.6

124.2
(191.7)

142.3
(191.1)

138.9

MorfBig

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

Mеtf

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
*ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%, респективно с
90%, в сравнение с нетретираната контрола; C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките
остава > 50% при всички изпитвани концентрации (5 – 200 µg/ml)
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Табл. 5. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на Zn(II) комплекси с морфолин бигванид хидрохлорид

(MorfBig) и метформин хидрохлорид (Metf) върху туморни (плъши саркомни LSR-SF-SR) и нетуморни
(миши BALB/c 3T3 и говежди MDBK) клетки
Клетъч на
линия

LSR-SF(SR)

BALB/c 3T3

MDBK

Метод

MTT

NR

CV

MTT

NR

CV

Период на
въздействие
(часове)

72

72

72

72

72

72

72

Zn-1

71.4*
(93.5)**

68.0
(93.8)

82.49

123.1
(196.4)

92.7
(178.4)

90.5
(147.4)

80.7

60.6

Zn-2

н.о.

91.5

н.о.

153
(199.0)

141.8
(190.7)

(137.8)
(187.4)

65.8

35.1

Zn-3

87.2

95.5

н.о.

n.d

167

154.7
(192.5)

75.2

37.6
(47.5)

MorfBig

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

Metf

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

MTT

144

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
*ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%, респективно с
90%, в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички изпитвани
концентрации (5 – 200 µg/ml).
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Табл. 6. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на Zn(II) комплекси с морфолин бигванид хидрохлорид
(MorfBig) и метформин хидрохлорид (Metf) върху човешки туморни (HeLa) и нетуморни (Lep-3, MRC-5)
клетки
Клетъчна линия

HeLa

Метод

MTT

Време на
въздействие
(часове)

72

Zn-1

80.7

Zn-2

н.о.

Zn-3

95.2

MorfBig

н.о.

Metf

н.о.

Lep-3

MRC-5

MTT
24

NR

CV

MTT

48

72

72

72

72

37.9*
(92.7)**

32.3
(49.0)

31.8
(48.6)

13.7
(19.8)

н.о.

(180.0)

76.5
(190.9)

50.3
(95.0)

52.9
(93.8)

60.0
(92.0)

96.6

н.о.

73.0
(96.0)

71.8
(96.0)

30.0
(46.3)

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

80.7

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
*ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%, респективно с
90%, в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички изпитвани
концентрации (5 – 200 µg/ml).

Табл. 7. Йерархични редове на изпитваните комплекси на Zn(II) и техните лиганди
(съединения от Група І), отразяващи способността им да намаляват преживяемостта на
третираните клетки
Линия

Интервал
(часове)

LSCC-PR2(Mc29)

24

Zn1 > Zn2 > Zn3 = MorfBig = Metf

48

Zn1 > Zn2 > Zn3 > MorfBig = Metf
Zn1 > Zn2 > Zn3 > MorfBig = Metf

MTT

72
Интервал
(часове)
72

Zn1 > Zn3 > Zn2 = MorfBig = Metf

NR

72

Zn1 > Zn2 > Zn3 > MorfBig = Metf

CV

72

Zn1 > Zn2 = Zn3 = MorfBig = Metf

MTT

Метод

Метод

Метод
MTT

Интервал
(часове)
72

LSR-SF(SR)

HeLa
Zn1 > Zn3 > Zn2 = MorfBig = Metf

МТТ - МТТ тест; NR - тест за включване на неутрално червено; CV – оцветяване с кристал виолет
Йерархичните редове са построени въз основа на биологичното поведение на веществата, отразено в кривите „концентрацияотговор”, както и на концентрациите, в които намаляват преживяемостта на клетките с 50% (ЦК50).
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Табл. 8. ДНК увреждания в клетки от линия HeLa, предизвикани с Zn-1 (Съединения от
група I)
Концентрация,
µg/ml

Клетъчна
преживяемост,
% спрямо контролата

Комети*,
% спрямо контролата

100

15.24 +/- 0.02

87.11

3.15 +/- 0.22

90.26

100 +/- 1.55

-

200
Контрола

Клетките са култивирани 72 часа в присъствие на комплекса Zn-1. Преживяемостта им е
установена чрез МТТ тест. Способността на веществото да предизвиква едноверижни
скъсвания в ДНК молекулите на третираните клетки е определена чрез електрофореза на
единични клетки в агарозен гел (Comet assay) при неутрално рН. *Процентът комети
представлява % клетки, в чиято ДНК са настъпили такива увреждания.

Фиг. 3. Монослой от плъши саркомни (LSR-SF-SR) клетки – нетретирани (a) и на 72-я час
след третирането с Zn-1 (50 µg/ml) (b), с Zn-1 (100 µg/ml) (c), с Zn-2 (100 µg/ml) (d), с Zn3(50 µg/ml) (e) и с Zn-3 (100 µg/ml) (f). Всички третирани клетки са с морфологични
белези на клетъчна смърт – апоптоза (пикноза на ядрата и цели клетки; издувания на
цитоплазмата и фрагментирана разпадане на клетки) при по-малка загуба на клетки в b и e
и при значима загуба ва клетки в c, d и f. Оцветяване: May-Grünwald-Giemsa (Pappenheim).
Линийката = 50 µm.

14

Фиг. 4. Монослой от човешки карциномни клетки от линия HeLa – нетретирани (a), на 72я час след третирането с Zn-1 (50 µg/ml) (b), на 72-я час след третирането с Zn-2 (50 µg/ml)
(c) и на 72-я час след третирането с MorfBig (50 µg/ml) (d). Налице е завишаване броя на
клетките с апоптотични ядра в b, c и d (стрелките) и увеличен брой митози в d (Mi).
Оцветяване с акридин оранж – пропидиев йодид. Обектив 20Х.
Комплекси на цинк, сребро и злато с производни на 2,6-диформил крезол (Diald) (Съединения от група II)
Влиянието на изпитваните вещества върху преживяемостта и пролиферативната
активност на използваните като експериментални модели клетъчни култури е проследено
чрез МТТ тест, а в някои случаи чрез метода за включване на неутрално червено (NR) и
оцветяване с кристал виолет (CV). Съединенията са приложени в концентрации 0.5 - 100
µg/ml в продължение на 24, 48 и 72 часа. Получените резултати са представени на Фиг. 5-8
и в Табл. 11-14.
Изпитваните
вещества
намаляват
в
различна
степен
преживяемостта/пролиферативната активност на третираните клетки, а ефектът е
концентрация- и време-зависим. Наблюдавана е положителна корелация между
резултатите, получени с MTT, NR и CV (Фиг. 9 – 11; Табл. 11-14). С най-висока
цитотоксична и цитостатична активност се отличават златните комплекси Zn-ampy-Au и
Zn-dmen-Au, следвани от Zn-aepy-Ag. Под влияние на тези комплекси броят на
третираните клетки значително намалява, а в тях се наблюдават характерни за апоптоза
морфологични изменения (Фиг. 13), както и увреждания (едно- и двуверижни скъсвания) в
ДНК молекулите (Табл. 15). Способността на Zn-ampy-Au и Zn-dmen-Au да предизвикват
смърт чрез апоптоза беше потвърдена и с флоуцитометричен анализ (Табл.
16).
Установено беше, че тези съединения потискат напълно колонии-образуващата
способност на туморните клетки (Табл. 17 и 18).
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Фиг. 5. Влияние на комплекси на Zn, Zn/Ag и Zn/Au с Ampy върху преживяемостта и
пролиферативната активност на плъши саркомни клетки от линия LSR-SF(SR).
Веществата са приложени в концентрации 0.5 – 100 µg/ml за 72 часа. Изследването е
проведено чрез МТТ тест.
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Фиг. 6. Влияние на комплекси на Zn, Zn/Ag и Zn/Au с Aepy върху преживяемостта и
пролиферативната активност на плъши саркомни клетки от линия LSR-SF(SR).
Веществата са приложени в концентрации 0.5 – 100 µg/ml за 72 часа. Изследването е
проведено чрез МТТ тест.
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Фиг. 7. Влияние на комплекси на Zn, Zn/Ag и Zn/Au с Dmen върху преживяемостта и
пролиферативната активност на плъши саркомни клетки от линия LSR-SF(SR).
Веществата са приложени в концентрации 0.5 – 100 µg/ml за 72 часа. Изследването е
проведено чрез МТТ тест.
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Фиг. 8. Влияние на Diald върху преживяемостта и пролиферативната активност на
човешки карциномни клетки от линия HeLa. Веществото е приложено в концентрации 0.5
– 100 µg/ml за 72 часа. Изследването е проведено чрез МТТ тест (MTT), метод за
включване на неутрално червено (NR) и оцветяване с кистал виолет (CV).
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Фиг. 9. Влияние на Zn-Ampy-OH, Zn-Ampy-Ag и Zn-Ampy-Au върху преживяемостта и
пролиферативната активност на човешки карциномни клетки от линия HeLa. Zn-AmpyOH, Zn-Ampy-Ag са е приложени в концентрации 0.5 – 100 µg/ml, а Zn-Ampy-Au – в
концентрация 1 µg/ml, за 72 часа. Изследването е проведено чрез МТТ тест (MTT), метод
за включване на неутрално червено (NR) и оцветяване с кистал виолет (CV).
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Фиг. 10. Влияние на Zn-Aеpy-Ag върху преживяемостта и пролиферативната активност на
човешки карциномни клетки от линия HeLa. Веществото е приложено в концентрация 5
µg/ml, за 72 часа. Изследването е проведено чрез МТТ тест (MTT), метод за включване на
неутрално червено (NR) и оцветяване с кистал виолет (CV).
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Фиг. 11. Влияние на Zn-Dmen-Ag и Zn-Dmen-Au върху преживяемостта и
пролиферативната активност на човешки карциномни клетки от линия HeLa. Веществата
са приложени в концентрация 5 µg/ml, за 72 часа. Изследването е проведено чрез МТТ
тест (MTT), метод за включване на неутрално червено (NR) и оцветяване с кистал виолет
(CV).
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Фиг.12. Влияние на Zn-Ampy-OH и Zn-Ampy-Au върху преживяемостта и
пролиферативната активност на човешки туморни (HeLa) и нетуморни (Lep-3) клетки.
Изследването е проведено чрез МТТ тест на 72ия час.
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Табл. 11. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на комплекси на цинк, сребро и злато с
производни на 2,6-диформил крезол (Diald) върху туморни (пилешки хепатомни) и
нетуморни (пилешки, говежди) клетки
Клетъчна
култура

LSCC-SF(Mc29) –
клон E7

CEC

Метод

MTT

MTT

MDBK
MTT

Време на
въздействие
(часове)

24

48

72

Diald

40.1

17.4*
(89.0)**

70.8

18.0
(41.8)

Ampy

60.0

28.78

96.9

64.0

Ampy-Ag

14.0
73.1

12.9
(95.8)

39.0
(93.5)

61.9

Ampy-Au

48

24

2.7
(4.9)

0.8

48

0.8
(1.0)

72

0.6
(5.0)

Dmen

40.1

Dmen-Ag

8.9
11.3

Dmen-Au

2.1*
(4.4)**

0.65

0.8
(1.0)

0.8
(3.4)

Aepy

76.0

Aepy-Ag

2.6
(3.3)

96

120

n.d.
0.4
(0.5)

0.3
(0.5)

9.5
0.4
(0.5)

0.4
(0.5)

МТТ = МТТ тест; *ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки
намалява с 50%, респективно с 90%, в сравнение с нетретираната контрола.
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144

1.55

Табл. 12. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на комплекси на цинк, сребро и злато с
производни на 2,6-диформил крезол (Diald) върху плъши туморни и миши нетуморни
клетки
Клетъчна
линия

LSR-SF(SR)

Метод

MTT

BALB/c 3T3
NR

CV

MTT

NR

Време на
въздействие
(часове)

24

48

72

72

72

72

72

Diald

78.1

н.о.

45.2

36.2
(74.2)

40.1
(96.3)

70.2
(96.3)

36.2*
(48.7)**

Ampy

н.о.

н.о.

н.о.

86.1

46.3

71.4
(94.6)

34.5
(78.8)

Ampy-Ag

н.о.

н.о.

н.о.

86.7

92.9

35.6
(48.1)

32.8

Ampy-Au

1.0
(12.3)

0.5
(1.0)

1.0
(4.5)

0.8
(0.9)

0.8
1.0

1.0
(4.7)

0.8
(4.1)

Dmen

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

49.6

39.6
(83.7)

(27.7)
47.5

Dmen-Ag

51.5
(93.6)

64.5
(93.5)

48.7
(90.2)

40.1
(86.7)

35.6
(80.4)

15.2
(18.6)

Dmen-Au

1.6
(10.0)

0.9
(3.9)

1.0
(4.4)

1.01
4.05

0.9
(4.6)

0.8
(3.6)

1.0
(4.2)

Aepy

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

61.2
(92.3)

90.6

Aepy-Ag

17.4
(43.7)

4.2
(7.5)

23.2
(45.0)

7.1
17.33

22.4

3.2
(4.9)

1.6
(3.8)

3.3
(14.0)

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
*ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%,
респективно с 90%, в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички
изпитвани концентрации (0.05 - 200 µg/ml).
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Табл. 13. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на комплекси на цинк, сребро и злато с
производни на 2,6-диформил крезол (Diald) върху човешки туморни (HeLa) и нетуморни
(Lep-3, MRC-5) клетки
Клетъчна
линия

HeLa

Метод

MTT

Lep-3

MRC-5

NR

CV

MTT

NR

CV

MTT

Време на
въздейств
ие
(часове)

24

48

72

72

72

72

72

72

72

Diald

71.7

19.2*
(70.2)**

30
(70.8)

28.2
(47.5)

39.0

22.0
(45.8)

12.3
(40.7)

14.0
(26.5)

10.0
(81.0)

Ampy

108.8

68.0
(100.0)

66.8
(145.7)

59.4
(94.6)

77.6

18.0
(47.5)

31.0
(45.8)

24.9
(45.5)

7.8

Ampy-Ag

67.4
(187.1)

24.8
(67.4)

19.2
(47.6)

12.3
(34.5)

15.2
(29.9)

13.5
(19.7)

14.0
(18.6)

14.0
(18.6)

6.1
(10.6)

Ampy-Au

5.0

0.98
(1.50)

0.8
(4.1)

0.5
(4.7)

1.7
(3.9)

1.0
(4.3)

0.7
(0.9)

0.5
(0.9)

0.6
(9.7)

Dmen

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

28.6
(48.7)

16.1
(42.8)

14.1
(20.4)

(41.7)

Dmen-Ag

11.3
(19.0)

9.4
(18.0)

7.3
(16.4)

8.4
(17.0)

8.7
(18.1)

5.0
(9.3)

5.9
(9.0)

5.6
(9.3)

0.6
(8.5)

Dmen-Au

4.5
(19.8)

1.2
(4.8)

1.1
(4.1)

1.0
(4.2)

2.2
(14.5)

1.3
(4.5)

1.6
(4.8)

3.3
(4.8)

0.5
(1.0)

Aepy

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

32.8
(49.9)

20.6
(44.1)

15.0
(20.8)

6.6
(57.7)

Aepy-Ag

5.9
(16.1)

3.6
(7.0)

4.2
(9.0)

4.5
(8.7)

6.2
(9.3)

2.5
(4.8)

2.8
(4.8)

2.8
(4.8)

1.9
(3.6)

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
*ЦК50 и **ЦК90 (в скоби) – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%,
респективно с 90%, в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички
изпитвани концентрации (0.5 - 200 µg/ml).
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Табл. 14. Йерархични редове на изпитваните комплекси на Zn, Zn/Ag и Zn/Au
(съединения от Група ІІ), отразяващи способността им да намаляват преживяемостта на
третираните клетки

Метод

Интервал
(часове)

MTT

24
48
72

LSR-SF(SR)
Zn-dmen-Au >Zn-aepy-Ag>Zn-ampy-Au>Zn-dmen-Ag> Diald>Zn-aepy=Zndmen=Zn-ampy-OH=Zn-ampy-Ag
Zn-aepy-Ag>Zn-ampy-Au>Zn-dmen-Au>Zn-dmen-Ag> Diald=Zn-aepy=Zndmen=Zn-ampy-OH=Zn-ampy-Ag
Zn-dmen-Au>Zn-ampy-Au>Zn-aepy-Ag> Diald>Zn-dmen-Ag>Zn-aepy=Zndmen=Zn-ampy-OH=Zn-ampy-Ag
Zn-dmen-Au=Zn-ampy-Au.>Zn-aepy-Ag> Diald >Zn-dmen-Ag>Zn-ampyAg>Zn-ampy-OH>Zn-aepy=Zn-dmen
Zn-dmen-Au=Zn-ampy-Au> Zn-dmen-Ag> Diald>Zn-aepy-Ag>Zn-ampyOH>Zn-dmen>Zn-ampy-Ag>Zn-aepy

72

CV

72

Метод

Интервал
(часове)

HeLa

24

Zn-dmen-Au>Zn-aepy-Ag>Zn-dmen-Ag>Zn-ampy-Ag>Zn-ampyAu>Diald>Zn-ampy-OH>Zn-dmen=Zn-aepy

48

Zn-aepy-Ag>Zn-dmen-Ag>Diald>Zn-ampy-Ag>Zn-dmen-Au=Zn-ampyAu>Zn-ampy-OH>Zn-dmen=Zn-aepy

72

Zn-ampy-Au>Zn-dmen-Au>Zn-aepy-Ag>Zn-dmen-Ag>Zn-ampyAg>Diald>Zn-ampy-OH>Zn-dmen=Zn-aepy

NR

72

Zn-aepy-Ag>Zn-dmen-Ag>Zn-ampy-Au>Zn-ampy-Ag>Diald>Zn-dmenAu>Zn-ampy-OH>Zn-dmen=Zn-aepy

CV

72

Zn-dmen-Au>Zn-aepy-Ag>Zn-dmen-Ag>Zn-ampy-Au>Zn-ampyAg>Diald>Zn-ampy-OH>Zn-dmen=Zn-aepy

MTT

NR

МТТ - МТТ тест; NR - тест за включване на неутрално червено; CV – оцветяване с кристал виолет
Йерархичните редове са построени въз основа на биологичното поведение на веществата, отразено в кривите
„концентрация-отговор”, както и на концентрациите, в които намаляват преживяемостта на клетките с 50% (ЦК50).
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Табл. 15. ДНК увреждания в клетки от линия HeLa, предизвикани с комплекси на Zn/Ag и
Zn/Au с Diald (Съединения от група II)

Вещество

Клетъчна
преживяемост,
% спрямо
контролата

Комети*,
% спрямо
контролата

Zn-ampy-Au
(0.5 µg/ml )

77.17 +/- 15.25

77.0

Zn-ampy-Au
(1 µg/ml )

33.29 +/- 4.54

82.4

45.15 +/- 0.22

48.0

6.06 +/- 0.26

100.0

100 +/- 1.55

-

Zn-ampy-Ag (20
µg/ml )
Zn-ampy-Ag
(50 µg/ml )
Контрола

В скоби е посочена концентрацията, в която са приложени изпитваните съединения.
Времето на третиране е 72 часа. Преживяемостта на клетките е определена чрез МТТ тест.
Способността на веществата да предизвикват двойноверижни скъсвания в третираните
клетки е установена чрез електрофореза на единични клетки в агарозен гел (Comet assay)
при неутрално рН. *Процентът комети представлява % клетки, в чиято ДНК са настъпили
двойноверижни скъсвания под влияние на изпитваните вещества.

Табл. 16. Идентифициране типа на клетъчна смърт под влияние на копплекси на Zn/Ag и
Zn/Au с Diald (Съединения от група II)
HeLa

Клетки в състояние на
апоптоза, %

концентрации
1
5
μg/ml
4.97
Контрола
6.25 10.09
Zn-Aеpy-Ag
Zn-Ampy-Au 13.08 30.622
Zn-Dmen-Au 21.65 19.19

Клетки в състояние на
некроза, %

10

1

5

10

5.65
38.64
49.21

13.2
16.8
12.8

12.7
24.1
6.65
12.2

21.4
3.52
2.97

Изследването е проведено (със стандартен кит ENZO Life Sciences, Anexin 5, съгласно
указанията на Фирмата – производител) с клетки от линия HeLa, култивирани в
продължение на 12 часа в присъствие на Zn/Ag и Zn/Au с Diald
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Фиг. 13. Монослой от плъши саркомни клетки от линия LSR-SF(SR) – нетретирани (a), на

72-я час след третирането с Diald (100µg/ml) (b), на 72-я час след третирането с Zn-ampyAu (1 µg/ml) (c) и на 72ия час след третирането с Zn-dmen-Au (1µg/ml) (d). Всички
третирани клетки са с морфологични белези на клетъчна смърт – апоптоза (пикноза на
ядрата и цели клетки; издувания на цитоплазмата и фрагментирано разпадане на клетки)
при по-малка загуба на клетки в b и при значима загуба ва клетки в c, d. Оцветяване с
акридин оранж – пропидиев йодид. Линийката = 50 µm.
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Табл. 17. Влияние на комплекси на Zn/Au и Zn/Ag с Diald (Съединения от група II) върху
способността на плъшите саркомни клетки от линия LSR-SF(SR) да образуват колонии в
полутечна среда
Експеримент

Вещество

Поява
(ден)

Вид

Брой колонии/ямка

І
ІІ

Контрол

4-5

К, Р

> 50, сливащи се

К, Р

0
(при 5, 7.5, 10, 20
µg/ml);
> 50, сливащи се
(при останалите
концентрации)

І
ІІ

Zn-Ampy-Au

6-7

І
ІІ

Zn-Dmen-Au

6-7

К, Р

І
ІІ

Zn- Ampy-Ag

4-5

К, Р

І
ІІ

Zn-Dmen-Ag

4-5

К, Р

І
ІІ

Zn-Aepy-Ag

4-5

К, Р

0
(при 5, 7.5, 10, 20
µg/ml);
> 50, сливащи се
(при ВИК)
0
(при 50, 100 µg/ml);
> 50, сливащи се
(при ВИК)
0
(при 50, 100 µg/ml);
> 50, сливащи се
(при ВИК)
0
(при 20, 50, 100
µg/ml);
> 50, сливащи се
(при ВИК)

В Таблицата е отразено времето на поява на първите колонии от по 8-10 клетки, вида на
колониите (К = компактни, Р = рехави), броя на колониите в ямка.
Веществата са приложени в концентрации 0.5; 1; 5; 10, 20, 50 и 100 μg/ml;
ВИК – Всички изпитвани концентрации
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Табл. 18. Влияние на Zn/Au и Zn/Ag комплекси с Diald (Съединения от група II) върху
способността на плъшите саркомни клетки от линия HeLa да образуват колонии в
полутечна среда
Експеримент

Вещество

Поява(ден)

Вид

Брой колонии/ямка

І
ІІ

Diald

4-6

К, Р

> 50, сливащи се

І
ІІ

Ampy

4-6

К, Р

0 – при 10, 50, 100 µg/ml

І
ІІ

Ampy-Ag

4-6

К, Р

0 – при 0.5, 1, 5 µg/ml

І
ІІ

Ampy-Au

4-6

К,Р

0 – при 10,50,100

В Таблицата е отразено времето на поява на първите колонии от по 8-10 клетки, вида на
колониите (К = компактни, Р = рехави), броя на колониите в ямка.
Веществата са приложени в концентрации 0.5; 1; 5; 10, 20, 50 и 100 μg/ml;

Влияние на амониев ванадат върху растежа на култивирани в лабораторни условия
туморни и нетуморни клетки (Съединения от група III)
NH4VO3 беше приложен в концентрации 0.1, 0.5, 1, 5, 10 и 20 µg/ml в продължение
на 24, 48 и 72 часа. На Фиг. 14-16. са представени някои от кривите „концентрацияотговор”, построени с данните, получени при провеждането на МТТ тест, а също и чрез
методите за включване на неутрално червено (NR) и оцветяване с кристал виолет (CV). С
тяхна помощ бяха определени концентрациите на NH4VO3, които намаляват клетъчната
преживяемост с 50% (ЦК50) и с 90% (ЦК90) (Табл. 19 и 20).
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Фиг. 14. Влияние на амониев ванадат върху преживяемостта и пролиферативната активност на
хепатомните клетки от линия LSCC-SF(Mc29). NH4VO3 е приложен в концентрации 0.1, 0.5, 1, 5,
10 и 20 µg/ml за 24, 48 и 72 часа. Проучването е проведено чрез МТТ тест.
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Фиг. 15. Влияние на амониев ванадат върху преживяемостта и пролиферативната активност на
плъши саркомни клетки от линия LSR-SF-SR. NH4VO3 е приложен в концентрации 0.1, 0.5, 1, 5, 10
и 20 µg/ml за 24, 48 и 72 часа. Проучването е проведено чрез МТТ тест.
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Фиг. 16. Влияние на NH4VO3 върху преживяемостта и пролиферативната активност на човешки
карциномни клетки от линия HeLa. Веществото е приложено в концентрации 0.1, 0.5, 1, 5, 10 и 20
µg/ml. Изследването е осъществено чрез МТТ тест (МТТ), метод за включване на неутрално
червено (NR) и оцветяване с кристал-виолет (CV) на 72ия час.
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Фиг. 17. Влияние на амониев ванадат върху преживяемостта и пролиферативната активност на
клетки от линия MRC-5. NH4VO3 е приложен в концентрации 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10 и 20 µg/ml за
72 часа. Изследването е осъществено чрез МТТ тест (МТТ) и метод за включване на неутрално
червено (NR).

30

Табл. 19. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на NH4VO3 за пилешки хепатомни
(LSCC-SF-Mc29) и плъши саркомни (LSR-SF-SR) клетки
Клетъчна линия

LSCC-SF-Mc29

LSR-SF-SR

Метод

МТТ
MTT

Интервал на
въздействие
(часове)
ЦК50
ЦК90

NR

NR
24

24

48

72

72

2.2

1.0

1.0

2.0

н.о.

4.9

4.9

4.4

6.0
н.о.

48

72

48

72

3.7
н.о.

1.5
4.9

3.2
н.о.

1.4
4.3

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; ЦК50 и ЦК90 – концентрациите (µg/ml), при
които процентът на живите клетки намалява с 50%, респективно с 90%, в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички
изпитвани концентрации (0.5 – 20 µg/ml).

Табл. 20. Цитотоксична активност (ЦК50 и ЦК90) на амониев ванадат за човешки туморни
(HeLa) и нетуморни клетки (Lep-3 и MRC-5)
Клетъчна
линия

HeLa

Метод

MTT

Lep-3
NR

CV

MTT

MRC-5
NR

CV

MTT

NR

Интерва
л на
въздейст
вие
(часове)

24

48

72

72

72

24

48

72

72

72

72

72

ЦК50

н.о.

7.4

7.0

4.4

7.2

н.о.

19.2

8.0

н.о.

н.о.

1.0

7.8

ЦК90

н.о.

19.0

10.0

9.5

9.5

н.о.

н.о.

17.0

2.6

4.4

14.0

н.о.

МТТ = МТТ тест; NR = метод за оцветяване с неутрално червено; CV = оцветяване с кристал виолет;
ЦК50 и ЦК90 – концентрациите (µg/ml), при които процентът на живите клетки намалява с 50%, респективно с
90% в сравнение с нетретираната контрола;
C н.о. (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички
изпитвани концентрации (0.5-20 µg/ml.
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Фиг. 18.

Фиг. 19.

Фиг. 18. Плъши саркомни клетки от линия LSR-SF-SR: нетретирани (А) и третирани в
продължение на 72 часа с NH4VO3 в концентрации 1 µg/ml (B) и 5 µg/ml (C). Оцветяване по
Папенхайм. Калибровъчна линийка = 50 µm.
Фиг. 19. Плъши саркомни клетки от линия LSR-SF(SR): нетретирани (А) и третирани в
пордължение на 72 часа с NH4VO3 в концентрации 5 µg/ml (B) и 10 µg/ml (C). Оцветяване с
акридин оранж и пропидиев йодид. Калибровъчна линийка = 50 µm.

Изследвано беше и влиянието на амониевия ванадат върху способността на
туморните клетки (от линии LSCC-SF-Mc29 и LSR-SF-SR) да образуват колонии в
полутечна среда. NH4VO3 беше приложен в концентрации 0.25; 0.5; 1; 2.5; 5; 7.5; 10; 15 и
20 μg/ml. В контролните ямки първите видими колонии, състоящи се от по 5-6 клетки,
бяха наблюдавани на 4-5ия ден след началото на експеримента. Установено беше, че в
концентрации ≥ 5 μg/ml амониевият ванадат напълно потиска колонии-образуващата
способност на пилешките хепатомни и плъшите саркомни клетки.
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V.1.Б. Диметилсулфоксид
Добавен към културалната среда в концентрации аналогични на тези в разтворите
на изпитваните съединения, диметилсулфоксидът не доведе до забележими промени в
преживяемостта на култивираните в негово приъствие клетки. Преживяемостта на всички
изпитвани от нас в присъствие на DMSO клетъчни линии е 95-100%, като наблюдаваните
разлики не са статистически достоверни в сравнение с нетретираните контроли (p > 0.05).
Този факт съвсем не е изненадващ, тъй като в изходните разтвори (в които
концентрацията на изследваните вещества е 1 mg/ml), съдържанието на DMSO е 1-2%,
като в работните концетрации (където концентрацията на изпитваното вещество е 1-100
µg/ml) относителният дял на диметилсулфоксида прогресивно намалява (съответно от 0.2
до 0.002%).

V.1.В. АНТИТУМОРНИ ПРЕПАРАТИ
При някои от проведените от нас проучвания като положителна контрола беше
използван утвърденият в клиничната практика антитуморен препарат цисплатина (CisPt).
Той беше приложен в концентрации 0.1 - 30 μg/ml за 24, 48 и 72 часа, а влиянието му
върху клетъчната преживяемост е определено чрез МТТ тест и метода за включване на
неутрално червено. Получените резултати са обобщени в Табл. 21 Представени са и данни
за цитотоксичното/антипролиферативното действие на два други комерсиални
антитуморни препарати – даунорубицин (Dau) и 5-флуороурацил (5FU).
Табл. 21. Влияние на комерсиални антитуморни препарати върху преживяемостта на
култивирани в лабораторни условия човешки и плъши туморни и нетуморни клетки
Препарат

Клетъчна
линия

5FU

HeLa

Dau

HeLa
LSR-SFSR

24h

MTT
48h

72h

24h

NR
48h

72h

6.64

3.22

(27.63)

(13.42)

19.10

10.00

0.83

1.03
н.о.

HeLa

н.о.

Lep-3

27.00

MRC-5

н.о.

4.38*

0.96

(30.00)**

(8.90)

26.50

5.00

8.90

10.60

(29.80)

(28.70)

н.о.

н.о.

CisPt

1.60

н.о.

(10.00)

26.50
н.о.

8.90
(29.43)
н.о.

17.00
н.о.

В таблицата са представени концентрациите, в които (според проведените МТТ и NR тест) цисплатината
намалява с 50% (*ЦК50/µg/ml), съответно с 90% (**ЦК90/µg/ml) преживяемостта на третираните клетки;
C (не е определена) са означени случаите, при които преживяемостта на клетките остава > 50% при всички
изпитвани концентрации (0.1-30 µg/ml за цисплатината, 0.016 – 1.0 µg/ml за 5-флуороурацила и 0.032 - 1.0 µg/ml за
даунорубицина).
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V.2. Влияние на изпитваните вещества върху репликацията на
говеждия херпесен вирус тип 4 (BHV-4) и човешки херпесни
вируси тип 1 и 2 (HSV-1 и HSV-2)
За да определим наличието на потенциален антихерпесвирусен ефект на тестираните
метални комплекси, използваните като експериментални модели вирусни щамове (щамове
Movar 33/63 и DN599 на BHV-4, щам ТМ на HSV-1 и щам BJ(a) на HSV-2) бяха титрирани
в клетъчна култура MDBK с и без наличие на вещество в поддържащата среда.
Предварително бяха проведени проучвания върху влиянието на съединенията от групи I и II
върху преживяемостта на телешките бъбречни клетки от линия MDBK – за изпитване
влиянието на веществата върху репликацията на херпесните вируси бяха подбрани
концентрации, при които преживяемостта на клетките беше > 80-90% (на 48 час за
човешките херпесни вируси, на 72-144 – за BHV-4).
Същестевна разлика между инфекциозния титър на използваните като модели
херпесни вируси, култивиране в присъствие и в отсъствие на метални комплекси, не
беше отчетена. Не беше наблюдавана и спонтанна дегенерация на клетъчния монослой в
контролните незаразени ямки (Табл. 22 и 23).
Табл. 22. Инфекциозен титър на човешки и говежди херпесни вируси (HSV-1, HSV-2,
BHV-4) в присъствие и отсъствие на комплекси на Zn(II) (Съединения от група I)
Вещество

Инфекциозен
вирусен титър

Zn-1

Zn-2

Zn-3

(µg/ml)

(µg/ml)

(µg/ml)

12.5

25

12.5

Вирус
Movar

10

DN599

104.80

104.67

104.60

104.78

HSV1

104.77

103.90

104.70

103.90

104.10

HSV2

3.81

104.30

10

4.3

10

3.70

25

50
103.80

104.78

104.46

104.80

104.60

104.67

104.78

104.67

104.30

103.89

104.10

104.20

10

3.67

25
3.80

10

3.80

10

Табл. 23. Инфекциозен титър на човешки и говежди херпесни вируси (HSV-1, HSV-2,
BHV-4) в присъствие и отсъствие на комплекси на Zn/Ag и Zn/Au (Съединения от група II)
Вещество

Вирус

Инфекциозен

Zn-Ampy-Ag

вирусен

(µg/ml)

титър

Movar

103.81

DN599

104.80

HSV1

104.77

HSV2

104.30

Au
(µg/ml)

25

50

103.79

104.05

104.80

104.70

103.98
104.80
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Zn-Ampy-

Zn-Dmen-Au
(µg/ml)

0.05

0.1

0.05

0.1

104.60

104.78

104.10

104.78

104.26

104.50

104.0

104.80

103.98

104.30

V.2. Влияние на амониев ванадат върху растежа на туморни клетки in vivo
Експерименталната постановка на проведените от нас пручвания е представена в
Табл. 24. Изследванията са осъщестевни с два трансплантируеми туморни модела у плъх:
- Хепатом на Заждела (солидна форма) – (Експеримент I – ХЗ) и
- Сарком, предизвикан с SR-RSV - (Експеримент II – RST)
Табл. 24. Схематично представяне на експериментите за проучване влиянието на NH4VO3
върху растежа на туморни клетки in vivo

Туморен модел

Условно означаване на експеримента

-

Лабораторни животни
- Порода
- Пол
Възраст (при започване на експеримента)
- Общ брой

Солидна форма на
асцитния хепатом на
Заждела

Трансплантируем
сарком, предизвикан с
SR-RSV

Първи
(Експеримент I - ХЗ)

Втори
(Експеримент II – RST)

Плъхове
Wistar
Мъжки
4-5 седмици

Плъхове
Wistar
Мъжки
4-5 седмици

19 броя

19 броя

От започването на приема на NH4VO3 (0.5 ppm във
водата за пиене) от плъховете от групи B и E

Начало на експеримента

Имплантиране на туморни клетки
Подкожно
3 x 106
В областта на гърба
40 дни след началото на
експеримента

- Начин
- Брой живи клетки
- Локализация
- Време на имплантация
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Подкожно
3.7 x 106
В областта на гърба
60 дни след началото на
експеримента

6 броя
Групи
-

4 броя

А – Нетретирани здрави плъхове (Контрола)
B – Здрави плъхове, приемали NH4VO3 от
началото до края на експеримента
- C - Имплантирани с туморни клетки,
неприемали NH4VO3
- D - Имплантирани с туморни клетки,
приемали NH4VO3 от момента на
имплантацията до края на експеримента
- E - Имплантирани с туморни клетки;
приемали NH4VO3 от началото до края на
експеримента

4 броя
4 броя

4 броя
3 броя

5 броя

4 броя

4 броя

Край на експеримента

Обща продължителност на експеримента

30 дни след
имплантиране на
туморните клетки;
70 дни след началото

23 дни след
имплантиране на
туморните клетки;
83 дни след началото

70 дeна

83 дена

V.2.1. Влияние на амониев ванадат върху растежа in vivo на солидната форма на
асцитния хепатом на Заждела (Експеримент I – ХЗ)
Проведените от нас проучвания показаха (Табл. 25 и Фиг. 20), че приемането на
амониев ванадат с водата за пиене (0.5 ppm.) води до намаляване на обема (с ~ 91%, p <
0.05) и масата (с 81%, p < 0.05) на туморите в лабораторните животни от група Е
(започнали да приемат NH4VO3 40 дена преди имплантацията на туморните клетки и
продължили приема му до края на експеримента – общо 70 дена) в сравнение с плъховете
от група С, които не са третирани с NH4VO3.
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Фиг. 20. Влияние на амониев ванадат върху обема на солидната форма на хепатома
на Заждела. Измерванията са направени на различни интервали след s.c. имплантиране на
туморните клетки: на 14-ия ден (при първоначалното палпиране на туморите), на 21-ия
ден и на 28-ия ден.
Табл. 25. Влияние на амониев ванадат върху растежа in vivo на солидната форма на
хепатома на Заждела
Среден
Брой
Латентен
Реагирали
Средна маса
Група
обем на
животни
период
животни/общ
на туморите
туморите
(дни)
брой*
(gr)
(mm3)
34 735.500
21.000 ±
5
14
5/5
±
9.190
С
20 052.950
3 114.625 ± 3.950 ± 1.733
4
14
4/5
Е
1 460.293
* Посочен е броят на лабораторните животни, реагирали с образуване на тумори,
спрямо общия брой плъхове, на които са имплантирани хепатомни клетки.
Патоморфологични изследвания
При аутопсирането на лабораторните животни не бяха констатирани макроскопски
изменения във вътрешните органи. Повечето от туморите бяха плътно-еластични,
срастнали с подкожните тъкани, гранулирани (само в един от случаите повърхността беше
гладка). Вътрешността на някои от туморните образувания при приемалите амониев
ванадат животни (група Е) беше пихтиеста и ронлива. При голяма част от туморите (~
70%) и от двете групи (С и Е) беше забелязано наличие на белезникава течност с
неприятен мирис. Кожата над туморите обикновено беше ливидна, а в някои случаи
разязвена. Срезната повърхност често беше пъстра поради изразени некротични участъци,
а в отделни случаи и кръвоизливи. В редки случаи (1 при група С и 1 при група Е) беше
установено наличие на капсула.
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Патохистологични изследвания
На Фиг. 21 са представени срези от тумори на приемали амониев ванадат с водата
за пиене лабораторни животни от група Е, както и на плъхове от група С, които не са
третирани с NH4VO3.

Фиг. 21. Срези от солидна форма на асцитния хепатом на Заждела при лабораторни
животни от група С, които не са третирани с амониев ванадат (a), и плъхове от група Е,
приемали NH4VO3 от началoто до края на експеримента (общо 70 дена,), при които се
наблюдава изразен лизис на туморните клетки (b). Оцветяване с HE, Калибровъчна
линийка = 50 µm.
V.2.2. Влияние на амониев ванадат върху растежа in vivo на трансплантируем сарком
у плъх, предизвикан с SR-RSV (Експеримент II - RST)
Получените от нас данни за влиянието на амониев ванадат (приеман с водата за
пиене в концентрация 0.5 ppm) върху растежа на трансплантируемия сарком у плъх,
предизвикан с SR–RSV, са обобщени в Табл. 26 и Фиг. 22. Те показват, че средният обем
на туморите при Група D (приемали NH4VO3 от имплантирането на туморните клетки до
края на експеримента – общо 23 дена) е с ~ 11% (р > 0.05) по-малък от този при група С
(без прием на NH4VO3). Обемът на туморите при плъховете от група Е (започнали да
приемат NH4VO3 60 дена преди имплантирането на туморните клетки и продължили до
края на експеримента – общо 83 дена) обаче по-висок с ~ 53% в сравнение с група С.
Средната маса на туморите при приемалите амониев ванадат лабораторни животни (групи
D и Е) e по-голяма в сравнение с тази при група С.
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Табл. 26. Влияние на амониев ванадат върху in vivo растежа на трансплантируем сарком у
плъх, предизвикан с SR-RSV

Среден
Средна
обем на
маса на
туморите
туморите
Група
(mm3)
(gr)
6955.33
3.83
3
7
3/3
С
± 1141.63
± 0.58
6152.50
6.70
4
7
4/4
D
±1410.50
± 1.39
10656.75
8.55
4
7
4/4
E
±4478.79
± 2.43
* Посочен е броят на лабораторните животни, реагирали с образуване на тумори, спрямо
общия брой плъхове, на които са имплантирани хепатомни клетки.
Брой
животни
(n)

Латентен
период
(дни)

Реагирали
животни/общ
брой*

Tumor
volume,
mm3

Period after implantation of tumor cells
Фиг. 22. Влияние на амониев ванадат върху обема на трансплантируем сарком у плъх,
предизвикан с SR-RSV. Измерванията са направени на различни интервали след
имплантирането на туморните клетки: на 14-ия, на 17-ия, на 20-ия и на 23-ия (при
приключването на експеирмента) ден.
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Патоморфологични изследвания
При аутопсирането на лабораторните животни не бяха констатирани макроскопски
изменения във вътрешните органи. Повечето от туморите бяха плътно-еластични, добре
ограничени, срастнали с подкожните тъкани и налобени. Срезната повърхност беше
пъстра поради наличие на некротични участъци и кръвоизливи.
Патохистологични изследвания
На Фиг. 23 са представени срези от тумори на приемали амониев ванадат с водата
за пиене лабораторни животни от групи D и Е, както и на плъхове от група С, които не са
третирани с NH4VO3. Съществени разлики между тях не бяха констатирани.

Фиг. 23. Трансплантируем сарком у плъх, предизвикан с SR-RSV: нетретиран с амониев
ванадат плъх от група С (a) и от приемали NH4VO3 с водата за пиене лабораторни
животни от групи D (b) и E (с). Калибровъчната линийка = 50 µm.

V.3. Проучвания върху проявата на евентуални странични ефекти,
съпътстващи приема на амониев ванадат
С цел проследяване евентуалното наличие на някои нежелани странични реакции,
съпътстващи приема на амониев ванадат (разтворен във водата за пиене в концентрация
0.5 ppm), при лабораторните животни от Експеримент I – ХЗ бяха изследвани кръвни и
биохимични показатели, телесна маса, количество поета вода, съдържание на ванадий в
тъканите и др.
Влияние върху преживяемостта, прираста и поведението на лабораторните животни
По време на експеримента не беше наблюдавана смъртност при плъховете,
приемали амониев ванадат (разтворен във водата за пиене в концентрация 0.5 ppm) в
продължение на 70 дена (групи В и Е). Промени в поведението, дължащи се на поемането
на NH4VO3 също не бяха забелязани. В Табл. 27. са представени данни за масата на
лабораторните животни и някои органи – слезка, черен дроб, бъбрек, мозък.
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Табл. 27. Влияние на амониев ванадат върху прираста на лабораторните животни
от Експеримент I - ХЗ
Телесна
Слезка
Черен дроб
Бъбрек
Мозък
Брой
Група
маса (gr)
животни
(gr)
(gr)
(gr)
(gr)
A

6

164.833±10.021

1.083 ±0.065

6.500±0.392

1.433 ±0.042

1.766 ±0.08

B

4

186.000±8.226

0.800±0.071

7.175±0.239

1.500 ±0.070

1.625 ±0.062

C

4

155.000±15.588

0.900±0.041

6.325±0.534

1.275 ±0.047

1.750 ±0.064

E

5

184.800±9.035

1.020±0.116

7.340±0.495

1.525 ±0.110

1.740 ±0.107

В таблицата са представени средните стойности на масата на съответния орган (в gr)
Патохистологични проучвания
Проведените патохистологични проучвания не показаха наличие на отклонения в
изследваните органи (мозък, слезка, черен дроб, бъбрек) на третираните в продължение на
70 дена с амониев ванадат лабораторни плъхове от групи В и Е на Експеримент I – ХЗ.
При един от плъховете от група Е бяха наблюдавани изменения (хиперемия, некроза на
миоцити) в сърцето.
Кръвни и биохимични показатели
Определени бяха някои кръвни (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити) и
биохимични (глюкоза, албумин, общ белтък, урея, креатинин, AST, ALT) показатели.
Хепаринизирани кръвни проби бяха използвани за определяне на общия брой еритроцити
и левкоцити, което беше осъществено с автоматичен хематологичен анализатор BC-2800
Vet (Mindray, China). Съдържанието на хемоглобин, както и на глюкоза, креатинин, урея,
общ белтък, албумин, активността на ензимите аспартат трансаминаза (AST) и аланин
трансаминаза (ALT), беше измерено с полуавтоматичен биохимичен анализатор BA-88A
(Mindray, China). Съществени различия между здравите контролни животни от група А и
плъховете от група В (на които не са имплантирани туморни клетки и които не са
приемали амониев ванадат) не бяха констатирани.

Прием на вода
Контролирано беше (с помощта на мерителен цилиндър) количеството на водата (с
и без амониев ванадат) изпивана за 24 часа от плъховете във всеки отделен кафез, след
което получената стойност беше разделяна на броя на лабораторните животни в него.
Между отделните групи плъхове не бяха намерени съществени различия.
Определяне съдържанието на ванадий в тъкани
Определено беше съдържанието на ванадий в различни тъкани (слезка, бъбрек,
черен дроб, мозък, сърце, тумор), както и в храната на изследваните лабораторни
животни. Наличие на този метал беше установено само в някои органи (слезка, черен
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дроб, бъбрек) при животните от групи В и Е, приемали амониев ванадат от началото до
края на експеримента - общо 70 дни. Данните са представени в Табл. 28.
Табл. 28. Съдържание на ванадий в тъкани на лабораторни животни от Експеримент I - ХЗ
Група

Слезка
(ng V / gr тъкан)
(n)

Черен дроб
(ng V / gr тъкан)
(n)

Бъбрек
(ng V / gr тъкан)
(n)

B

0.495±0.104 (4)

0.345±0.078 (2)

0.313±0.202 (4)

E

0.429±0.064 (5)

0.408±0.223 (3)

0.396±0.155 (5)

В скобите е посочен броят на животните, при които е определено съдържанието на метала.
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VI. О Б С Ъ Ж Д А Н Е
Едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медико-биологична
наука е необходимостта от създаване на нови, високоефективни и добре поносими
лекарствени препарати за терапия на раковите заболявания. Откриването на
антитуморните свойства на цисплатината, а по-късно на карбоплатината и
оксалиплатината, насърчи усилията на учените към търсенето и на други метали и
метални съединения с изразено антинеопластично действие и отвори нова страница в
развитието на фармацевтичната химия. Резултатите не закъсняха и през последните
години бяха публикувани множество съобщения за редица метални комплекси,
проявяващи обещаваща антитуморна активност in vitro и in vivo, някои от които стигнаха
до клинични изпитания (Galanski et al., 2003; Zhang, Lippard, 2003; Desoize, 2004;
Alexandrova, Nikolova, 2004; Kostova, 2005, 2006).
При изпълнението на задачите, поставени в представения Дисертационен труд,
бяха изследвани цитотоксичните и антипролиферативните свойства на 11
новосинтезирани съединения на Zn, Zn/Au и Zn/Ag върху култивирани в лабораторни
условия вирус-трансформирани туморни клетки, както и влиянието на тези вещества
върху репликацията на човешки и говежди херпесни вируси. Проведени бяха проучвания
и върху антинеопластичната активност на амониев ванадат in vitro и in vivo.

VI.1. Избор на вещества
Изборът на изпитваните от нас вещества съвсем не беше случаен и беше продиктуван
от следните обстоятелства:
1. Известно е, че цинкът е абсолютно необходим за нормалното съществуване на
всички живи организми и играе важна роля при храненето и протичането на
редица биохимични функции при човека. Елементът е незаменим ко-фактор в
различни клетъчни процеси, сред които синтез на ДНК, поведенчески отговори,
репродукция, костна трансформация, растеж и заздравяване на рани. Цинкът е
структурен компонент на множество протеини, невропептиди, хормонални
рецептори и полинуклеотиди и участва в осъществяването на биологичната
функция на повече от 300 ензима и повече от 1000 транскрипционни фактора.
Натрупани са редица данни, доказващи значението на цинка за нормалното
функциониране на имунната система. Металът се съдържа в мозъка и допринася за
поддържането на структурата и активността му. Недостигът на цинк се свързва с
редица болестни състояния, включително с развитие на ракови заболявания.
Известно е, че някои цинк-съдържащи съединения проявяват заслужаващи
внимание биологични свойства като антитуморни, антимикробни, антивирусни
(включително антихерпесни) и др. (Виж т. II.3.2. в Литературния обзор). При
предишни наши проучвания беше установено, че някои комплекси на Zn(II) с
различни лиганди – жлъчни киселини, нестероидни противовъзпалителни
средства, монензин, проявяват цитотоксични и антипролиферативни свойства при
култивирани в лабораторни условия туморни клетки от животински и човешки
произход (Александрова, 2008; Alexandrova et al., 2011; Pantcheva et al., 2013).
2. През последните години напълно заслужено нараства и вниманието на учени и
лекари към биологичната активност на среброто, включително към неговите
антибактериални, антивирусни и антитуморни свойства. Достатъчно е да
припомним, че антимикробното действие на този метал е добре известно от
векове, а днес застрашително нарастващата устойчивост на микроорганизмите към
използваните в клиничната практика антибиотици, както и слабо проявените
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странични ефекти, съпътстващи приложението на среброто, съсредоточават
усилията на изследователи и клиницисти към проучвания върху биологичната
активност на този метал (Виж т. II.3.3, Литературния обзор).
3. Засиленият интерес на съвременната наука към антитуморните свойства на
златото и неговите съединения се обуславя от следните факти: а) Многогодишният
опит с хризотерапията е показал, че хората, лекувани продължително време със
злато-съдържащи препарати, страдат сравнително по-рядко от неоплазии в
сравнение с останалата част от населението; б) Пак хризотерапията е показала, че
златото е сравнително добре поносимо от човека, което позволява
продължителната му употреба; в) внимание заслужава и приликата между
съединенията на злато и платина; г) натрупани са множество данни за
противоракова активност на различни златни съединения, като някои от тях са
активни спрямо устойчиви на цисплатина туморни клетки (Виж т. II.3.4. в
Литературния обзор).
4. Ванадият е признат за един от 40те есенциални елемента, които в малки количества
са абсолютно необходими за осъществяването на нормалната обмяна в
животинските организми. Безспорно едни от най-интригуващите свойства на този
елемент са неговото инсулиноподобно действие и обещаващата му антитуморна
активност. До момента за антинеопластичния ефект на ванадий и негови
съединения, предимно при предизвикани с химични канцерогени първични
тумори в лабораторни животни, е съобщено от редица автори (Виж т. II.3.5. в
Литературния обзор). Независимо от натрупаната в тази област информация обаче,
възможността металът да намери потенциалното приложение при лечението на
раковите заболявания все още крие редица неизясенни въпроси. Ето някои от тях:
- според достъпната литература влинието на ванадиеви съедиенния върху
предизвикани с вируси неоплазии все още не е проучено;
- предложени са немалко хипотези за механизма на антитуморното действие на
елемента, но окончателното му изясняване така и не е постигнато;
- недостатъчни са и познанията ни за «съдбата» на този метал в човешките тъкани и
органи, натрупва ли се (и къде?) при продължителен прием, какви нежелани странични
реакции би могъл да предизвика.

VI.2. Избор на експериментални модели
С цел по-задълбочено изясняване на биологичната активност на изпитваните
метални съединения в експериментите бяха включени клетъчни култури, различаващи се
по различни показатели:
- Птичи, плъши, миши, телешки, човешки клетки;
- Туморни и нетуморни клетки;
- Култури от ембриони и зрели организми;
- Култури от различни типове злокачествени заболявания – хепатом, сарком,
карцином;
- Първични култури и постоянни клетъчни линии;
- Монослойни (2D) култури и триизмерни (3D) колонии в полутечна среда.
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Подборът на използваните като експериментални модели клетъчни култури не беше
произволен:
Клетъчни линии LSCC-PR-Mc29; LSCC-SF-Mc29 клон Е7 (трансплантируем
хепатом у пиле, предизвикан с миелоцитоматозния вирус Мс29) и LSR-SF-SR
(трансплантируем сарком у плъх, индуциран с Rous sarcoma virus щам Schmidt-Ruppin) са
създадени от предизвикани с птичи левкозни и саркомни ретровируси трансплантируеми
тумори у животни. Експресиращите се в клетките на тези линии онкогени – v-myc (LSCCPR-Mc29; LSCC-SF-Mc29 клон Е7) и v-src (LSR-SF-SR) са с доказано участие в
патогенезата на редица злокачествени заболявания у животните и човека (Payne, 1992;
Popescu, Zimonjic, 2002).
- Линията HeLa е получена от карцином на шийката на матката. Известно е, че по
своята честота това заболяване се нарежда на второ място сред останалите
неоплазии при жените. Нещо повече, той е на второ място в Европа и по броя на
причинените смъртни случаи при млади жени (Tierney et al., 2010; Bonnani et al.,
2011). Клетките от линия HeLa съдържат HPV18 – един от високо онкогенните
щамове на човешкия папиломен вирус, инфекцията с който е свързана с висок риск
от развитие на рак на шийката матката и други неоплазии (Mougin et al., 2009;
Ruschoff et al., 2011). Неслучайно HPV18 е една от мишените на създадените
неотдавна профилактични и терапевтични ваксини срещу рака на маточната шийка
(Albers et al., 2010; Lu et al., 2011);
- Според достъпната литература влиянието на метални съединения върху
трансформирани с вирус клетки все още не е напълно проучено;
- Човешките ембрионални клетки от линии Lep-3 и MRC-5 бяха използвани за
сравнителни изследвания с карциномните клетки от линия HeLа, а първичните
култури от кокоши ембриони – с хепатомните клетки от линии LSCC-PR-Mc29 и
LSCC-SF-Mc29 клон Е7.

Получените експериментални данни ни дадоха възможност да направим следните
по-важни обобщения:

VI.3. Цитотоксични и антипролиферативни свойства на
изследваните метални комплеси
Получените от нас резултати показаха, че приложени в определени
концентрационни граници (1-200 µg/ml при съединенията от Група І и 1-100 µg/ml при
съединенията от група ІІ) за 24-72 часа изследваните вещества намаляват преживяемостта
и пролиферативната активност на използваните като експериментални модели туморни
клетки, предизвиквайки в тях характерини цитопатологични изменения. Ефектът на
веществата нараства с увеличаване на концентрацията и времето на въздействие.
От представените във Фиг. 11-13, 16-19; Табл. 13 и 14 данни се вижда, че
съединенията от ІІ група (комплекси на Zn/Au и Zn/Ag с производни на 2,6диформилкрезол, Diald) проявяват по-силно изразени цитотоксични и цитостатични
свойства в сравнение с веществата от останалите дре групи - Група І (комплекси на Zn(II)
с морфолин бигванид, MorphBig и метформин, Metf) и група III (амониев ванадат). С найвисока антитуморна активност се отличават комплексите Zn-dmen-Au, Zn-ampy-Au, Znaepy-Ag.
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Тя беше доказана с различни цитотоксични (МТТ, NR, CV), биохимични (Метод
на Брадфорд), молекулярно-биологични (електрофореза на единични клетки в агарозен
гел, флоуцитометрия) и цитологични (оцветяване с AO/PI, комбинирано оцветяване по
Папенхайм) методи, както в “краткосрочни тестове” с монослойни култури (24-72 час),
така и в “дългосрочни изпитвания” с 3D колонии (колонии-образуващ тест, 16 дена).
Сравнителният преглед на данните, получени при настоящето и предишни
проучвания (Табл. 14 и 17) показват, че активността на някои от съединенията от Група ІІ
е напълно сравнима, а в някои случаи дори превъзхожда тази на използваните като
положителна контрола антитуморни препарати. Така например, при клетките от линия
HeLa ЦК50 (48 h, МТТ) при цисплатината е около 8 пъти по-висока от тази на Zn-aepyAg, а на 72 час ЦК50 на тези вещества съвпадат. ЦК50 на Zn-dmen-Au и Zn-ampy-Au (72
час, МТТ) са напълно сравними с тази на даунорубицина и са 3-5 пъти по-високи от тази
на цисплатината. При саркомните плъши клетки от линия LSR-SF-SR определените чрез
МТТ теста ЦК50 на цисплатината и Zn-dmen-Au и Zn-ampy-Au на 72 час съвпадат.

VI.4. Съпоставимост на резултати, получени чрез различни
изследователски техники
VI.4.1. Клетъчна преживяемост, установена чрез различни цитотоксични
тестове
Съпоставянето на експерименталните данни, получени чрез едновременно
провеждане при равни условия на три различни метода – МТТ тест (MTT), метод за
включване на неутрално червено (NR) и оцветяване с кристал виолет (CV) също
заслужават известен коментар. Прави впечатление, че при съединенията от Група І
получените чрез МTT и NR данни са доста близки (Фиг. 12), докато съответните
стойности за клетъчна преживяемост, установени чрез оцветяване с кристал виолет са повисоки. При съединенията от Група ІІ беше наблюдавана положителна зависимост между
получените чрез трите използвани цитотоксични метода резултати (Фиг. 16 и 18). Тук е
мястото да припомним, че MTT, NR и CV имат различни мишени и механизми на
действие. МTT тестът се основава на способността на митохондриите да редуцират
ензима сукцинат дехидрогеназата. Алкалното багрило неутрално червено прониква в
киселите органели на клетката и е показател за целостта на лизозомите, а вероятно и на
апарата на Голджи. Кристал виолетът оцветява ядрата и получените чрез този метод повисоки стойности може да бъдат обяснени поне отчасти с наличието на друядрени или
делящи се клетки (цитат).

VI.4.2. Клетъчна преживяемост и наличие на увреждания в ДНК молекулите
Съвпадение се забелязва и при данните за клетъчната преживяемост от една страна
и наблюдаваните „комети” (клетъчни ядра с едно- или двойноверижни скъсвания в ДНК
молекулите) от друга (Табл. 23). В единия от случаите (при Zn-ampy-Au, приложен в
концентрация 0.5 µg/ml) установената чрез МТТ тест преживяемост е 77.2% +/-15.25, а в
същото време е отчетено наличието на 77% „комети”. Едно от възможните обяснения за
това привидно „противоречие” може да е свързано с високата чувствителност на
Кометното изследване, при което се „улавят” най-ранни промени в клетките, все още
неуловими за други цитотоксични тестове.
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VI.4.3. Краткосрочни тестове с 2D монослойни култури и дългосрочни
експерименти с 3D колонии от туморни клетки
От една страна комплексите Zn-dmen-Au и Zn-ampy-Au потискат значително
колонии-образуващата способност на туморните клетки от линия LSR-SF-SR: в
контролните (нетретирани с вещество) ямки бяха наблюдавани > 50 големи, сливащи се
колонии, докато в ямките с вещества (независимо от концентрацията) бяха наблюдавани
по 1 до 3 малки, компактни колонии и то не във във всяка ямка (Табл. 21). Този резултат
безспорно показва, че изпитваните съединения потискат в значителна степен растежните
свойства на плъшите саркомни клетки. От друга страна обаче, в нито една от изпитваните
концентрации не беше намерено пълно потискане на колонии-образуващата способност
на туморните клетки. Според нас тези резултати се нуждаят от малък коментар.
Получените от нас експериментални данни пресъздават реална ситуация, срещана
нерядко в клиничната онкологична практика. Единични ракови клетки, оцелели след
лекарственото лечение, могат да пролиферират и, макар и след месеци или дори години,
да доведат до рецидивиране на заболяването с последваща смърт на пациента.
При анализирането на данните за влиянието на веществата върху способността на
туморните клетки да растат и образуват колонии в полутечна среда заслужават внимание
и следните факти:
1.
Цитотоксичните тестове (МТТ, NR, CV) и методът за проучване влиянието на
вещества върху колонии образуващата способност на злокачествено
трансформираните клетки са две съвсем различни техники. При това едните (MТТ,
NR, CV) са проведени след кратко третиране на клетките (24-72 часа) и отразяват
предимно влиянието върху преживяемостта им. Колонии-образуващият метод е
проведен при по-продължително култивиране на клетките в присъствие на
комплексите (в случая две седмици) и получените при него резултати отразяват
влиянието на веществата не само върху преживяемостта, но и върху
пролиферативната активност на клетките;
2.
Известно е, че туморите, а съответно и получените от тях линии, са хетерогенни. Те
се състоят от различни субпопулации клетки, които често са с нееднакви
биологични характеристики, включително различна чувствителност към
цитотоксичното действие на вещества. Възможно е малкото на брой оцелели при
прилагане на по-ниска концентрация метални съединения клетки да са поустойчиви към действието им и да продължават да се делят. Именно опасността от
възникване и селектиране на устойчиви клетки е причина при лечението на
раковите заболявания химиотерапевтиците да се прилагат в строго определени и
изпитани схеми, включващи 2-3 и повече препарати с различен механизъм на
действие;
3.
Възможно е при по-продължителен престой на металните съединения в
културалната среда и/или клетката в тях да настъпват някакви промени, които да
повлияват в една или друга посока активността им. Подобни проучвания не бяха
обект на представения Дисертационен труд, но определено заслужават интерес;
4.
Традиционните клетъчни култури се развиват успешно в две плоскости (измерения)
– т.н. двуизмерна система (2D). Безспорно този начин на култивиране е
задоволителен за много изследователски цели. В същото време не бива да
забравяме, че в условия in vivo е налице триизмерна (3D) клетъчна структура, която
е критична за правилното развитие, функция и стабилност на клетки, органи и
тъкани (Драганов, 2004). Това с пълна сила важи и за злокачествените
новообразувания. В тази връзка специално внимание заслужава оптимизирането на
колонии-образуващия тест по начин, позволяващ по-точното отчитане на
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резултатите – не само наличие, респ. отсъствие на колонии, но и промени в броя и
размерите им. За целта се разработват специални софтуерни програми.
Получените резултати за пореден път доказват, че при изучаване на цитотоксичната
и/или антипролиферативна активности на вещества трябва да се използва едновременно
комплекс от методи, регистриращи промените в различни клетъчни молекули и органели,
както и основаващи се на различни принципи. Подобни проучвания биха позволили
получаването на по-цялостна представа за цитотоксичната активност на изследваното
вещество и биха подпомогнали изясняването на неговите мишени в клетката, както и
предполагаемия механизъм на действие.

VI.5. Клетъчно-специфичен отговор
При проведените експерименти беше наблюдаван клетъчно специфичен отговор,
който се изрази в различната степен на повлияване на отделните клетъчни линии в
присъствие на тестираните вещества. Именно съществуването на клетъчно-специфичен
отговор е причината при провеждането на проучвания за определяне на биологична
активност на вещества да се използват като моделни системи набор от клетъчни култури,
както и различни изследователски методи и техники. Като цяло, най-висока
чувствителност към цитотоксичното и/или антипролиферативното действие на цинковите
комплекси от Група І и техните лиганди проявиха птичите хепатомни клетки от линия
LSCC-PR-Mc29. Съединенията от Група ІІ (и по-специално Zn-dmen-Au, Zn-ampy-Au, Znaepy-Ag) проявиха висока цитотоксична и/или цитостатична активности спрямо всички
включени в експериментите клетъчни култури.

VI.6. Сравняване чувствителността на туморни и нетуморни
клетки с еднакъв произход към цитотоксичното действие на
изпитваните вещества
Известно е, че едно от основните изисквания към антитуморните препарати е
действието им да е насочено главно към малигнено трансформираните, а не към
нормалните клетки на организма (Ламбев, 2010). Изпитването на потенциалната
антитуморна активност на различни новополучени химични агенти остро поставя
въпроса за избор на най-подходяща контрола при определяне на селективността на
действието им. Безспорно идеалният вариант е експериментите да бъдат проведени не с
една, а с комплекс от контроли, включващ задължително нормални диплоидни клетки от
същия тип орган или тъкан, от които са получени съответните туморни линии, както и
култури от костно-мозъчни клетки. Осигуряването и използването на подобни култури от
човешки произход е силно затруднено, а в някои случаи невъзможно. Ето защо при
проведените от нас експерименти бяха използвани нетуморни клетки (Lep-3, MRC-5),
чиято чувствителност беше сравнена с тази на човешките карциномни клетки от линия
HeLa (Фиг. 13, 14 и 19). Прави впечатление, че като цяло човешките нетуморни клетки са
по-силно чувствителни в сравнение с туморните клетки. Обяснението на този феномен
може да е свързано с: 1) Различния произход на тези линии – от една страна предизвикан
от човешки папиломен вирус карцином на шийката на матката, а от друга – човешки
ембрионални клетки. Не бива да се забравя и фактът, че всяка клетъчна линия води
началото си от материал (туморна маса, ембрионални тъкани и органи) на отделни
индивиди; 2) Макар да нямат туморен произход и поведение, ембрионалните клетки
споделят доста от характеристиките на злокачествено трансформираните клетки, а
именно - висока пролиферативна активност; по-ниска степен на диференциация в
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сравнение с нормалните клетки на зрелите организми; експресия на ембрионални
антигени; 3) Напълно е възможно в хода на адаптирането на клетките към лабораторни
условия да са настъпили различни биохимични, генетични и морфологични изменения,
които да дават отражение върху тяхната (химио)чувствителност.

VI.7. Връзка между състава/структурата на веществата и
тяхната биологична активност
До момента зависимостта между структурата/състава на изпитваните съединения и
тяхната биологична (антитуморна) активност не е анализирана в детайли. Проведените от
нас експерименти показаха, че комплексите на MorphBig (Zn-1) и MorphBig/Metf (Zn-3)
проявяват по-силно изразени цитотоксични и цитостатични свойства в сравнение с Zn-2
(комплекс на Metf). Приложен самостоятелно, лигандите MorfBig и Metf не понижават
преживяемостта и пролиферативната активност на третираните клетки. При съединенията
от Група ІІ с най-висока цитотоксична и антипролиферативна активности са Zn-dmen-Au,
Zn-ampy-Au и Zn-aepy-Ag. Поради невъзможност да бъдат получени в самостоятелен вид,
dmen, aepy и ampy не бяха изследвани самостоятелно. Основинят лиганд Diald проявява
по-силно изявени цитотоксични свойства в сравнение със съответните лиганди на
отделните подгрупи съединения от Група ІІ (Виж Табл. 12)
Това още веднъж показва, че биологичната активност на металните комплекси се
обуславя не просто от присъствието, респ. отсъствието на определен компонент (метален
катион, лиганд), но и от структурата на комплекса и взаимното повлияване на
изграждащите го единици.

VI.8. Механизъм на действие
Безспорно един от най-важните въпроси при изследването на антитуморна
активност е изясняването на механизма на действие на веществата, както и уточняването
на клетъчните им мишени. Отговорът на тези въпроси обаче изисква провеждането на
разнообразни, скъпоструващи експерименти и не беше предмет на представения
Дисертационен труд. Все пак, наличните в литературата данни и получените от нас
първоначални резултати дават възможност за изказване на някои предположения и найвече за определяне насоката на бъдещите ни изследвания.
Известни са различни механизми, отговорни за антинеопластичните свойства на
веществата: 1) Влияние върху микротубулите; 2) Потискане дейността на
топоизомеразите; 3) Алкилиране на ДНК; 4) Понижаване синтеза на ДНК; 5) Потискане
на белтъчния синтез; 6) Инхибиране активността на липооксигеназата; 7) Влияние върху
имунната система (Ancuceanu, Isidor, 2004). До момента са описани различни механизми,
обуславящи антитуморната активност на златните съединения, а именно:
- потискане активността на ензима тиоредоксин редуктаза (Trx R);
- свързване с ДНК молекулата и предизвикване на конформационни промени;
- увреждане на митохондриите;
- потискане на ензима циклооксигеназа (Nobili et al, 2011).
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Напълно възможно е един или повече от описаните механизми да обуславят
цитотоксичните и антипролиферативните свойства на изследваните метални комплекси
със смесени лиганди.
Създаването на метални съединения за нуждите на химиотерапията на
злокачестевните новообразувания не е лесна задача. Известно е, че натрупването на
метални йони в организма би могло да има и опасни последици. Достатъчно е да
споменем, че редица метали и метални съединения са потенциални мутагени и
канцерогени (Domingo, 1994; Desoize, 2003). Ето защо винаги трябва да се има предвид
биологичното разпределение и отстраняването (сlearance) на металните комплекси от
организма, техните фармакологични свойства. Казано накратко, за да представляват
интерес за клиничната практика, тези вещества трябва да отговарят на следните основни
изисквания:
1. Да са разтворими и стабилни във физиологични течности;
2. Успешно да се пренасят в кръвта, лесно да преминават през клетъчните
мембрани;
3. Да разграничават злокачествено трансформираните от нормалните клетки;
4. Да са ефективни при ракови клетки устойчиви към антитуморни препарати
(Kostova, 2005).
Получените от нас резултати показват, че съединенията на цинк, сребро и злато
представляват интерес за експерименталната онкология и онкофармакология и
изследванията в тази област трябва да бъдат продължени и задълбочени. Независимо от
факта, че проведените от нас първоначални проучвания върху антивирусното действие на
изпитваните комплекси не показаха наличие на потискащ ефект върху репликацията на
използвания като модел говежди херпесен вирус тип 4, изследванията върху
антивирусната активност на подобни вещества също заслужава внимание. Това не само
ще допринесе за изучаването на биологичните активности на Zn, Ag, Au, но и ще помогне
на учените да намерят най-подходящата формула на евентуален бъдещ антитуморен,
респ. антивирусен препарат.
VI.9. Проучвания върху антитуморната активност на амониев ванадат in vitro и in
vivo
При проведените от нас експерименти беше изследвано влиянието на NH4VO3
върху преживяемостта и пролиферативната активност на култивирани в лабораторни
условия туморни и нетуморни клетки. Получените резултати показаха, че приложен в
концентарционен диапазон 0.1 - 20 µg/ml, NH4VO3 потиска значително преживяемостта и
пролиферацияна на използваните като моделни системи клетъчни култури – клон Е7 на
линия LSCC-SF-Mc29 (хепатом у пиле, предизвикан с миелоцитоматозния вирус Мс29),
LSR-SF-SR (сарком у плъх, предизвикан с SR-RSV), HeLa (човешки карцином на шийката
на матката, ппредизвикан с Човешки папиломен вирус тип 18 – HPV-18).
Данни за влиянието на ванадиеви съединения върху растежа на култивирани в
лабораторни условия туморни и нетуморни клетки са публикувани и от други автори. Така
например, Wozniak и Blasiak (2004) съобщават, че ванадилсулфатът може да е
генотоксичен за човешки нормални (лимфоцити) и ракови (HeLa) клетки, но
гонетоксичният им потенциал е по-силно проявен по отношение на карциномните клетки.
Приложен в концентрации 100, 175 и 250 µM за 36 часа амониевият ванадат предизвиква
апоптоза в клетки от линия MCF-7 (рак на гърдата), като силата на ехекта зависи от
концентрацията (Ray et al., 2007). Получените от Fu и сътр. (2008) резултати показват, че
ванадиевите съединеиня могат да спрат клетъчния цикъл във фаза G1/S при клетките от
линия HepG2 (човешки хепатом). Според други автори съединеия на ванадия могат да
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разграничат хепатомните клетки (HepG2) от нормалните човешки хепатоцити на основата
на различия в регулацията на окислително-редукционните процеси в тях (Wang et al.,
2010).
Това, което отличава проведените от нас проучвания от осъщестевните от други
изследователски групи експерименти, е фактът, че при подготвянето на представения
Дисертационен труд за пръв път (според информацията от достъпната ни литература)
беше доказана способността на амониевия ванадат да потиска преживяемостта и
пролиферативната активност на трансформирани с ретровируси туморни клетки от плъх и
пиле. Тук е мястото да припомним още веднъж, че клетките от линии LSCC-SF-Mc29
(хепатом у пиле) и LSR-SF-SR (сарком у плъх) съдържат специфични вирусни онкогени –
v-myc и v-src, съответно, чиито клетъчни аналози участват (при нарушения в регулацията)
в патогенезата на широк кръг неоплазии при човека и животните.
При проведените от нас проучвания in vivo като моделни системи бяха използвани
два експериментални тумора в лабораторни плъхове: Солидна форма на асцитния хепатом
на Заждела (ХЗ) и трансплантируем сарком, предизвикан с Rous sarcoma virus щам
Schmidt-Ruppin (РСТ). Тези модели бяха избрани по следните причини:
- До момента антитуморната активност на ванадия, и по-специално на амониевия ванадат,
е изследвана основно при първични химически индуцирани тумори на черния дроб, чието
развитие във времето е доста продължително (месеци). Използваният от нас чернодробен
тумор – хепатомът на Заждела, също е бил получен чрез въздействие с химичен
канцероген, но е трансплантируем и периодът от имплантирането на хепатомните клетки
до появата на туморните образувания е доста по-кратък (дни, в нашия случай – две
седмици).
- Както вече беше споменато, според достъпната литература влиянието на ванадия върху
трансформирани с вирус клетки не е напълно изяснено. В същото време проведените от
нас проучвания in vitro показаха, че амониевият ванадат потиска значително
преживяемостта и пролиферативната активност на култивирани в лабораторни условия
клетки от линии LSCC-SF-Mc29, LSR-SF-SR и HeLa. Нещо повече, при предишни наши
изследавния беше намерено, че приложен в концентрация 0.5 ppm във водата за пиене за
40 дена, NH4VO3 води до намаляване обема на туморите (трансплантируем сарком у плъх,
предизвикан с SR-RSV) с ~ 28% (в групата започнала да приема амониев ванадат 30 дена
преди имплантирането на туморните клетки и продължила до края на експеримента –
общо 40 дена) и с ~18% при плъховете, при което добавянето на това съединение във
водата за пиене е започнало от момента на имплантирането на саркомните клетки (т.е.
само 10 дена).
Осъществените от нас при подготовката на представения Дисертационен труд
изследвания показаха различни резултати при двата използвани експериментални модела,
а именно:
- Експреимент I – ХЗ. Приемането на ванадий (в концентрация 0.5 ppm) с водата
за пиене, започнало 40 дена преди импланитрането на хепатомните клетки на Заждела и
продължило до края на експеримента (общо 70 дена) доведе до значително намаляване на
обема (с ~ 91%) и масата (с ~ 81%) на туморите в сравнение с нетретираните с NH4VO3
лабораторни животни от група С (Табл. 13, Фиг. 14). Разлика в продължителността на
латентния период, както и в броя на реагиралите плъхове от групи С и Е не беше
наблюдавана. В допълнение, при животните от група Е бяха наблюдавани участъци на
изразен лизис на туморните клетки (Фиг. 15). За съжаление, поради технически причини
при провеждането на този експеримент не беше обособена група лабораторни животни,
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при които приемът на ванадий да започне от момента на инжектирането на туморните
клетки (т.е. липсва група D).
- Експреимент II – РСТ. При изследванията върху трансплантируемия сарком на
Раус се наблюдаваше доста по-различна картина (Табл. 14, Фиг. 16). Средният обем на
туморите на плъховете от група D, при които приемът на амониев ванадат започва от
момента на имплантирането на саркомните клетки (общо 22 дена) е по-малък от този на
плъховете в група С (които не са приемали NH4VO3) на 14 ден след имплантацията, към
17-ия ден се изравняват, после отново туморите при група D изостават (на 20-ия ден) и
към 24-ия ден почти се изравняват. През цялото време на експеримента обаче средният
обем на туморите от група D остава по-малък в сравнение с този при група С. В същото
време средният обем на туморите от група Е, които са започнали да приемат амониев
ванадат 60 дена преди имплантирането на туморните клетки и са го приемали до края на
експеримента (общо 83 дена) е по-голям в сравнение с нетретираните с NH4VO3 плъхове
от група С.
Тези резултати пораждат поне два въпроса: 1) Защо при единия експериментален
модел (ХЗ) в групата, приемала предварително ванадий (Група Е) се наблюдава потискане
на туморния растеж, а при другия (RST) – стимулиране?; 2) Как може да се обясни факта,
че при предишните ни проучвания (цитирани по-горе) със саркома на Раус в аналогичната
група Е също е констатирано намаляване на обема на туморите (с 28%)?
Отговорите на тези два въпроса не са лесни и определено изискват провеждането на
задълбочени компелксни проучвания, каквито не са били обект на представения
Дисертационен труд. Заслужава обаче да бъдат отбелязани следните обстоятелства:
1. В литературата антинеопластичният ефект на амониевия ванадат върху химически
индуцирани първични тумори (особено в областта на черния дроб) е отлично
документирана (Kopf-Maier, 1987; Evangelou, 2002; Коstova, 2009; Bishayee et al.,
2010). Нещо повече, изказани са предположения за механизма на действие на
ванадиевите съединения именно при този тип експериментални модели, свързани
със способността на метала да активира ензимите в черния дроб, които са
отговорни за детоксификацията на ксенобиотиците; с потискане превръшането на
проканцерогена в активен канцероген; с отслабване способността на
химичическите канцерогени да предизвикват хромозомни аберации. Добре
известно е, че всеки от навлезлите в онкологичната парктика антитуморни
препарати е с определен спектър, т.е. ефективен е срещу определен кръг неоплазии.
Напълно логично е това да се отнася и за ванадиевите съединения, в частност за
амониевия ванадат, който, както показват литературните данни, е особено
ефективен по отношение на химически индуцираните чернодробни тумори – както
първични, така и (какъвто е случаят с хепатома на Заждела) трансплантируеми;
2. Използваните от нас моделни системи (хепатом на Заждела и сарком на Раус) се
различават по важни показатели, като етиология (химически индуциран и
предизвикан с птичи ретровирус); хистологичен тип (сарком, хепатом). Напълно
естестевно е и поведението им при дадено въздействие (в случая с амониев
ванадат) да не е еднакво;
3. При предишните проведени от нас експерименти със същия експериментален
модел – сарком у плъх, предизвикан с SR-RSV, схемата на третиране също е
различна от използваната в представения Дисертационен труд: във всички случаи
амониевият ванада е разтворен във водата за пиене в концентрация 0.5 ppm, но при
предишните експерименти приемът е по-кратък (40 дена при група Е – 30 преди
имплантирането на туморните клетки и 10 дена след това) в сравенине с сегашния
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ни експеирмент – 83 дена общо (60 прпеди имплантирането на саркомните клетки и
23 дена след това). Едно от възможните обяснения за наблюдаваните различия
между „преди” и „сега” е допускането, че след определен критичен период на
въздействие ванадият оказва стимулиращ, а не потискащ ефект върху растежа на
(поне някои) туморите. Факт е, че в група D, при която приемът на амониев ванадат
започва от момента на импланитрането на саркомните клетки и продължава до края
на проведените от нас при изпълнението на дипломвната работа експерименти – 23
дена, средният обем на тумрите не надвишава този при плъховете от група С.
4. Съобщено е, че в определени концентрации ванадият благоприятства, а в други
потиска растежа на култивирани в лабораторни условия туморни клетки. Доказано
е, че соли на ванадия, в това число и амониев ванадат, стимулират растежа на 16 от
общо 34 култивирани в лабораторни условия материали от неоплазии на пациенти
(Hanauske et a;., 1987).
5. Установено е, че амониевият ванадат стимулира имунния отговор както на здрави,
така и на тумор носещи лабораторни животни. От една страна това би могло да
обясни, поне отчасти, антитуморното действие на това вещество (Alexandrova et al.,
2002; Alexandrova, Alexandrov, 2004). От друка страна обаче, нека не забравяме, че
стимулирането на имунния отговор може да предизвика и точно обратния процес, а
именно - стимулиране растежа на раковите клетки.
Безспорно изясняването на потенциалната антитуморна активност на амониевия
ванадат и други съединения на ванадия изисква провеждането на задълбочени
експерименти с по-голям брой лабораторни животни, доколкото това е позволено при
стриктното спазване на етичните норми. Важно е да се изясни към кои типове
злокачествени новообразувания са ефективни съедиеннията на ванадия. Не по-малък
интерес предизвиква и изучаването на фармакогенетиката на тези съединения, напълно
възможно е индивидуалните различия при отделните пациенти да породят и
особености в реакциите им. Във всички случаи обаче, фактът, че съединения на
ванадия, в т.ч. амониев ванадат, предизвикват, макар и в изолирани случаи,
стимулиране на туморния растеж, показва, че към тази тема трябва да се подхожда
изключително внимателно и отговорно.
VI.10. Токсични и странични ефекти на амониев ванадат
При изпълнението на задачите на представения Дисертационен труд беше
потвърдено, че амониевият ванадат, приложен в концентрация 0.5 ppm във водата за
пиене, за 70 дена не предизвиква забележими странични ефекти. Не бяха наблюдавани
съществени отклонения в изследваните от нас кръвни и биохимични показатели. Наличие
на ванадий, в количество, позволяващо да бъде измерено чрез използваната от нас
техника, беше установено само в определени случаи – в слезка, черен дроб и бъбрек, в
групите В и Е, приемали амониев ванадат от началото до края на експеримента
(Експеримент I – ХЗ). Този факт не е изненадващ, тъй като е известно, че това са органите,
в които този метал се натрупва. Тук е мястото да отбележим, че «съдбата» на натрупания в
организма ванадий нсе още не е изяснена напълно и това е една от причините, забавящи
включването на такива съединения в клинични изпитания (Alexandrova, 1999).
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VII. И З В О Д И
Получените експериментални резултати позволяват да бъдат направени следните
по-важни изводи:
1. Изпитваните съединения намаляват, макар и в различна степен, преживяемостта и/или
пролиферативната активност на използваните като експериментални модели
култивирани в лабораторни услови вирусно-трансформирани туморни клетки.
Наблюдаваният ефект е време- и концентрация-зависим. Металните комплекси
проявяват по-висока цитотоксична/цитостатична активност в сравенние със
самостоятелно приложените съответни лиганди. Наблюдаваният клетъчноспецифичен отговор най-вероятно се дължи на различните характеристики на
туморите, от които са получени моделните клетъчни линии, включително произход
(човек, плъх, пиле) и хистологичен тип (карцином, сарком, хепатом).
2. С най-висока способност да намаляват преживяемостта (чрез апоптоза) и
пролиферацията на туморните клетки се отличават комплексите Zn-dmen-Au, Znampy-Au и Zn-aepy-Ag. Обещаващата им антинеопластична активност е установена in
vitro чрез комплекс от методи с различни молекулни/клетъчни мишени и механизми
на действие и е потвърдена както чрез краткотрайни (12-72 часа) тестове с
монослойни (2D) култури, така и с дългосрочни изпитания (16 дена) с 3D колонии от
туморни клетки в полутечна среда. Цитотоксичното/антипролиферативното действие
на посочените съединения е напълно сравнимо и в някои случаи превъзхожда това на
използваните в клиничната практика антитуморни препарати цисплатина, 5флуороурацил и даунорубицин.
3. Приложени в нетоксични концентрации комплексите (Zn-1, Zn-2, Zn-3, Zn-ampy-Ag,
Zn-Ampy-Au, и Zn-Dmen-Au) не повлияват репликацията на култивирания в бъбречни
клетки от теле (линия MDBK) референтни щамове Movar 33/63 и DN599 на говеждия
херпесен вирус тип-4, нито на чувстиветилните към действието на ацикловир
човешките херпесни вируси HSV-1 (щам ТМ) и HSV-2 (щам BJ(a)).
4. Добавен във водата за пиене (в концентрация 0.5 ppm) за 70 дена (приемът започва 40
дена преди имплантирането на туморните клетки) амониевият ванадат потиска
растежа на солидната форма на хепатома на Заждела – средните обем и маса на
туморите при животните от група Е намаляват съответно с 91% и 81% в сравнениен с
тези на лабораторните плъхове от група С (които не са приемали амониев ванадат).
При третираните с NH4VO3 животни от група Е се наблюдават участъци на засилен
лизис на туморните клетки.
5. При плъховете (от група Е) с трансплантируем сарком, предизвикан с SR-RSV, които
са приемали амониев ванадат с водата за пиене (в концентрация 0.5 ppm) в
продължение на 83 дена (започвайки 60 дена преди имплантирането на саркомните
клетки) средните обем и маса на туморите са по-големи в сравнение с тези при групи С
(нетретирани с амониев ванадат) и D (при които приемът на NH4V03 започва след
имплантирането на саркомните клетки и трае до края на експеримента – общо 23 дена).
През цялото време на експеримента обаче средният обем на туморите от група D
остава по-малък, макар и незначително, в сравнение с този при група С.
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6. Различията в резултатите, получени при експериментите с хепатома на Заждела
(Експеримент I – ХЗ) и саркома на Раус (Експеримент ІІ – RST) могат да бъдат
обяснени поне частично с различията в етиологията и хистологичния тип на туморите,
малкия брой лабораторни животни, нееднаквото време, респективно нееднаквото
количество приет амониев ванадат.
7.

Между отделните групи плъхове (Експеримент I – ХЗ) не бяха установени съществени
различия в изследваните от нас кръвни и биохимични показатели, телесна маса, маса и
морфология на изследваните органи (слезка, черен дроб, бъбрек, мозък). Наличие на
ванадий беше доказано само в слезката, черния дроб и бъбрека на животните от групи
В и Е, приемали амониев ванадат в продължение на 70 дена.

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Оригинални приноси
1. Получени са данни за влиянието на 11 новосинтезирани комплекса на цинк,
цинк/сребро и цинк/злато с морфолин бигванид хидрохлорид (MorfBig), метформин
хидрохлорид (Metf) и производни на 2,6-диформил крезол (Diald) върху преживяемостта и
пролиферативната активност на култивирани в лабораторни условия вируснотрансформирани туморни и нетуморни клетки от животински и човешки произход.
2. Доказано е, че комплексите Zn-dmen-Au, Zn-ampy-Au и Zn-aepy-Ag проявяват силно
изразено цитотоксично и цитостатично действие върху култивирани в лабораторни
условия злокачествено трансформирани клетки, като активността им се доближава, а в
някои случаи превъзхожда, тази на използваните в съвременната клинична практика
антитуморни препарати цисплатина, 5-флуороурацил и даунорубицин.
3. Установено е, че амониевият ванадат потиска растежа на култивирани в лабораторни
условия клетъчни линии от трансплантируеми тумори (хепатом у пиле и сарком у плъх)
предизвикани с птичи ретровируси, съдържащи онкогените v-myc (миелоцитоматозният
вирус Мс29) и v-src (Rous sarcoma virus щам Schmidt Ruppin), чиито клетъчни аналози
участват в патогенезата на голям брой неоплазии у човека и животните.
Приноси с потвърдителен характер
1. Потвърдена е антинеопластичната активност на амониевия ванадат (приложен във
водата за пиене в концентрация 0.5 ppm) по отношение на химически индуцирани
чернодробни тумори, в случая – трансплантирум хепатом на Заждела.
Приноси с приложен характер
1. Разработен, оптимизиран и приложен е комплексен подход за изучаване на
антинеопластичните свойства на метални и други съединения върху вируснотрансформирани туморни клетки, включващ методи с различни молекулни/клетъчни
мишени и механизми на действие, краткосрочни и дългосрочни тестове, монослойни
култури и триизмерни (3D) колонии в полутечна среда.
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03- 06 Maй 2012, София, България;
- Трета награда за участие с постер на XIия Международен конгрес по медицински науки,
03- 06 Maй 2012, София, България.

XI.УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАУЧНИ ФОРУМИ
Абдулкадир Абудалех е член на Младежките организационни комитети на:








VIта Работна среща „Биологична активност на метали, метални съединения и
синтетични продукти”, 28-30 ноември 2011 г., София, България;
ІІІта Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските
изследвания”, 23 – 25 април 2012 г., София, България;
VIIма Работна среща „Биологична активност на метали, метални съединения и
синтетични продукти”, 27-29 ноември 2012 г., София, България;
ІVта Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските
изследвания”, 27-29 май 2013 г., София, България;
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VIIIма Работна среща „Биологична активност на метали, метални съединения и
синтетични продукти”, 27-29 ноември 2013 г., София, България.

XI.Проучванията, проведени при разработването на
дисертационния труд, са осигурени
финансово от:
- Договор №24/05.04.2012, финансиран от СУ „Св. Климент Охридски”, на тема:
„Новосинтезирани съединения на Zn, Ag и Au - влияние върху преживяемостта и
пролиферативната активност на вирусно трансформирани туморни клетки и репликацията
на херпесни вируси”. Ръководител: докторант Абдулкадир Махди Абдуаллех (2012 г.)
- Договор за двустранно сътрудничество между Българска академия на науките
(ИЕМПАМ) и Румънската академия (Интитут по физикохимия в Букурещ и Институт по
химия в Тимишоара) на тема: “Приложение на човешки и животински клетъчни култури
за изследване на нови материали с обещаваща биологична активност”. Ръководител от
българска страна: доц. Р. Александрова (2009-2011 г.).
- Договор за двустранно сътрудничество между Българска академия на науките
(ИЕМПАМ) и Румънската академия (Интитут по физикохимия в Букурещ и Институт по
химия в Тимишоара) на тема: “Приложение на човешки и животински клетъчни култури
за изследване на нови материали с обещаваща биологична активност”. Ръководител от
българска страна: доц. Р. Александрова (2012-2014 г.).
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