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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ИКМ

извънклетъчен матрикс

TGFβ

трансформиращ растежен фактор β

LAP

латентно асоцииран протеин

LTBP

латентен TGFβ-свързващ протеин

MMP

матриксни металопротеинази

TβRI

рецептор тип 1 за трансформиращ растежен фактор β

TβRII

рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β

ТβRIII

рецептор тип 3 за трансформиращ растежен фактор β

Co-Smad

Smad-посредник

I-Smad

инхибиращ Smad белтък

R-Smad

рецептор активируем Smad белтък

ALK

активин рецептор-подобни кинази

BMP

bone morphogenetic proteins

ЕМТ

епително – мезенхимен преход

PDGF

тромбоцитнен растежен фактор

HbA1c

гликиран хемоглобин

TIMP

тъканни инхибитори на матриксните металопротеинази

FACS

флуоресцентно активиран клетъчен сортер

АДА

Американската диабетна асоциация

МФД

Международната федерация за диабет

aSMA

алфа гладкомускулен актин

СЗО

Световна здравна организация

ROCK

Rho асоциирана протеин киназа

HDAC

хистон деацетилаза

VA

валпроева киселина

TSA

трихостатин А

BIX

BIX01294

DZNep

3- деазанепланоцин А

5-aza-2’-dCR

5-аза-2’-деоксицитидин
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ВЪВЕДЕНИЕ
Фибробластното активиране е нормален физиологичен процес, протичащ по
време на развитието на организма и ремоделирането на тъканите. Редица патологии са
свързани с нарушения в протичането на различни етапи на този фино контролиран
процес.
Дълги години in vitro изследванията, изучаващи процесите на фибробластно
активиране, са провеждани върху монослойни клетъчни култури. Натрупаните научни
данни в последните години обаче разкриват редица недостатъци на тази моделна
система и като резултат в последните десетилетия триизмерните системи за клетъчно
култивиране набират значителна популярност. Създадени са и намират приложение в
лабораторната практика редица системи и методи, позволяващи приближаването на
съответните клетъчни култури до естествените условия, предоставяни от организма.
Голяма част от тези триизмерни системи обаче са все още сравнително слабо проучени.
Често отчитането на фактора „триизмерност” води до пренебрегване на други
характеристики на околната среда, които оказват влияние на резидентните клетъчни
култури. Развитието и детайлното характеризиране на триизмерните моделни системи
би позволило по-прецизно модулиране на клетъчното поведение, повишаване на
информативността на научните изследвания и съответно - на успешно приложение на
получените данни в клиничната практика.
Синдромът на диабетното стъпало е проблем в световен мащаб, който засяга
значителен процент от диабетно болни пациенти и води до влошаване на качеството на
живот на засегнатите пациенти. Основна характеристика на тази патология е
нарушеният процес на миофибробластна диференциация. Предмет на настоящият
дисертационен труд е развитие на експериментален модел за in vitro изследване на
синдромът на диабетното стъпало, базиран на нативна in vivo-подобна триизмерна
култура от фибробаласти и изясняване на механизмите, водещи до нарушено
активиране на фибробластите.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ
Целта на настоящия дисертационен труд бе да се изследва миофибробластната
диференциация в триизмерни in vivo-подобни условия и проблемите асоциирани с нея
при развитие на язви, породени от синдрома на диабетното стъпало. Поради липса на
утвърдени моделни системи, изпълнението на основната цел включваше и разработване
на модел на патологията, базиран на описана от екипа ни нативна триизмерна in vitro
система за клетъчно култивиране, която има висока приближеност до здрава тъкан.

ЗАДАЧИ
За постигането на тази цел, ние си поставихме следните основни задачи:
1. Изследване на приложимостта на моделната система, основана на култивиране на
фибробласти до формиране на нативен матрикс, за проучване на сигнализацията,
регулираща фибробластната диференциация в in vivo-подобни условия.
2. Разработване на експериментален подход за активиране на фибробластите,
култивирани в триизмерна среда чрез механично нараняване.
3. Изследване и определяне сходствата и различията в клетъчната сигнализация на
фибробласти, култивирани в триизмерна среда, в условия, характерни за здрава тъкан и
за изследваната патология. Съпоставяне с конвенционална, монослойна култура.
4. Експериментално манипулиране на избрани молекулярно-биологични сигнални
каскади с цел индуциране на миофибробластна диференциазия в условия на
култивиране, характерни за синдрома на диабетното стъпало.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За изпълнение на поставените в дисертационният труд цели и задачи бяха
използвани следните материали и методи:
1. Клетъчни култури
За целите на дисертационният труд използвахме миши фибробласт-подобни
клетки GD25β1 и първични човешки фибробласти (human foreskin fibroblasts) HFF.
За образуване на извънклетъчен матрикс от миши фибробласт-подобни клетки
GD25β1 отглеждахме клетките в продължение на 5 дни – или 4 дни след достигане на
100% конфлуентен монослой. Така получената култура се означава като нативен
триизмерен матрикс.
2. Реагенти и антитела
3. Експериментално нараняване на нативна триизмерна култура от GD25β1
фибробласти
За да изследваме процесите на зарастване на рани в in vivo-подобни условия ние
разработихме нова моделна система, като използвахме комбинация от два увърдени
модела за триизмерно клетъчно култивиране, а именно получаване на нативни
триизмерни култури от фибробласти и фибринови гелове, получавани по методиката на
Even-Ram [1].
Схема 1: Последователност на
експерименталната процедура
по предизвикване на рани в
триизмерната нативна култура
от GD25β1 фибробласти.
GD25β1 фибробласти се култивират по описаната методика до
формиране на триизмерна
нативна култура (1).
Култивационната среда на
културата се отделя и със
специално приспособление (2)
се нанасят еднакъв брой
“прободни наранявания” на
единица площ (3). Наранената
култура се залива с предварително приготвен разтвор за
формиране на фибринов гел [1]
(4) и се инкубира 30 мин на
37°С до полимеризиране на
фибриновият гел (5). Наранената триизмерна култура се
култивира за съответния период
от време за изследване на
зарастването на експериментално предизвиканите рани, фибробластното активиране и клетъчната
миграция (6).
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4. Имунофлуоресцентен анализ
5. Трансфекция на GD25β1 фибробласти за получаване на стабилни клетъчни
линии експресиращи actin-mRFP
6. Изследване на морфологията на GD25β1 фибробласти в двуизмерни условия и
нативни триизмерни култури.
Трансфектирани GD25β1 фибробласти бяха смесвани с нетрансфектирани
GD25β1 фибробласти в отношение 1:20. От получената клетъчна суспензия посявахме
култури за формиране на монослойни култури и на нативни триизмерни култури по
описаната методика (т.1). Получените култури обработвахме и наблюдавахме по
описаната вече методика (т.4)
7. SDS-PAGE и Western блот анализ
8. PCR анализ
9. Третиране с TGFβ1
10. Изследване на зависимостта на експресията на TβRs от концентрацията на
глюкоза
11. Възстановяване на експресията на TβRII
12. Индуциране на диабет в лабораторни плъхове
13. Определяне на активната форма на RhoGTP-азата
14. Морфометрия и анализ на изображения
15. Статистически анализ
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
1. Характеризиране на извънклетъчния матрикс продуциран от фибробласти при
формиране на нативна триизмерна култура
За целите на дисертационния труд бе използвана разработена от екипа ни
триизмерна моделна система, формирана от GD25β1 фибробласти [2]. Нативните
триизмерни култури от GD25β1 фибробласти синтезират значително количество
извънклетъчен матрикс, като едновременно с това поддържат клетките в неактивно
състояние, характерно за фибробластите in vivo. Преди да започнем изследванията
върху диференциацията на фибробластите до миофибробласти бе необходимо да се
уверим, че извънклетъчният матрикс синтезиран от GD25β1 фибробластите съдържа
основните компоненти на матрикса, характерни за здрава дерма in vivo [3, 4]. За
определяне

състава

на

извънклетъчния

матрикс

първоначално

проведохме

експерименти за определяне нивото на експресия на основните компоненти на
матрикса, последвани от имунофлуоресцентен анализ за определяне на тяхното
пространствено разпределение в триизмерния матрикс.
монослой

нативен матрикс
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Фигура 1: PCR анализ за определяне нивото на експресия на основни компоненти на извънклетъчния
матрикс при GD25β1 фибробласти отглеждани като двуизмерни (монослой) и триизмерни култури
(нативен матрикс).

Получените от нас резултати разкриха, че при формиране на триизмерната
култура фибробластните клетки синтезират иРНК за основните типове колагенови
молекули, характерни за здравата дермална тъкан и определящи структурата и –
колаген тип 1 и тип 3, както и колаген тип 5 за който е установено, че е необходим за
осъществяване на клетъчната миграция. Освен основните колагенови компоненти на
дермалната тъкан установихме, че фибробластните клетки експресират също и
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фибронектин и еластин при формиране на заобикалящата ги триизмерна среда. За
определяне количеството на хиалуронова киселина изследвахме нивото на експресия на
ензима хиалуронансинтаза, по който косвено съдихме за наличие на хиалуронова
киселина в културата.

Получените резултати показаха, че при формирането на

триизмерната

култура

нативна

GD25β1

фибробластите

синтезират

основните

компоненти на здравата дермална тъкан, като не наблюдавахме значима разлика в
нивото на експресия на някои от описаните компоненти, откъдето заключихме, че
триизмерните условия на култивиране не променят статистически значимо експресията
на основните компоненти

на извънклетъчния матрикс, синтезиран от GD25β1

фибробластите (Фиг.1).
След тези изследвания проведохме и имунофлуоресцентен анализ за определяне
на пространствената локализация и организация на основните компоненти на матрикса,
за които е известно, че са основни компоненти на кожата, а също имат и отношение
към процесите на активиране на фибробласти, миграцията и зарастването на рани.
Започнахме с изследване на разпределението на фибронектин в нативната триизмерна
култура от GD25β1 фибробласти, тъй като литературни данни показват, че
фибронектина влияе върху отлагането и регулацията на отлагане на колаген тип 1 [5].
Освен това фибронектина и колагена могат да свързват и латентните форми на TGFβ1
[6] като по този начин повлияват и достигането на растежния фактор до клетките.
Неравномерно разпределение и локални струпвания от колаген тип 1 от друга страна са
характерни за фибропролиферативни заболявания [7]

Фигура 2: Имунофлуоресцентно оцветяване с антитела срещу фибронектин (зелено) и колаген тип І
(червено). Клетъчните ядра на GD25β1 фибробластите от триизмерната култура са оцветени с Hoechst
33342 (синьо).

Резултатите от първоначални изследвания с помощта на конвенционална
флуоресцентна микроскопия, представени на Фиг. 2, показаха извънклетъчен матрикс
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формиран от GD25β1 фибробласти, изграден от равномерно латерално разпределени
фибронектинови нишки и колаген тип I.
Последващи изследвания с по-голяма разделителна способност посредством
конфокална

имунофлуоресцентна

микроскопия

потвърдиха

наличието

на

фибронектинови нишки в изследвания матрикс (Фиг.3). Освен това не наблюдавахме
формиране на струпвания или нетипични структури от фибронектин. Фибронектинът е
един от първите компоненти на извънклетъчния матрикс, който бива отлаган по време
на ембрионално развитие и при реорганизация на временният матрикс при зарастване
на рани, който след това бива заменен от колагенови молекули. Едновременно с това
фибронектинът е необходим, както за успешно последващо отлагане на колаген тип 1,
така и за регулация на отлагането му [5].

Фигура 3: Избрани срези през 5μм от дъното (А) към повърхността (Г) на триизмерната култура от
GD25β1 фибробласти. Имунофлуоресцентно оцветяване срещу фибронектин (зелено) и клетъчни ядра
(синьо).

След като анализирахме разпределението на фибронектин в извънклетъчния
матрикс извършихме и имунофлуоресцентно изследване за анализ на латералното
разпределение на колаген тип I в триизмерната култура от GD25β1 фибробласти.
Колаген тип I е един от основните видове колаген в кожата, който се отлага под
формата на фибрили и осигурява здравината на извънклетъчния матрикс. Важно е да се
отбележи, че при формиране на белези вследствие на успешно зарастване на рани този
тип колаген се натрупва в неорганизирани структури от активните фибробласти,
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отговорни за възстановяването на тъканта [7]. Прекаленото отделяне на този вид
колаген при зарастване на рани с големи повърхности се характеризира с развитие на
хипертрофични белези, които могат сериозно да понижат качеството на живот на
пациентите. Първоначалните ни данни за понижената пролиферация и ниски нива на
апоптоза в 3Д културите, както и липса на струпвания от фибронектин, предполагат, че
ако използваната култура наподобява нормална здрава тъкан, наличието на
неорганизирани структури от колаген тип I би трябвало да е минимално. Получените
посредством конфокална имунофлуоресцентна микроскопия изображения с по-голяма
разделителна способност (Фиг. 4) потвърдиха предположението ни – не се наблюдаваха
колагенови струпвания около клетките в триизмерната култура от GD25β1
фибробласти.

Фигура 4: Избрани срези през 5μм от дъното (А) към повърхността (Г) на триизмерната култура от
GD25β1 фибробласти. Имунофлуоресцентно оцветяване срещу колаген тип I (червено) и клетъчни ядра
(синьо).

След като установихме равномерно латерално разпределение на фибронектина и
колаген тип 1 в нативната триизмерна култура от GD25β1 фибробласти проведохме и
анализ за разпределението на тези компоненти в дълбочина. Анализирахме интензитета
на флуоресцентният сигнал на изображения, получени посредством конфокална
микроскопия, от дъното на култивационният съд (базална част) до повърхността на
културата (апикална част). Сумата от стойностите на сигнала приехме за общо
количество от изследвания белтък в културата и определихме процентното му
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разпределение в слоеве от базална към апикална част на културата. Резултатите
представени на Фиг.5 показват, че количеството фибронектин нараства в апикалната
част на културата, докато количеството колаген тип 1 е повече близо до дъното на
културата и постепенно намалява към апикалната и част. Формирането на тиизмерната
култура преминава през формиране на монослой и вследствие фибробластите
синтезират

и

организират

компонентите

на

извънклетъчния

матрикс.

От

наблюдаваното разпределение на фибронектина и колаген тип 1 ние заключихме, че
културата преминава през характерен етап на развитие на дермалния извънклетъчен
матрикс като първоначално фибробластите отделят и организират фибронектин, които
впоследствие бива допълнен от колаген тип 1. Тези резултати отново показаха, че
използваната триизмерна култура се доближава до нормална тъкан по отношение на
разпределението на тези основни белтъчни компоненти на извънклетъчния матрикс.
фибронектин

колаген тип I

25

[%]

20
15
10
5
0
базална

апикална

Фигура 5: Разпределение на фибронектин и колаген тип 1 в дълбочина в нативна триизмерна култура от
GD25β1 фибробласти.

Характеризирането на извънклетъчния матрикс показа особености, които го
доближават до структурата и характеристиките на нормална дермална тъкан.
Съществуващите литературни данни ясно показват разлика в морфологията на клетки
отглеждани в конвенционални, двуизмерни условия и в триизмерни условия [8].
Получените данни са в резултат на посяване на малко количество клетки върху
различни триизмерни субстрати, условия при които клетките осъществяват контакт с
извънклетъчния матрикс, но нямат възможност да контактуват с други клетки.
Интересно бе да определим дали при формирането на нативен триизмерен матрикс
фибробластите придобиват характерната за in vivo морфология – издължено
вретеновидно клетъчно тяло с малко на брой клетъчни израстъци [8, 9]. С цел
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изучаване на морфологията на фибробластите в нативни условия ние използвахме
GD25β1

фибробласти,

експресиращи

белтъка

актин,

конюгиран

с

червен

флуоресцентен протеин (mRFP) в съотношение 1:20 с нормални GD25β1 фибробласти
за формиране на триизмерна многослойна култура. Освен това проведохме и
оцветяване срещу активен интегрин β1, за да визуализираме клетъчните адхезии, тъй
като формирането на in vivo-подобни адхезии също се асоциира с промяна във
вътреклетъчната сигнализация [10-16].

Фигура 6: Имунофлуоресцентно оцветяване на GD25β1 фибробласти в двуизмерни (2D) и триизмерни
условия (3D) срещу активен интегрин β1 за визуализация на клетъчните адхезии. Вмъкнатите снимки
показват типичната за GD25β1 фибробласти морфология в съответните условия на култивиране.

Получените резултати (Фиг.6) показаха значителни разлики в морфологията на
клетки отглеждани в дву- и триизмерни условия. Докато фибробластите отглеждани
като монослой притежаваха уголемени, плоски клетъчни тела, с малко на брой и къси
израстъци, то фибробластите от нативната триизмерна култура бяха по-малки по
размер, с издължена вретеновидна форма и по-малко, но по-дълги, клетъчни израстъци
(средно 2,7 (+/-1, SD) за клетка). Едновременно с това наблюдавахме и разлика във
формата на клетъчните адхезии – при фибробласти отглеждани в двуизмерни условия
се наблюдаваха фокални (точковидни) адхезии, докато в нативните триизмерни
култури наблюдавахме нишковидни 3Д матриксни адхезии.
Резултатите описани дотук показват, че нативната триизмерна култура от
GD25β1 фибробласти притежава характерната за здрава дермална тъкан структура и
композиция на извънклетъчния матрикс. Освен това този метод на култивиране
предизвиква

придобиване

на

in

vivo-подобна

вретеновидна

морфология

на

фибробластите в нативната триизмерна култура и формиране на 3Д матриксни адхезии.
Това предполага и наличие на in vivo-подобна сигнализация, което още повече
приближава описаната култура към нормална дермална тъкан. Получените дотук
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резултати ни позволиха да приемем използваната триизмерна система за култивиране
като добър in vitro модел на дерма за последващите експериментални задачи.
2. Разработване на in vitro моделна система на наранена дермална тъкан
Активирането на фибробластите в покой до миофибробласти в тъканите се
наблюдава при естествените процеси на зарастване на рани или при патологични
процеси като фибропролиферативните заболявания. Нарушаване на тясно регулираните
във времето и пространството процеси, свързани със зарастване на рани засяга
значителен процент от населението. Изследванията, засягащи активиране на
фибробласти в триизмерни колагенови или фибринови гелове, както и синтетични
полимери, дава по-добра представа за клетъчните механизми засягащи наблюдаваните
процеси, но едновременно с това поставя изследваните фибробласти в неестествена,
макар и триизмерна и обикновено еднокомпонентна среда. По тази причина, като
основна задача ние проведохме експерименти с цел създаване на моделна система за
изследване на процесите на фибробластно активиране и миграция след механично
нараняване на нативната триизмерна култура. Успешното развитие на моделна система,
на базата на нативна триизмерна култура от фибробласти в покой, с характеризиран
извънклетъчен матрикс би ни позволило да доближим in vitro условията до in vivo
процесите, засягащи фибробластните клетки и процесите свързани с диференциацията
им до миофибробласти.
Използвахме нов метод за експериментално нараняване като нанасяхме еднакъв
брой пробождания в триизмерната култура (Фиг. 7). Проследяването на мигриращите
клетки показа, че в триизмерни условия GD25β1 фибробластите мигрират и запълват
експерименталните

наранявания

значително

по-бързо

спрямо

фибробластите

отглеждани в двуизмерни условия. След 5 до 7 дни от провеждане на
експерименталното нараняване бе изключително трудно разграничаване на здрава от
наранена тъкан чрез фазовоконтрастна светлинна микроскопия. Въпреки успешното
затваряне на раните обаче, фибробластите все пак са принудени първоначално да
мигрират по дъното на култивационният съд, който представлява твърд двуизмерен
субстрат (Фиг.8, Панел А). Едва след запълване на разкритата повърхност вследствие
на нараняването бе възможна миграция на следващ слой клетки. Полученият дотук
модел не се различаваше по своята същност от стандартният метод scratch wound assay
за проследяване на клетъчна миграция и зарастване на рани в двуизмерни условия.
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Това ни накара да потърсим начин за модифициране на експерименталната моделна
система така, че клетките отглеждани в триизмерни

Фигура 7: Експериментално наранена триизмерна култура оцветена с Commasie (А) и (Б);
Имунофлуоресцентно белязане на клетъчни ядра на мигриращи клетки (В) и фазово контрастна снимка
(Г). Миграция на клетки от ръба на експерименталното нараняване в 2Д (Д) и 3Д (Е) условия. Стрелките
на панели (В) и (Г) показват делящи се клетки

условия да не бъдат отново принуждавани да мигрират по твърда и неестествена за тях
повърхност. Проведохме експерименти, при които наранявахме триизмерната култура,
но нараняването имаше за цел да не засегне слоят клетки, намиращ се най-близо до
култивационният съд (Фиг.8, Панел Б). Успешното прилагане на тази система за
нараняване би позволило по-добро приближение до in vivo условията на зарастване на
рани, но при реализирането й се наблюдаваха редица трудности, сред които успешна
повтаряемост на нараняването, визуализиране на нараняването и успешно наблюдение
на последващата клетъчна миграция. Оцветяване с трипаново синьо, използвано за
визуализиране

и

разграничаване

клетъчнобиологични
нараняването,

но

манипулации,
невъзможността

на

живи

позволи
багрилото

и

мъртви

да
да

клетки

визуализираме
бъде

изцяло

при

рутинни

границите

на

изтеглено

от

култивационния съд възпрепятства последващото развитие на триизмерната култура от
GD25β1 фибробласти. Освен това багрилото излъчва флуоресцентен сигнал в червената
част на спектъра, което води до невъзможността за едновременното му използване за
визуализиране на експерименталното нараняване заедно с имунофлуоресцентни
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експерименти. Отхвърлянето на този възможен метод за експериментално нараняване и
последващото изследване на фибробластна диференциация и миграция доведе до
създаването на нов модел за изследване на миграцията в триизмерни условия.

Фигура 8: Схематично представяне на използваните модели за експериментално нараняване. GD25β1
фибробласти бяха култивирани по описаната методика до формиране на триизмерна натина култура.
Култивационната среда на културата беше отделяна и със специално приспособление бяха нанасяни
еднакъв брой “прободни наранявания” на единица площ. Панел А: Фибробласти от наранената култура
мигрират по дъното на култивационният съд. Представителна фазовоконтрастна снимка, показва
мигриращите фибробласти в експериментално предизвиканата рана; Панел Б: Нараняване без засягане на
най-долният слой клетки. Представителна фазовоконтрастна снимка, показва ръба на експериментално
предизвиканата рана, след оцветяване с виталното багрило трипаново синьо. Мигриращи клетки и степен
на затваряне на раната са трудно определими; Панел В: Наранената култура с добавен фибринов гел за
възстановяване на триизмерните условия. Представителна фазовоконтрастна снимка, показва
мигриращи фибробласти в няколко равнини и зарастване на експериментално предизвиканата рана

След експериментално нараняване на триизмерната култура ние добавяхме фибринов
гел, които полимеризира при стандартните условия за култивиране (Фиг.8, Панел В) и
не уврежда останалите живи клетки. По този начин, след внасяне на еднакъв брой
пробождания, ние осигурихме запълването на освободеното пространство с биологичен
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триизмерен матрикс, който освен запазване на триизмерността на среда, имитира и
характерен етап от физиологичните процеси на зарастване на рани, а именно формирането на кръвен съсирек. Така разработената система осигурява триизмерни
условия, в които фибробластните клетки от триизмерната култура биха могли да
мигрират, а освен това създава и възможност за добавяне на растежни фактори към
фибриновият гел, с цел изучаване ролята им в процесите на зарастване на рани.
Изследванията ни върху клетъчната миграция показаха, че фибробластните клетки
отново мигрират по дъното на култивационният съд, като проявяват и типичната
морфология на фибробласти, мигриращи в двуизмерни условия – плоски клетъчни
тела, с формиране на специфичните клетъчни израстъци при миграция (ламелиподии
и/или филоподии). Посредством конфокална фазовоконтрастна светлинна микроскопия
наблюдавахме и мигриращи клетки в други фокални равнини, което потвърди
хипотезата ни, че фибробластните клетки ще мигрират и в повече от една равнина.
Интересно е да се отбележи разликата в морфологията на фибробластите, мигриращи
във фибриновият гел. За разлика от фибробластите мигриращи по дъното на
култивационният съд, фиробластите мигриращи в триизмерната среда имаха
значително по-удължено, вретеновидно клетъчно тяло и бяха по-малки по размер.
Въпреки тези морфологични различия обаче фибробластите мигриращи по дъното на
култивационният съд, както и във фибриновият гел проявяваха сходна средна скорост
на миграция. Изследванията показаха, че 24ч. след експериментално нараняване
наблюдаваме запълване на дъното на експерименталната “рана”, а също и значително
количество клетки, мигрирали в надлежащите равнини (Фиг. 9). По-бързото запълване
на освободеното пространство по дъното на култивационният съд вероятно се дължи на
разликата във физичните свойства на средата. Докато пластмасата на култивационният
съд предлага твърда повърхност, която не променя свойствата си под действие на
силите опън, оказвани от фибробластите, то нишките на фибриновият гел са
значително по-еластични и вероятно реагират на силите на опън, генерирани от
фибробластите. Вероятно това налага непрекъсната и много по-финна настройка на
клетъчния апарат - цитоскелета, който осигурява миграцията във фибриновия гел.
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Фигура 9: Фазово
контрастни снимки на
наранена триизмерна
култура от GD25β1
фибробласти, с добавен фибринов гел, 24ч.
след експериментално
нараняване. Големите
стрелки показват клетки мигриращи по
дъното на култивационния съд (2D).
Малките стрелки
показват клетки,
мигриращи в триизмерния фибринов
гел (3D).

Съществуваше възможност мигриращите в надлежащи дъното равнини клетки
да не са равномерно разпределени, а да показват предпочитание към един, определен
слой на експреименталната рана. Както вече споменахме триизмерната култура от
GD25β1 фибробласти е формирана от 7-8 слоя клетки, заобиколени от голямо
количество междуклетъчно вещество. За да изключим тази възможност проведохме
конфокален имунофлуоресцнтен анализ срещу цитоскелетния белтък актин за да
визуализираме мигриращите фибробласти. Последователните изображения, получени
през 1,5 μм заедно с ортогоналните проекции на флуоресцентиния сигнал от снимките
от всички равнини, ясно показват, че наблюдавахме миграция във всички слоеве от
клетки (Фиг.10).
Фигура 10: Характеристика на мигириращи по
дъното на култивационният съд (2D) и във
фибриновия гел (3D) клетки в наранена
триизмерна култура от GD25β1 фибробласти:
(А) Среден размер на мигиращи клетки; (Б)
Форма на мигриращите фибробласти,
представена като отношение между най-дългата
и най-късата ос на елипса, ограждаща клетките;
(В) Средна скорост на мигриращите клетки; (Г)
Ортогонални изображения на наранена
триизмерната култура от GD25β1 фибробласти
един ден след нараняване и
имунофлуоресцентно оцветяване срещу актин.
XY-латерално изображение на културата, XZ и
YZ – отрогонални изображения на културата;
p<0,001 ***;

Описаната моделна система се основава на формиране на нативна триизмерна
култура, поддържаща резидентните фибробласти в неактивно състояние, която
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позволява провеждане на експериментално нараняване на нативна триизмерна култура,
предлага изучаване на конкретен етап от процесите на зарастване на рани, запазва
триизмерността на средата след нараняване и не на последно място предоставя
възможности за модифициране на експерименталната постановка с цел изследване на
специфични, конкретни сигнални молекули или белтъци, участващи в изследваните
процеси.
3. Приложение на моделната систем за изследване на процесите на зарастване на
рани свързани със синдрома на диабетното стъпало
Основна характеристика на заболяването захарен диабет е наличието на
метаболитно разстройство, проявяващо се чрез множествена етиология, която се
характеризира с хронична хипергликемия и нарушения на въглехидратния, мазнинния
и белтъчен метаболизъм в резултат от дефекти в инсулиновата секреция, действието на
инсулина, или и двете. Ефектите на захарния диабет включват дългосрочно увреждане,
дисфункция и недостатъчност на редица органи. Според АДА през 2012г. 29,1 милиона
американци са били диагностицирани с някоя от формите на заболяването [17]. Според
данните на МФД за 2010г. около 55 милиона европейци боледуват от някоя от формите
на диабет [18]. Тенденциите представени от АДА и МФД предполагат повишаване на
броя на болните до 2030г.
Синдромът на диабетно стъпало е тежко и все по-често срещано усложнение,
наблюдавано при пациенти със захарен диабет и в някои региони засяга до 25 на сто от
пациентите [19]. Този синдром се характеризира с развитие на язви, които проявяват
проблеми в зарастването при конвенционално третиране и често представляват
сериозен дискомфорт и дори опасност за живота на пациента. Наша основна задача бе
да приложим моделната система за in vitro изучаване на клетъчно молекулните
механизми и проблемите свързани с възникването на диабетните язви.
3.1 Експресия на аSМА и TGFβ1 в нативни триизмерни култури от GD25β1
фибробласти
Хроничната хипергликемия, без значение от механизмите, които водят до
нейната поява, е общият фактор за всички типове диабет. Според литературни данни
все още не е установен прогностичен маркер, които да показва вероятност за развитие
на диабетни рани, или обща характеристика, различна от наличието на диабет, сред
пациенти развили диабетни язви. По тази причина, за да приложим нативната
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триизмерна култура от GD25β1 фибробласти за изследване на проблемите свързани с
диабетните язви ние култивирахме GD25β1 фибробластите в среда с ниска и висока
концентрация на глюкоза. Хранителната среда с ниска концентрация на глюкоза
съдържаше 1g/L глюкоза или 5,5mmol/L, концентрация която според СЗО е в нормите
на здрави хора. Култивационната среда с висока концентрация на глюкоза съдържаше
4,5g/L глюкоза или 25mmol/L – концентрация, която според СЗО се класифицира към
състояния на тежък диабет и наличие на хипергликемия.
TGFβ1 е един от най-важните растежни фактори, участващи във фибробластната
активация и последващата миофибробластна диференциация. Освен като паракринен
фактор, секретиран от други типове клетки, TGFβ1 се синтезира и от самите
фибробласти и действа върху тях автокринно, може да бъде инкорпориран в
извънклетъчния матрикс, а освен това редица изследвания показват и наличие на
физиологични нива на трансформиращия растежен фактор в кръвния серум [20, 21]. В
резултат на TGFβ1-зависима сигнализация фибробластните клетки се активират и
диференцират до миофибробласти, като основен маркер за успешна диференциация е
синтезата на алфа-гладкомускулен актин от миофибробластите. Освен това редица
публикации в литературата показват, че култивиране на фибробластни клетки върху
твърди субстрати само по себе си е достатъчно за да предизвика тяхното активиране
[22, 23].

Фигура 11: Western blot анализ за
количество на алфа-гладкомускулен
актин в GD25β1 фибробласти,
култивирани като монослойни (2D) и
нативни триизмерни (3D) култури, в
среда с ниска (5mM) и с висока (25mM)
концентрация на глюкоза. Представени
са репрезентативни блотове. p<0,05 *,
p<0,01 **;

Поради тези причини беше
необходимо да проверим базовите нива на експресия на алфа-гладкомускулния актин и
степента на автокринна експресия на трансформиращия растежен фактор бета 1 от
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фибробластите от нативната триизмерна култура. Изследванията ни потвърдиха наши
първоначални данни, че култивиране в триизмeрни условия на GD25β1 фибробласти
води до понижена експресия на αSMA. Този резултат наблюдавахме без значение дали
фибробластите са култивирани в среда с ниско или с високо съдържание на глюкоза
(Фиг. 11). Освен това не установихме и статистически значима разлика в нивата на
αSМА при нативни 3Д култури, получени при различните условия на култивиране.
За да определим нивото на автокринен трансформиращ растежен фактор бета 1
ние проведохме и PCR анализ на иРНК изолирана от GD25β1 фибробласти,
култивирани в среда с ниско или с високо съдържание на глюкоза. Резултатите
показаха, че и двете култури синтезират TGFβ1, като количеството на растежният
фактор, синтезиран в условия на ниска глюкоза бе по-високо (Фиг.12).
Получените дотук резултати показват, че използваните нативни триизмерни
култури, освен характерна за дермата структура и състав на ИКМ, се намират и в
неактивно състояние. В здрава дермална тъкан фибробластните клетки също се
намират в неактивно състояние. Този параметър отново показва, че нативните
триизмерни култури значително се доближават до здрава дермална тъкан. Понижената
автокринна експресия на TGF 1 в нативни триизмерни култури от GD25β1
фибробласти, култивирани в среда с високо съдържание на глюкоза обаче
предполагаше и тяхното по-трудно активиране при възникване на нараняване.
1
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Фигура 12: Автокринна експресия на
TGFβ1 от триизмерни култури GD25β1

0.2

фибробласти, отглеждани в среда с ниска
(5mM) и висока (25mM) концентрация на

0
5mM глюкоза

25mM глюкоза

глюкоза; p<0,5 *

3.2. Изследване на зарастването на експериментално предизвикани рани в
разработения in vitro модел за изследване на диабетни язви
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След като потвърдихме, че нативните триизмени култури не се намират в
активирано състояние по отношение на основният маркер за миофибробластна
диференциация αSМА, ние приложихме разработената методика за експериментално
нараняване и проследихме зарастването на предизвиканите рани при двата типа
условия на култивиране на 3Д нативната култура. Резултатите показаха, че
фибробласти отглеждани в среда с ниска концентрация на глюкоза мигрират не само по
дъното на куливационния съд, но и във фибриновия гел и успешно запълват
експериментално предизвиканите рани до етап, при който 13 дни след нараняването
при микроскопско наблюдение разграничаването на здрави от нараненни участъци на
културата е изключително трудно (Фиг.13). От друга страна фибробласти отглеждани в
среда с висока концентрация на глюкоза показаха значително по-ниска степен
затваряне на експерименталните рани, както по отношение на мигриращи клетки по
дъното на култивационния съд, така и по отношение на клетки мигриращи във
фибриновият гел. Проследяване на зарастването на експериментално предизвиканите
рани показа, че до 96ч. след нараняване не се наблюдава значителна разлика в
скоростта на зарастване при различните условия. След това обаче се наблюдава
забавяне в зарастването на рани при култури отглеждани в среда с висока концентрация
на глюкоза, като 312ч. след нараняването средният размер на раните достига средно до
22% от първоначалният размер на раната. От друга страна културите отглеждани в
среда с ниска концентрация на глюкоза показват почти пълно затваряне на
експериментално предизвиканите рани (до размер на раната от средно 6% от
първоначалната) 13 дни след нараняване.
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Фигура 13: Проследяване на зарастване на експериментално предизвикани рани в триизмерни култури
от GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с ниска и висока концентрация на глюкоза. Графиката
показва намаляването на размера на експериментално предизвиканите рани във времето. Обработени
представителни изображения за всяка времева точка, въз основа, на които е извършено
околичествяването, са представени за отделните условия на култивиране. p<0,05 *, p<0,01 **;

Western blot анализ на здрави триизмерни култури от GD25β1 фибробласти
спрямо експериментално наранени и отглеждани в продължение на 13 дни
фибробласти показа и статистически значимо повишаване на нивата на гладко
мускулен актин при фибробласти отглеждани в среда с ниска глюкоза за разлика от
фибробластни култури отглеждани в среда с висока концентрация на глюкоза (Фиг. 14).
Статистически значимо повишаване на αSМА след нараняване в условия на висока
концентрация на глюкоза обаче не се наблюдаваше.
Така получените резултати потвърдиха хипотезата ни, че високата концентрация
на глюкоза е основен фактор, които влияе на фибробластната диференциация и
миграция, и съответно на степента на затваряне на експериментално предизвиканите
рани, а също и че механичният стимул, под формата на експериментално нараняване,
не е достатъчен за предизвикване на миофибробластна диференциация и активиране на
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триизмерни култури от GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с висока
концентрация на глюкоза.
здрав нативен матрикс

наранен матрикс

1
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Фигура 14: Количество алфа гладкомускулен
актин, експресиран от триизмерни култури от
GD25β1 фибробласти 13 дни след
експериментално нараняване, отглеждани в среда
с ниска (5mM) и висока (25mM) концентрация на
глюкоза; p<0,1 **

3.3. Активиране на триизмерните нативни култури посредством TGFβ1
Секретираният от фибрибластите TGFβ1 обикновенно се инкорпорира в ИКМ,
асоцииран с белтък, който го поддържа в латентна форма, до настъпване на събитие,
което да доведе до отделяне на активната форма на растежният фактор [6, 24].
Съществува вероятност, поради понижената автокринна експресия на TGFβ1,
количеството на отделения растежен фактор след нараняване на 3Д културата,
формирана в среда с висока концентрация на глюкоза да не е достатъчен за да активира
културата. По тази причина проведохме експерименти за активиране на здрави
триизмерни нативни култури с нарастващи концентрации TGFβ1. Ръководени от
литературните данни, ние избрахме концентрации за третиране в диапазона от 1ng/ml
до 20ng/ml. Проведохме третиранията на културите след еднодневно култивиране в
безсерумна среда за да елиминираме въздействието на фактори на серума, които биха
могли да повлияят сигнализацията посредством TGFβ1. За да изследваме активирането
на използваната от нас моделна система посредством трансформиращ растежен
фактори бета 1 ние използвахме Western blot анализи с цел определяне на количеството
αSMA в GD25β1 фибробластни култури, отглеждани в среда с ниска (5,56mM) и с
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висока (25mM) концентрация на глюкоза. Резултатите от проведеното третиране с
TGFβ1 за изследване степента на активиране на фибробластите в съответните условия
са представени на Фиг. 15.
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Фигура 15: Количество на гладкомускулен актин след третиране с TGFβ1 на нативни триизмерни
култури от GD25β1 фибробласти, култивирани в среда с ниска концентрация на глюкоза (А) и в среда с
висока концентрация на глюкоза (Б); . p<0,05 *;

Резултатите показаха статистически значимо повишаване на експресията на
гладкомускулен α-актин, маркерът за миофибробластна диференциация, в триизмерни
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култури отглеждани в среда с ниска концентрация на глюкоза (Фиг.15 А). Въпреки това
при триизмерни култури, отглеждани в среда с висока концентрация на глюкоза
(Фиг.15 Б) не наблюдавахме повишаване на количеството на αSMA, дори и при
третиране с високи концентрации на TGFβ1. По тази причина предположихме, че е
възможно култивирането в условия на висока концентрация на глюкоза да води до
нарушаване на вътреклетъчната сигнализация. Поради това проведохме Western Blot
анализ за количеството на активни (фосфорилирни) Smad2/3 белтъци, като основни
медиатори на TGFβ1-зависимата клетъчна сигнализация. Резултатите от изследването
на нативни триизмерни GD25β1 фибробластни култури, отглеждани в среда висока
концентрация на глюкоза и третирани с TGFβ1, представени на Фиг.16, демонстрира
отсъствие на активиране, което показа, че при висока концентрация на глюкоза в
средата TGFβ1-зависимата сигнализация не се осъществява по Smad-сигналната
каскада.
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Фигура 16: Количество на активни (фосфорилирни) Smad2/3 белтъци след третиране с TGFβ1 на
нативни триизмерни култури от GD25β1 фибробласти, култивирани в среда с висока концентрация на
глюкоза.

Литературни данни обаче описват и възможност за сигнализация след
стимулиране с TGFβ1, която се извършва по т.н. Smad-независими сигнални пътища
[25]. По тази причина, за да проверим дали повишената концентрация на глюкоза в
хранителната среда не предизвиква промяна в механизма на клетъчна сигнализация,
която да води до съответно активиране на други таргетни гени, след третиране с
TGFβ1, проведохме Western blot анализи за определянето на количеството на
фосфорилираните (активни) форми на други две кинази, за които е известно, че могат
да бъдат активирани след третиране с TGFβ1, а именно ERK [26] и p38 [27]. ERK или
митоген-активираните
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протеин

кинази

участват

в

регулация

на

клетъчната

пролиферация. Lee et al. показват, че при стимулиране с TGFβ1 е възможна директна
активация на Ras-MEK-ERK сигналната каскада посредством рецептор тип 1 за TGFβ1
[26]. От друга страна Yamashita et al. показват, че стимулиране с TGFβ1 може да доведе
и до активиране на р38 вселедствие на Smad-независимо активиране на TRAF6 и TAK1.
Резултатите от изследванията ни, представени на Фиг.17, отново показаха липса на
статистически значима разлика в активността на съответните кинази след третиране с
TGFβ1 на нативни триизмерни култури от GD25β1 фибробласти отглеждани в условия
на висока концентрация на глюкоза.
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Фигура 17: Western blot анализ за определяне активността на сигналните молекули p38 (A) и ERK (Б)
при нативни триизмерни култури от GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с висока концентрация
(25mM) на глюкоза след третиране с TGFβ1.

Получените до този етап резултати ясно показват, че триизмерни култури от
GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с висока концентрация на глюкоза не могат
да бъдат активирани нито посредством механични сигнали – чрез експериментално
нараняване, нито посредством растежния фактор TGFβ1..
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4.Рецептори за трансформиращ растежен фактор β
4.1 Изследване на експресията на рецептори тип 1 и тип 2 за трансформиращ
растежен фактор β1 във фибробластни клетъчни култури
На база на получените дотук резултати ние допуснахме, че е възможно високата
концентрация на глюкоза да не оказва влияние пряко върху вътреклетъчната TGF 1
зависима сигнализация, а да повлиява нивата на експресия на рецепторите за този
растежен фактор. За да проверим тази хипотеза изолирахме информационна РНК от
триизмерни култури от GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с ниска и с висока
концентрация на глюкоза, която след това използвахме за генериране на кДНК
посредством обратно транскриптазна реакция. Получената кДНК използвахме за
субстрат за полимеразно верижна реакция (PCR) за определяне нивата на експресия на
рецептори тип 1 и тип 2 за трансформиращ растежен фактор β1. Направеното
предположение беше потвърдено като получените резултати показаха значимо
понижаване на експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β1
(TβRII). Интересен беше и факта, че високите концентрации на глюкоза не оказаха
статистически

значимо

повлияване

на

експресията

на

рецептор

тип

1

за

трансформиращия растежен фактор β1 (TβRI) (Фиг. 18).
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Фигура 18: Нива на експресия на
рецептори тип 1 (TβRI) и тип 2
(TβRII) за трансформиращ
растежен фактор β1(TGFβ1) в
нативни триизмерни култури от
GD25β1 фибробласти, култивирани
в среда с различна концентрация на
глюкоза; p<0,05 *

Тъй като използваната за получаване на триизмерна култура линия от миши
фибробласти е модифицирана при създаването си и експресира човешки интегрин тип
β1 [28] съществуваше вероятност получените резултати да са клетъчно специфични.
Освен това, те биха могли да бъдат предизвиквани и от триизмерността на
извънклетъчния матрикс. По тази причина проведохме експерименти и с първични,
човешки фибробласти (HFF), които
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показаха сходни резултати (Фиг. 19).

Наблюдавахме понижаване на нивото на експресия на рецептори тип 2 за
трансформиращ растежен фактор β1 до 50% спрямо физиологични условия, като за
разлика от триизмерни култури от GD25β1 фибробласти при първични фибробласти,
култивирани в двуизмерни условия наблюдавахме линейна дозозависима тенденция на
понижаване на експресията на рецептора (R2=0.9863).
2
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Фигура 19: Нива на
експресия
на рецептори тип 1
TβRII
(TβRI) и тип 2 (TβRII) за
трансформиращ растежен
фактор β1 (TGFβ1) в култури
от HFF фибробласти,
култивирани в среда с
различна концентрация на
глюкоза; p<0,05 *

Проведените експерименти ясно показаха, че високата концентрация на глюкоза
потиска експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β1, като по
този начин възпрепятства предаването на сигнали от TGFβ1 по описаните Smadзависими и Smad-независими сигнални каскади и възпрепятства генерирането на
съответните клетъчни отговори дори и при третиране с високи концентрации на TGFβ1,
достигащи до 20ng/ml. Освен това данните потвърдиха предположението ни, че
наблюдаваният феномен не е клетъчно специфичен.
4.2 Изследване на експресията на TβRII при пациенти страдащи от диабет и
синдром на диабетното стъпало
Получените дотук резултати предполагат, че активирането на фибробластните
клетки и трансформацията им до миофибробласти, в среда с висока концентрация на
глюкоза, е възпрепятствано поради понижена експресия на рецептор тип 2 за
трансформиращ растежен фактор бета 1, което от своя страна води до липса на сигнал в
индуцираната от TGFβ1 сигнална каскада. Задълбочен преглед на публикуваните
литературни данни относно трудно зарастващи рани, хронични рани, рани и язви
асоциирани с диабет и синдром на диабетното стъпало разкри една публикация, където
автосркият колектив показва понижена експресия на рецептор тип 2 за TGFβ1 и
изменена сигнализация при хронични рани [29], но не и причината, предизвикваща
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понижената експресия. За да проверим валидността на получените in vitro резултати в
условия in vivo, ние изследвахме експресията на рецептор тип 2 за TGFβ1 при
пациенти, които не страдат от диабет, при пациенти страдащи от диабет и при пациенти
страдащи от синдром на диабетното стъпало. За съжаление поради проблеми с
получаване на съгласие от страна на пациенти за предоставяне на биопсични проби за
цели на изследването не успяхме да получим и изследваме достатъчен брой проби за да
проведем статистически анализи и да проверим валидността на хипотезата ни.
Резултатите от предоставените ни за анализ проби показаха, че при пациенти, които не
страдат от диабет се наблюдава значителна вариация в експресия на TβRII. При
пациенти страдащи от диабет изглежда нивата на експресия на TβRII са понижени,
докато при пациенти страдащи от синдром на диабетното стъпало напълно липсваше
експресия на рецептора в дермата, в близост до получената рана (Фиг.20).
Здрави

Диабетици

Синдром на диабетно стъпало
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Фигура 20: Нива
на експресия на
рецептор тип 2 за
TGFβ в дерма от
здрави пациенти,
пациенти
страдащи от
диабет и
пациенти развили
синдром на
диабетното
стъпало.

0

Наблюдаваната, при in vivo резултатите, тенденция подкрепя получените in vitro
данни. Окончателно заключение относно валидността на изказаната хипотеза обаче би
могло да бъде направено единствено след допълнителен анализ на резултати от
достатъчно количество биопсичен материал.
5. Механизми на инхибиране експресията на TβRII и възможната им роля им при
диабет.
Публикувани данни разкриват няколко описани възможни

механизма, чрез

които би могла да бъде потисната експресията на рецептор тип 2 за TGFβ1. Причините
за наблюдавания от нас ефект биха могли да бъдат разделени в две основни групи –
въздействие от RhoGTP-азата и наличие на епигенетични модификации. В последните
години RhoGTP-азата се очертава като ново направление в лечението на редица
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усложнения свързани с диабета [30, 31]. В допълнение Blumbach et al. показват и
възможна връзка между нарушено отлагане на гранулационна тъкан и понижена
автокринна експресия на TGFβ1 и повишена активност на RhoGTP-азата [32].
Едновременно с това натрупаните до момента литературни данни ясно показват, че
високата концентрация на глюкоза води до значителни епигенетични промени [33, 34],
които биха могли да лежат в основата на потиснатата експресия на рецептор тип 2. На
база на литературните данни ние проведохме експерименти в няколко насоки, с цел да
модулираме молекулярно-биологичните пътища, за които е показано, че влияят върху
експресията на рецептор тип 2 за TGFβ1
5.1 RhoGTP – активност и роля за активиране на фибробласти in vivo и in vitro и
връзка с експресията на TβRII
Според литературните данни активността и експресията на малката RhoGTP-аза
е повишена в някои тъкани при диабет тип 1 и тип 2 и зависи и от концентрацията на
глюкоза в околната среда при отглеждане на клетъчни култури in vitro [30], а повишена
активност на RhoGTP-азата се асоциира с понижена секреция на TGFβ1 и нарушена
миграция на фибробластни клетки [32]. Едновременно с това Bulus et. al. показват, че
при епителни клетки Ras-опосредствано потискане на експресията на TβRII е Rafнезависимо

и

вероятно

бива

повлияно

по

сигнален

път,

различен

от

Ras/Raf/MAPKK/MAPK сигналният път [35]. Поради значителното количество
натрупани резултати ние решихме да проверим дали в случая потискането на
експресията на рецептор тип 2 не се дължи именно на повишена активност на RhoGTPазата [31]. Тъй като обаче не открихме публикувани резултати за активността на
RhoGTP-азата in vivo във фибробласти при норма и диабет екипът ни използва вече
установен модел за индуциране на диабет в лабораторни животни. За целта групи от
мъжки лабораторни плъхове бяха инжектирани с 80мг/кг стрептозотоцин – токсин
предизвикващ разрушаване на β-клетките в Лангерхансовите острови на гризачи, в
резултат на което се нарушава възможността за секреция на инсулин.
За целите на дисертационният труд при провеждане на експериментите бяха
използвани диабетни животни с концентрация на глюкоза в кръвта над 25mM.
Проведохме изследвания за активността на RhoGTP-азата във фибробласти от дерма на
здрави и диабетни животни с помощта на специфичен ELISA-базиран кит за
определяне на активната форма на RhoGTP-азата. Резултатите ни показаха, почти
трикратно повишена активност на RhoGTP-азата при диабетни животни (Фиг. 21). Това
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корелираше с получените резултати за GD25β1 фибробласти (Фиг. 22), отглеждани
като триизмерна култура в среда с висока и в среда с ниска концентрация на глюкоза,
условия имитиращи норма и патологична хипергликемия при диабет.
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Фигура 21: Активност на RhoGTP-азата във фибробласти in vivo от дермална тъкан на здрави и
диабетни лабораторни плъхове; p<0,01 **
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Фигура 22: Активност на RhoGTP-азата при GD25β1 фибробласти, отглеждани като триизмерна култура
в среда с ниска (5mM) и с висока (25mM) концентрация на глюкоза; p<0,05 *

Въз основа на тези резултати ние заключихме, че нативната триизмерна култура
от фибробласти, формирана при съответните условия, поддържа активността на
RhoGTP-азата в отношение корелиращо с това на GTP-азата in vivo.
Получените до тук резултати показват значително повишаване на активността на
RhoGTP-азата при животни с индуциран диабет, което предполага възможността in vivo
експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β 1, както и in vitro в
използваната моделна система, да бъде подложена на негативна регулация от RhoGTP
сигналната каскада. За да проверим тази хипотеза използвахме специфичният
инхибитор Y-27632 за ROCK киназата, намираща се непосредствено след RhoGTP-
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азата в сигналната каскада. След третиране за 24ч. с 10µМ Y-27632 инхибитор,
изолиране на РНК, генериране на копиДНК и провеждане на PCR реакции резултатите
показаха слабо, но статистически незначимо, възстановяване на експресията на
рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β 1 при триизмерни култури от
GD25β1 фибробласти отглеждани в среда с висока концентрация на глюкоза (Фиг. 23):
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Фигура 23: Нива на експресия на рецептори тип 1 и тип 2 за TGFβ1 в нативни 3D култури от GD25β1
фибробласти след третиране за 24ч. с ROCK инхибитор (Y-27632), отглеждани в среда с висока
концентрация на глюкоза

5.2 Проследяване на зарастване на експериментално предизвикани рани след
потискане активността на RhoGTP-азата.
Въпреки статистически незначимата разлика при възстановяване на нивата на
експресия на TβRII след модулиране на активността на RhoGTP-азата ние проведохме
анализ на зарастване на експериментално предизвикани рани след третиране с
изброените инхибитори като проследявахме до каква степен фибробластите от
нативната

триизмерна

култура

мигрират

и

затварят

предизвиканата

рана.

Предположихме, че е възможно повишената активност на RhoGTP-азата при висока
концентрация на глюкоза в средата да води до изменение на типа клетъчна миграция и
съответно понижаване на миграционната способност на клетките от нативната култура.
Резултатите, представени на Фиг.24 показват, че след потискане на активността на
RhoGTP-азата първоначално не се наблюдава значимо ускоряване на зарастването на
експериментално предизвиканите рани, но при 144ч. и 168ч. след нараняване
наблюдавахме разлики от около 12% и 25% съответно в площта на раните, като
средната площ на експериментално предизвиканите рани, третирани с 10µМ Y-27632
инхибитор достигаше до 13% спрямо първоначалният размер на раните, докато площта
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на раните при нетретираните култури, отглеждани в среда с висока глюкоза бе едва
37% от първоначалната.
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Фигура 24: Проследяване на зарастване на експериментално предизвикани рани при нативни 3D
култури от GD25β1 фибробласти след потискане RhoGTP сигналната каскада посредством ROCK
инхибитор - Y-27632; * p<0,05; *** p<0,001

Western blot анализ за количество на алфа гладкомускулен актин в културите
показа слабо, но статистически незначимо покачване (Фиг. 25). Така получените
резултати показват, че потискане на активността на RhoGTP-азата, посредством
блокиране на сигналната каскада с 10µМ Y-27632 ROCK инхибитор, при наранени
триизмерни култури от GD25β1 фибробласти води до ускорено зарастване на
експериментално предизвиканите рани, но не и до значимо повишаване на
количеството на алфа гладкомускулен актин.
1

Фигура 25: Количество aSMA при наранени
нативни 3D култури от GD25β1 фибробласти
след потискане RhoGTP сигналната каскада
посредством ROCK инхибитор - Y-27632;
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активирането на фибробласти
За да изследваме влиянието на

епигенетични модификации върху нивата на експресия на рецептор тип 2 за TGFβ1 ние
проведохме експерименти в няколко насоки. Модулирахме степента на ацетилиране на
хистоновите белтъци, като по този начин целяхме да повлияем на ацетилирането на
хистоните в областта на промоторния регион на гена за рецептор тип 2 за TGF 1 [36].
За изпълнението на тази цел използвахме валпроева киселина и трихостатин А –
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агенти, блокиращи действието на хистондеацетилази от клас I и IIа, и от клас I и II,
съответно, като по този начин целяхме повишаване нивото на ацетилиране на
хистоновите белтъци [37]. Друг подход, който използвахме бе инхибиране на
триметилирането на лизинов остатък 27 на хистон H3 (H3K27me3) при фибробласти,
тъй като е показано, че това води до активиране на фибробластите и индуциране на
фиброза [38]. По тази причина третирахме културите с 3- deazaneplanocin A (DZNep) за
да блокираме триметилирането на H3K27 и да проверим дали това ще доведе до
реекспресия на рецептор тип 2 и съответно последващо активиране на фибробластите.
Инхибиране на диметилирането в лизинов остатък 9 на хистон 3 (H3K9me2) бе третият
експериментален подход, който използвахме с цел възстановяване на експресия на
рецептор тип 2 за TGFβ1. Повишена степен на метилиране в този остатък е
наблюдавана при някои типове клетки при диабетни пациенти [39]. Затова третирахме
фибробластните култури със специфичният за хистонметил трансферазате G9a
инхибитор BIX01294, който блокира моно-, ди- и триметилирането в H3K9. Последната
епигенетична модификация, която допуснахме, че е възможно да оказва влияние на
експресия на рецептор тип 2 за TGFβ1 бе свтъхметилирането на ДНК, тъй като е
доказано, че свръхметилиране в определени промоторни региони на гена за TβRII води
до потискане на неговата експресия [40]. По тази причина проведохме третирания с 5аза-2’-деоксицитидин (5-aza-2’-dCR) за да проверим дали наблюдаваното понижаване
на експресията на рецептора се дължи на свръхметилиране на ДНК в промоторния
регион. Получените резултати след третиране на първични човешки фибробласти за
24ч. със съответните инхибитори, представени на Фиг.26, не показаха възстановяване
на експресията на рецептор тип 2 за TGFβ1. Някои от третиранията обаче доведоха до
допълнително потискане на нивата на експресия на рецептора. Интересно е да се
отбележи разликата в експресията на рецептора след третиране с валпроева киселина и
трихостатин

А.

Двете

молекули

блокират

действието

на

едни

и

същи

хистондеацетилази, като трихостатин А блокира допълнително действието и на
хистондеацетилази 6 и 10 (HDAC6 и HDAC10), представители на клас IIb
хистондеацетилази [37]. Резултатите показват, че действието на тези два ензима е
необходимо за поддържане на експресията на рецептор тип 2 за TGFβ.
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Фигура 26: Нива на експресия на TβRII в култури от първични фибробласти, отглеждани в
среда с висока концентрация на глюкоза (25mM) след третиране с инхибитори за повлияване на
епигенетични модификации;

Инхибиране на триметилирането на лизинов остатък 27 на хистон H3
(H3K27me3) както и инхибиране на диметилирането в лизинов остатък 9 на хистон 3
(H3K9me2) също не доведоха до повишаване на експресията на рецептор тип2 за TGF .
Блокиране на ДНК метилтрансферазата и метилирането на ДНК посредством третиране
с 5-аза-деоксицитидин показа слабо, но статистически незначимо, повишаване на
нивата на TβRII. Промоторният регион на TβRII съдържа два енхансерни участъка,
основен промоторен регион и негативен регулаторен регион (Схема 1) [41].

Схема 1: Промоторен регион на гена за човешки TβRII. Схема по [41]

Възможно е описаното свръхметилиране в -140 CpG регион, инхибиращо
експресията на TβRII в тъкани от пациенти страдащи от рак на простатата [40] да не се
среща при първични човешки фибробласти. Такова наблюдение е направено при
редица клетъчни линии от дребноклетъчен белодробен карцином, където блокиране на
ДНК хиперметилирането също не води до възстановяване на нивата на експресия на
рецептор тип 2 за TGF 1 [42]. Едновременно с това е възможно наличието на
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допълнителни модификации в други участъци на промоторният регион, които да
повлияват количеството на иРНК за TβRII при фибробласти отглеждани в среда с
висока концентрация на глюкоза.
5.4 Проследяване на зарастване на експериментално предизвикани рани след
повлияване на епигенетичните характеристики на нативна триизмерна култура
от GD25β1 фибробласти.
Освен повлияването на експресията на рецептор тип 2 за TGFβ1 бе необходимо
да определим дали и използваните вещества повлияват фибробластната миграция и
съответно затварянето на експериметнално предизвиканите рани. Резултатите от
проведените експерименти са представени на Фиг.27 и показват, че инхибиране на
хистондеацетилази посредством трихостатин А води до по-бързо зарастване на
експериментално предизиканите рани през първите дни след нараняването, но за
разлика от инхибиране на RhoGTP сигналната каскада не води до значимо намаляване
на размера на раните в края на изследвания период, а именно 7 дни след нараняване
(Фиг. 27, А и Б). Както вече бе отбелязано TSA, за разлика от VA, води до инхибиране
на HDAC6, което предизвиква ацетилиране на тубулина и индуцира клетъчна миграция
[43], на което най-вероятно се дължи и ускореното зарастване на рани след нараняване.
Инхибиране на диметилирането в лизинов остатък 9 на хистон 3 (H3K9me2) не
повлиява скоростта на зарастване на рани (Фиг. 27, В), докато третиране с DZNep води
до допълнително забавяне на затваряне на експериментално предизвикани рани през
първите 4 дни след нараняване (Фиг. 27, Г). Блокиране на ДНК метилирането също
води до по-бързо зарастване на експериментално предизвиканите рани през първите
дни след нараняването, но отново не води до значимо намаляване на размера на раните
в края на изследвания период (Фиг. 27, Д).
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Фигура 27: Проследяване на зарастване на експериментално предизвикани рани при нативни 3D
култури от GD25β1 фибробласти след инхибиране на хистондеацетилази посредством валпроева
киселина(А) или трихостатин А (Б); инхибиране на моно-, ди- и триметилирането в H3K9 с BIX01294
(В); инхибиране на триметилиране на H3K27 посредством 3-деазанепланоцин А (Г); инхибиране на ДНК
метилирането чрез блокиране на ДНК метилтрансферазата посредством 5-аза-2’-деоксицитидин (Д);
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Western blot анализ за количеството на aSMA след проследяване на зарастването
на експериментално предизвикани рани показа значимо повишаване на основният
маркер за фибробластно активиране единствено след третиране с трихостатин А (Фиг.
28). Интересно наблюдение е факта, че трихостатин А предизвиква допълнително
инхибиране на експресията на TβRII и съответно на TGFβ1-зависимата експресия на
aSMA, а едновременно с това след проследяване на зарастване на рани в
експерименталният модел на синдром на диабетното стъпало, третирани с TSA,
наблюдаваме повишаване на количеството на гладкомускулният актин. Възможно е
отчетеният резултат да се дължи на блокиране на специфично действие на някоя от
хистондеацетилазите, които TSA, но не и VA, инхибира – HDAC6 или HDAC10 и
предизвиканото ацетилиране на промоторни региони, свързани с гена за αSMA и
последващо индуциране на експресията му.
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1.5

**

1

0.5

0
25mM
глюкоза

2mM VA

1μM TSA

2μM BIX

5μM DZNep

1μM 5-aza-2'dCR

Фигура 28: Количество aSMA при наранени нативни 3D култури от GD25β1 фибробласти след
третиране с инхибитори за модифициране на епигенетичните характеристики; ** p<0,01

6. Заключение
Според литературните данни, често срещани при диабетици са рани по краката,
възникнали като резултат от понижена или загубена чувствителност вследствие на
развитие на диабет. Друг сериозен проблем представляват и раните, получаващи се
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поради

продължителен

болничен

престой,

съпътстван

със

следоперативно

обездвижване. Едновременно с това редица клинични изследвания показват
положителни резултати при използване на иновативни превързочни методи или дори
поддържане на вакуум около раните с цел подобряване/ускоряване изхода от
лечението, но не отчитат причините за възникване на раните. При внимателния
литературен преглед ние не успяхме да открием публикации показващи наличие на
общ фактор между пациенти, при които се появяват незарастващи рани. Екипът ни
допусна, че високата концентрация на глюкоза при диабетици, които не следят строго
нивата на кръвната си захар би могла да бъде общият фактор, нарушаващ естествените
процеси на зарастване на рани посредством инхибиране на експресията на TβRII –
рецептор за основният растежен фактор, стимулиращ фибробластните клетки да
реорганизират и възстановят наранената тъкан. Получените резултати за пръв път
показват причината за нарушена TGF

сигнализация във фибробласти от диабетни

рани като наблюдаваното потискане на експресията на рецептор тип 2 за TGF 1, в
резултат от въздействието на сигнали от RhoGTP сигналната каскада и/или
епигенетични модификации в хистоновите белтъци или в ДНК молекулата
съответстват с редица други публикации.
Използването на нативни триизмерни фибробластни култури представлява нов
подход в изследването на миофибробластна диференциация при синдром на
диабетното стъпало. Този подход предоставя in vivo-подобни условия и дава
възможност за оценка на влиянието на участващите молекулярно биологични
механизми при индуцирането, развитието и лечението на патологията. Екипът ни вярва,
че така разработената in vitro система за изследване на зарастването на рани успешно
би могла да бъде използвана за тестове на лекарствени препарати in vitro, като
предоставя in vivo-подобни условия, което би повишило значително стойността на
получените резултати и достоверността им при преход от in vitro към in vivo условия и
клинични изпитания.
Потенциални направления за последващи изследвания биха изисквали участие
на лекарски колективи и изследване на конкретни клинични случаи за потвърждаване
на получените in vitro резултати. Освен това допълнително развитие на моделната
система до нативни триизмерни фибробластни култури, получени от изолирани от
пациенти фибробластни клетки с цел оптимизиране на лечението, би представлявало
голяма стъпка в развитието на персонализираната медицина.
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ИЗВОДИ
След анализ на получените резултати, ние направихме следните изводи:
1. При преминаване от двуизмерни в триизмерни условия с формирането на нативната
триизмерна култура от GD25β1 фибробласти не се наблюдава промяна в профила на
синтезираните компоненти на извънклетъчният матрикс. Формираният матрикс се
доближава по състав и структура до здрава дермална тъкан и води до придобиване на in
vivo-подобна морфология на фибробластите.
2. Култивиране на фибробласти в условия на хипергликемия води до нарушаване на
вътреклетъчната сигнализация и невъзможност за индуциране на миофибробластна
диференциация чрез стимулиране с трансформиращ растежен фактор β1.
3. Култивиране на фибробласти в условия на хипергликемия води до потискане на
експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен фактор β1, но не оказва
влияние върху нивата на рецептор тип 1.
4. Условия на хипергликемия предизвикват повишаване на активността на RhoGTPазата in vivo и in vitro. Инхибиране на Rho сигналната каскада предизвиква ускорено
зарастване на рани в експерименталният модел на синдром на диабетното стъпало, но
не и до възстановяване на експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен
фактор β и индуциране на миофибробластна диференциация.
5. Инхибиране на хистондеацетилази от клас I и клас II в условия на хипергликемия не
води до възстановяване на експресията на рецептор тип 2 за трансформиращ растежен
фактор β, но ускорява зарастване на рани в първоначалните етапи в експерименталният
модел

на

синдром

на

диабетното

стъпало

и

индуцира

миофибробластна

диференциация.
6. Разработената моделна система, базирана на нативна триизмерна култура от GD25β1
фибробласти е подходяща за използване като експериментален модел за изследване на
синдром на диабетното стъпало
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ПРИНОСИ
1.

Показано е, че триизмерната нативна култура от GD25β1 фибробласти

притежава

характеристиките

на

здрава,

нормална

дермална

тъкан,

в

която

фибробластите, за разлика от монослойните култури, имат много ниска степен на
активиране, съществуват в естествено отложен и комплексен извънклетъчен матрикс и
придобиват in vivo-подобна морфология.
2.

За пръв път е демонстрирано, че високите нива на глюкоза, съпоставими с

установените за диабет, потискат експресията на рецептор 2 за трансформиращия
растежен фактор β1, но не повлияват нивата на рецептор 1. При тези условия,
активирането на фибробластите, отглеждани като триизмерни култури е потиснато и
възстановяването на експериментално предизвикани наранявания е снижено.
3.

Разработена е нова моделна система за изследване на процеса на заздравяване на

рани в триизмерни in vivo-подобни условия, състояща се от нативна триизмерна
култура от GD25β1 фибробласти и метод за механично нараняване, комбиниран с
възстановяване на триизмерността чрез фибринов гел.
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