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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АТФ

–

аденозин-5΄-трифосфат

АДФ

–

аденозин-5΄-дифосфат

ДНФ

–

2,4-динитрофенол

ЕДТА

–

етилендиаминтетраацетат динатриева сол

СМЧ

–

субмитохондриални частици

Фн

–

неорганичен фосфат

AgNPs

–

сребърни наночастици (silver nanoparticles)

AgNPs/Raff

–

сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза
(silver nanoparticles/raffinose)

AgNPs/Starch –

сребърни наночастици, стабилизирани със скорбяла
(silver nanoparticles/starch)

DMPPA

–

[(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова киселина
([(Dimethylphosphinylmethyl)amino](phenyl)-methylphosphonic acid)

F0

–

мембранен сектор на АТФазния комплекс на митохондриите,
протонен канал

F1

–

разтворима митохондриална АТФаза

SNP

–

натриев нитропрусид (sodium nitroprusside)
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УВОД
Митохондриите играят ключова роля във физиологията на еукариотната клетка, като
основната им функция е свързана с трансформирането на енергията и синтеза на АТФ.
Окислителното фосфорилиране осигурява над 90% от енергията, необходима за
функционирането на аеробните клетки. Процесът се осъществява в три последователни
етапа: 1) транспорт на електрони в дихателната верига; 2) трансформация на отделената
при електронния пренос енергия в трансмембранен електрохимичен потенциал на
протоните; 3) синтез на АТФ с използване на енергията на трансмембранния потенциал.
През последните няколко десетилетия са получени съществени резултати, свързани
с механизма на трансформация на енергията и използването ѝ от АТФ синтазния
(АТФазния) комплекс на митохондриите за фосфорилиране на АДФ до АТФ. По същество
е изяснен цялостният механизъм на процеса окислително фосфорилиране. Това позволява
използване на получените постижения за изследване на механизма на действие на
различни биологично активни съединения върху митохондриите.
Всеки от трите етапа на окислителното фосфорилиране може да бъде повлиян от
биологично продуцирани или специално синтезирани химични агенти. Въздействието им
може да предизвика съществени промени във функционирането на митохондриите и
нарушения в биоенергетиката на клетката. По тази причина изследването на влиянието на
различни биологично активни вещества върху процесите, протичащи в митохондриите, и
в частност върху свойствата на АТФ синтазния (АТФазния) комплекс има важно
теоретично и практическо значение.
Сребърните

наночастици

намират

широко

приложение

в

медицината,

промишлеността и бита на хората, предимно поради своето антимикробно действие. В
последните години много от проучванията са фокусирани върху токсичността на
наночастиците, свързана с оксидативния стрес, метаболитната активност и промени в
клетъчната морфология и жизнеспособност. Цитотоксичните ефекти включват клетъчно
активиране, мембранни увреждания, образуване на свободни радикали и др. В тази връзка
митохондриите са една от най-чувствителните цели за токсичността на сребърните
наночастици, които предизвикват функционални изменения, водещи до намалена
продукция на АТФ, нарушаване на енергийния баланс на клетката, апоптоза. По-детайлно
изследване на влиянието на сребърни наночастици върху АТФазния комплекс може да
допринесе за изясняване на механизмите на тяхното въздействие върху на митохондриите.
Азотният оксид (NO) е сигнална молекула с висока дифузионна и реакционна
способност, което определя широк спектър на действие. Специфичните механизми на
действие на NO и връзката им с патофизиологията на някои заболявания обуславят
интереса към този биологичен агент. Ендогенен синтез на NO се осъществява от
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L-аргинин с участието на клас ензими, наречени NO синтази. NO се образува и в
митохондриите под действието на локализирана във вътрешната мембрана специфична
NO синтаза. Това поставя въпроса за влиянието на NO върху процесите в митохондриите.
Установено е, че той участва в регулация на енергийния метаболизъм на нивото на
електронния транспорт в дихателната верига чрез инхибиране на цитохромоксидазния
участък. Липсват обаче достатъчно обективни данни относно възможен директен ефект
на NO върху митохондриалния АТФазен комплекс.
Аминофосфоновите киселини са структурни аналози на аминокиселините.
Наличието на реакционно способни групи в молекулата им позволява синтез на голям
брой техни производни. Аминофосфонатите са с доказана антимикробна, антитуморна и
хербицидна активност. Нарастващото им приложение в медицината и селското стопанство
определя необходимостта от по-широко и детайлно проучване на ефектите на
новосинтезираните

съединения

върху

животните

и

човека

и

изследване

на

взаимодействията им с клетъчните компоненти.
I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва влиянието на сребърни
наночастици, азотен оксид и [(диметилфосфинилметил)амино]-(фенил)-метилфосфонова
киселина (DMPPA) върху АТФазната активност на митохондрии от черен дроб на плъх.
За постигане на целта бяха формулирани следните задачи:
1. Да се изследва влиянието на два вида сребърни наночастици (стабилизирани с
рафиноза или скорбяла) върху АТФазната активност на различни митохондриални
препарати от черен дроб на плъх: интактни митохондрии, деструктурирани чрез
замразяване/размразяване митохондрии и субмитохондриални частици.
2. Да се изследва влиянието на донорa на азотен оксид натриев нитропрусид върху
АТФазната активност на митохондриални препарати от черен дроб на плъх: интактни
митохондрии, деструктурирани митохондрии и субмитохондриални частици.
3. Да се изследва влиянието на азотен оксид върху АТФазната активност на различни
митохондриални препарати от черен дроб на плъх, като за целта се разработи
експериментален метод за разделяне на азотния оксид от донора натриев нитропрусид.
4. Да се изследва влиянието на DMPPA върху АТФазната активност на различни
митохондриални

препарати

от

черен

дроб

на

плъх:

интактни

митохондрии,

деструктурирани чрез замразяване/размразяване митохондрии и субмитохондриални
частици.
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II. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
2.1. Използвани реагенти
 сребърни наночастици (silver nanoparticles, АgNPs) – синтезирани, храктеризирани и
предоставени с любезното съдействие на доц. д-р Пенка Василева от Лаборатория по
наука и технология на наночастиците към катедра Обща и неорганична химия на
Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.
 [(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова киселина
([(dimethylphosphinylmethyl)amino](phenyl)-methylphosphonic acid, DMPPA, H17C10P2NO4) –
предоставена с любезното съдействие на доц. д-р Цветанка Чолакова, гл. ас. д-р Юлиян
Загранярски от катедра Органична химия на Факултета по химия и фармация на
СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Съби Върбанов от Института по органична химия
с център по фитохимия към БАН.
 натриев нитропрусид (sodium nitroprusside, SNP; натриев нитропродиев дихидрат,
Na2[Fe(CN)5NO].2H2O; Fluka).
2.2. Методи за изследване на митохондриална АТФазна активност
Препаративни методи
Интактни чернодробни митохондрии бяха изолирани от мъжки бели плъхове
(порода Wistar, тегло 120-150 g, възраст 50-60 дни) чрез диференциално центрофугиране
по метода на Johnson и Lardy (1967) с модификации.
Субмитохондриални частици (СМЧ) бяха изолирани от чернодробни митохондрии
чрез ултразвукова обработка по метода на Racker и Horstman (1967) с модификации.
Непречистена разтворима митохондриална АТФаза (F1 частици) беше получавана
чрез екстракция с хлороформ от изходна субмитохондриална суспензия (Pedersen et al.,
1984).
Всички изследвания бяха провеждани в съответствие с институционалните етични
норми за работа с експериментални животни.
Аналитични методи
АТФазната активност на митохондриалните препарати беше определяна чрез
измерване на количеството неорганичен фосфат (Фн), отделен при хидролизата на АТФ в
реакционна среда, съдържаща: 200 mМ захароза, 10 mM KCl, 50 mM трис-HCl, 0,1 mM
EДTA-KOH, 1 mM АТФ, рН 7,5. В опитите със СМЧ и F1 частици към средата бяха
добавяни 2 mM MgCl2. Екзогенните Mg2+ са необходими за проявяване на АТФазната
активност на тези препарати, тъй като в процеса на изолиране те губят свързаните Mg2+.
За провеждане на АТФазната реакция бяха прилагани два метода.
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Метод I: Реакцията беше провеждана в среда с краен обем 5 ml, стайна температура
и при непрекъснато разбъркване на пробите. AgNPs, SNP или DMPPA бяха добавяни в
съответните крайни концентрации. В зависимост от целите на експеримента реакцията
беше

стартирана

чрез

добавяне

на

изследвания

препарат

(интактни

или

замразени/размразени митохондрии, СМЧ, F1 частици) или АТФ (крайна концентрация
1 mМ). На определени интервали от време от началото на реакцията (15, 30, 60, 90, 120,
180, 300, 600 s) последователно от реакционната среда бяха получавани проби и добавяни
към 3M HClO4 за прекратяване на реакцията. В резултат на хидролизата на АТФ във
времето беше получавана серия проби с нарастващи концентрации на Фн. За определяне
на фоновото количество Фн, дължащо се на неензимна хидролиза на АТФ, бяха
приготвяни контролни проби към всяка серия, в които 3M HClO4 беше прибавяна преди
стартиране на реакцията. Посредством този метод АТФазната активност беше определяна
в хода на реакцията за всеки от горепосочените интервали от време от началото и беше
изразявана в µmol Фн/mg белтък/проба.
Метод II: Реакцията беше провеждана в среда с краен обем 1 ml (със или без AgNPs),
към която беше добавяна митохондриална или субмитохондриална суспензия, след което
пробите бяха преинкубирани 10 минути при 37ºС, за да се осигури време за
взаимодействие на наночастиците с изследваните замразени/размразени митохондрии или
СМЧ. След това реакцията беше стартирана чрез добавяне на АТФ (крайна концентрация
1 mМ). След инкубация в продължение на пет минути реакцията беше прекратявана с 3M
HClO4. Успоредно бяха приготвяни контролни проби за определяне на фоновото
количество Фн. АТФазната активност беше изразявана в µmol Фн/mg белтък.min.
Посредством този метод беше определяна специфичната АТФазна активност на
изследваните митохондриални препарати.
Количеството Фн в пробите беше определяно спектрофотометрично при λ = 750 nm
по метода на Fiskе и Subbarow (1925) с модификации (Strotmann, 1972). Общото
количество белтък в митохондриалните суспензии беше определяно по метода на Gornall
и съавтори (1949) с модификация, а в субмитохондриалните суспензии и тези с F1 частици
– по метода на Lowry и съавтори (1951), модификация на Кочетов (1980).
2.3. Експериментален метод за разделяне на освободения азотен оксид от донорното
съединение натриев нитропрусид
За разделяне на освободения NO от донора му SNP и изследване на самостоятелното
влияние на NO върху АТФазната активност на митохондриалните препарати беше
конструирана експериментална система с две кювети (означени в текста с 1 и 2). Кюветите
бяха разделени с тънка вертикална стена, в която имаше отвор с диаметър 4 mm (фиг. 1).
По време на експеримента отворът беше затворен с политетрафлуоретиленова (тефлонова)
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мембрана с дебелина 7 µm, която изолира разтворите в двете кювети, но позволява
дифузия на NO.

Фиг. 1. Схема на системата за разделяне на молекулите на NO от тези на донорното съединение
SNP. 1 – кювета 1, в която се добавя SNP; 2 – кювета 2, в която протича АТФазната реакция;
3 – отвор, покрит с тефлонова мембрана, през която дифундира NO; 4 – магнитни бъркалки

В кюветите беше поставяна реакционна среда с еднакво съдържание и краен обем.
SNP беше добавян в кювета 1, а ензимната реакция беше провеждана в кювета 2.
Стартирането на АТФазната реакция в кювета 2 беше осъществявано 15 минути след
внасянето на SNP в кювета 1, за да се осигури оптимално време за дифузия на газа в
кювета 2. Проби за определяне на АТФазната активност бяха получавани от кювета 2.
Регистриране на дифузията на азотен оксид
За потвърждаване на дифузията на NO през тефлоновата мембрана на системата за
разделяне бяха извършвани: 1) полярографска регистрация и 2) определяне на
количеството нитрити (NO2ˉ) в кювета 2, образувани вследствие окислението на NO.
При полярографското изследване електродната система беше отделена от разтвора,
съдържащ SNP, със същата тефлонова мембрана, използвана в експерименталната система
за разделяне на SNP и NO.
Количеството нитрити беше определяно спектрофотометрично по модифициран
метод на Schmidt (1995) чрез реакция на диазотиране (Griess, 1864).
2.4. Анализ и статистическа обработка на получените резултати
При анализиране на получените резултати АТФазната активност беше изразявана в
µmol Фн/mg белтък или µmol Фн/mg белтък.min. Промяната на АТФазната активност
(Δ [%]) за всяка точка в хода на реакцията беше изчислявана като разлика между
стойностите на сериите с приложените ефектори и съответните им стойности в
контролните серии (на 15, 30, 60, 90, 120, 180, 300 s), и беше нормализирана към

8

стойностите в контролни условия. За по-голяма яснота при сравняване на ефектите в
отделни групи експерименти, от стойностите на третата или петата минута от началото на
реакцията

беше

изчислявана

специфичната

АТФазна

активност

и

изразявана

в µmol Фн/mg белтък.min.
Статистическият анализ на получените резултати беше извършван със софтуер
SigmaStat версия 3.5. Данните бяха представяни като средна стойност ± стандартна грешка
(SEM). За установяване на разликите между групите с различно третиране беше прилаган
one-way ANOVA тест, последван от Tukey тест, като за значимо беше приемано p < 0,05.
В някои от групите Kolmogorov-Smirnov тестът показваше, че данните не са нормално
разпределени и беше приложен непараметричен Kruskall-Wallis One Way Analysis of
Variance on Ranks тест.
III. РЕЗУЛТАТИ
В зависимост от условията на изолиране, съхранение и провеждане на експеримента
митохондриите могат да проявяват АТФазна активност в две крайни състояния:
минимална (интактни, спрегнати митохондрии) и максимална активност (разпрегнати
митохондрии).
Добре изолираните интактни митохондрии се характеризират с ниска хидролазна
активност, защото АТФазният комплекс е под контрола на вътрешната мембрана, което
определя минимална протонна пропускливост. Под влияние на разпрягащи агенти
(например 2,4-динитрофенол) или при деструкция на мембраната (например чрез
замразяване/размразяване) протонната пропускливост на вътрешната мембрана се
повишава и това води до рязко стимулиране на АТФазната активност.
Като обект за изследване на прякото влияние на AgNPs, NO и DMPPA върху
активността на АТФазния комплекс бяха използвани интактни митохондрии и препарати
с максимална хидролазна активност (деструктурирани митохондрии, субмитохондриални
частици, разтворима митохондриална АТФаза).
3.1. Влияние на сребърни наночастици върху АТФазната активност на митохондрии
от черен дроб на плъх
За изследване in vitro на влиянието на сребърни наночастици върху АТФазната
активност на митохондрии от черен дроб на плъх бяха използвани концентрирани водни
дисперсии на два вида AgNPs – стабилизирани със скорбяла (AgNPs/Starch) или рафиноза
(AgNPs/Raff), състоящи се главно от квази-сферични наночастици със среден размер
съответно 15,4 ± 3,9 nm и 24,8 ± 6,8 nm (фиг. 2).
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A

AgNPs/Starch
D = 15,4  3,9 nm

20 nm

AgNPs/Raff
D = 24,8  6,8 nm

Б

20 nm

Фиг. 2. Трансмисионни електронно-микроскопски изображения на сребърни наночастици,
стабилизирани със скорбяла (AgNPs/Starch, А) или рафиноза (AgNPs/Raff, Б)

Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза или скорбяла, върху
АТФазната активност на интактни митохондрии от черен дроб на плъх
За проверка на възможното разпрягащо действие на двата вида AgNPs бяха
проведени експерименти с изолирани интактни чернодробни митохондрии. Резултатите,
представени на фиг. 3 (А и Б) са от презентативни опити със AgNPs/Raff и AgNPs/Starch,
съответно. В контролни условия АТФазната активност на митохондриите остава ниска до
края на регистрацията, което потвърждава, че използваните в експеримента митохондрии
са интактни, със съхранена вътрешна мембрана, поддържаща трансмембранен потенциал.
Наличието на разпрягащ агент 2,4-динитрофенол (ДНФ) в реакционната среда (крайна
концентрация 50 µМ) рязко стимулира хидролизата на АТФ, което е показател за
разпрягане на изолираните митохондрии. Ефектът на AgNPs в концентрации 25 и 50 mg/l
беше подобен на този на ДНФ, което показва, че двата вида наночастици действат
разпрягащо върху интактни митохондрии.
Приложени в по-високата концентрация (50 mg/l), AgNPs/Starch стимулират
АТФазната активност на интактни митохондрии в по-малка степен, в сравнение с пониската концентрация (25 mg/l).
В друга серия опити бяха изследвани ефектите на двата вида AgNPs върху
ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни митохондрии.
Добавянето на AgNPs/Raff в концентрация 25 mg/l в присъствието на ДНФ повиши
АТФазната активност на интактни митохондрии, но ефектът в концентрация 50 mg/l беше
незначителен (фиг. 4 А). Получените данни не показаха убедително, че AgNPs/Raff са в
състояние да преминат през митохондриалната мембрана и да повлияят активността на
АТФазата.
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За разлика от стабилизираните с рафиноза AgNPs, тези, стабилизирани със скорбяла
(крайни концентрации 25 mg/l и 50 mg/l), понижиха ДНФ-стимулираната АТФазна
активност (фиг. 4 Б). Това предполага, че AgNPs/Starch са в състояние да преминат
митохондриалната мембрана и да инхибират АТФазната активност като взаимодействат
директно с АТФазния комплекс.

АТФазна активност
[μmol Фн/mg белтък]

0,5
0,4

Контрола
50 μМ ДНФ
25 mg/l AgNPs/Raff
50 mg/l AgNPs/Raff

0,3
0,2
0,1

Б
0,5

АТФазна активност
[μmol Фн/mg белтък]

A

0,0

0,4

Контрола
50 μМ ДНФ
25 mg/l AgNPs/Starch
50 mg/l AgNPs/Starch

0,3
0,2
0,1
0,0

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Време [s]

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Време [s]

Фиг. 3. Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза (AgNPs/Raff, А) или
скорбяла (AgNPs/Starch, Б), върху АТФазната активност на интактни чернодробни
митохондрии. (●) – контролни условия; (○) – в присъствие на 50 µM 2,4-динитрофенол (ДНФ);
(□) – в присъствие на 25 mg/l AgNPs; (Δ) – в присъствие на 50 mg/l AgNPs. Реакцията беше
стартирана с добавяне на митохондриална суспензия. Резултати от презентативни опити.

Контрола
50 μМ ДНФ
25 mg/l AgNPs/Raff+50 μM ДНФ
50 mg/l AgNPs/Raff+50 μM ДНФ
0,5

Б
АТФазна активност
[μmol Фн/mg белтък]

АТФазна активност
[μmol Фн/mg белтък]

A

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Време [s]

0,5

Контрола
50 μМ ДНФ
25 mg/l AgNPs/Starch+50 μM ДНФ
50 mg/l AgNPs/Starch+50 μM ДНФ

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Време [s]

Фиг. 4. Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза (А) или скорбяла (Б),
върху ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни митохондрии. (●) – контролни
условия; (○) – в присъствие на 50 µM ДНФ; (□) – в присъствие на 50 µM ДНФ и 25 mg/l AgNPs;
(Δ) – в присъствие на 50 µM ДНФ и 50 mg/l AgNPs. Реакцията беше стартирана с добавяне на
митохондриална суспензия. Резултати от презентативни опити. Съкращенията са като на фиг.3.
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Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза или скорбяла, върху
АТФазната активност на разпрегнати чрез замразяване/размразяване митохондрии от
черен дроб на плъх
С цел установяване на възможно пряко въздействие на AgNPs върху АТФазния
комплекс в серия експерименти беше изследвано влиянието на двата вида AgNPs върху
АТФазната активност на разпрегнати чрез замразяване/размразяване чернодробни
митохондрии. Ензимната активност беше изразявана в µmol Фн/mg белтък/min. В
присъствието на AgNPs (крайни концентрации 3, 10, 25 и 50 mg/l) тя беше изчислявана
като процент от контролната активност (без AgNPs в реакционната среда).
AgNPs/Raff в концентрации 10, 25 или 50 mg/l редуцираха зависимо от
концентрацията АТФазната активност на замразени/размразени митохондрии (до 78,60 ±
8,64% от контролната при концентрация 50 mg/l), но разликите между групите не показаха
статистическа значимост (фиг. 5 А). По-силно изразен беше инхибиращият ефект на
AgNPs/Starch (фиг. 5 Б). В присъствието на AgNPs/Starch в реакционната среда в
концентрации 10, 25 и 50 mg/l беше регистрирано значимо понижение на АТФазната
активност на митохондриите, като най-силен ефект беше установен при концентрация
25 mg/l (редуциране на активността до 48,28 ± 11,43% от контролната, р = 0,008).
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Фиг. 5. Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза (А) или скорбяла (Б)
върху АТФазната активност на замразени/размразени митохондрии. Активността в
присъствието на AgNPs е изчислена като процент от контролната (в отсъствие на наночастици,
К). Данните са представени като средна стойност ± SEM от шест и пет независими опита,
съответно за AgNPs/Raff и AgNPs/Starch (по две паралелни проби за група във всеки опит).
Разликите между групите, третирани със AgNPs, и контролните бяха анализирани с one-way
ANOVA тест, последван от Tukey тест. За групата митохондрии, третирани със AgNPs/Starch в
концентрация 25 mg/l, Kolmogorov-Smirnov тестът показа, че данните не са нормално
разпределени и беше приложен непараметричен Kruskall-Wallis оne way ANOVA on Ranks тест.
* р < 0,05 и ** р < 0,01 – значими разлики от контролната група
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Влияние на сребърни наночастици върху АТФазната активност на субмитохондриални
частици от черен дроб на плъх
Наблюдаваните ефекти върху ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни
митохондрии и АТФазната активност на замразени/размразени митохондрии могат да
бъдат резултат както от взаимодействие на AgNPs с каталитичния комплекс F1, така и с
мембранния сектор F0 на АТФазата. За частично локализиране на мястото на действие на
наночастиците бяха проведени експерименти със субмитохондриални частици (СМЧ).
Поради отсъствие на мембранна бариера, някои от свойствата на ATФазата на СМЧ
наподобяват тези на разтворимата митохондриална АТФаза (F1). При ултразвуковата
обработка в хода на изолирането на СМЧ се осъществява реверсия на вътрешната
митохондриална мембрана, в резултат на което водно-разтворимият комплекс F1 е
локализиран на повърхността на затворени мембранни везикули и е ориентиран към
разтвора. Това позволява директен достъп на сребърните наночастици до ензима, тъй като
отсъства мембранна бариера.
Резултатите, получени от експериментите със СМЧ бяха подобни на тези със
замразени/размразени митохондрии. AgNPs/Raff в концентрации 25 и 50 mg/l понижиха
зависимо от концентрацията, но незначително АТФазната активност на СМЧ – до 82,76 ±
2,46% от контролната при концентрация 50 mg/l (фиг. 6 А). В сравнение с ефекта на
AgNPs/Raff, стабилизираните със скорбяла AgNPs в концентрация 50 mg/l понижиха
значително АТФазната активност на СМЧ – до 54,22 ± 4,86% от контролната, p = 0,006
(фиг. 6 Б).
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Фиг. 6. Влияние на сребърни наночастици, стабилизирани с рафиноза (AgNPs/Raff, А) или
скорбяла (AgNPs/Starch, Б), върху АТФазната активност на СМЧ. Активността в присъствието
на AgNPs е изчислена като процент от контролната (в отсъствие на наночастици, К). Данните
са представени като средна стойност ± SEM от седем и девет независими опита, съответно за
AgNPs/Raff и AgNPs/Starch (по две паралелни проби за група във всеки експеримент).
Разликите между групите, третирани с AgNPs, и контролните бяха анализирани с one-way
ANOVA тест, последван от Tukey тест. ** р < 0,01 – значима разлика от контролната група
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Влияние на цистеин върху ефектите на сребърните наночастици върху АТФазната
активност на СМЧ от черен дроб на плъх
При повърхностно окисление на сребърните наночастици във водна среда е
възможно отделяне на сребърни йони, поради което свързаните с токсичността на
наночастиците механизми могат да бъдат отнесени към тях. За разграничаване на
ефектите на AgNPs от тези на сребърните йони, влиянието на двата вида наночастици
върху митохондриалната АТФазна активност беше изследвано в присъствието на
L-цистеин (крайна концентрация 5 mM), който е лиганд за Ag+.
Приложен самостоятелно (в отсъствие на AgNPs), цистеинът не оказва влияние
върху АТФазната активност на СМЧ, но напълно снема инхибиращия ефект на
стабилизираните със скорбяла AgNPs, приложени в концентрации 25 mg/l и 50 mg/l
(фиг. 7, Б). При стабилизираните с рафиноза AgNPs данните бяха подобни, но те не
показаха статистически значими разлики от контролните (фиг. 7, А).
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Фиг. 7. Влияние на L-цистеин върху ефектите на сребърни наночастици, стабилизирани с
рафиноза (AgNPs/Raff, A) или скорбяла (AgNPs/Starch, Б) върху АТФазната активност на СМЧ.
АТФазната активност в присъствието на AgNPs е изчислена като процент от активността в
контролни условия (в отсъствие на наночастици, К). Данните са представени като средна
стойност ± SEM (n = 3). Разликите между групите бяха анализирани с one-way ANOVA тест,
последван от Tukey тест. * р < 0,05 – значима разлика от контролната група; Ұ р < 0,05 – значима
разлика от групата без L-цистеин

Получените резултати биха могли да се дължат на свързването на отделящи се от
наночастиците Ag+ с цистеина или на взаимодействие на цистеин със самите AgNPs и
получаване на агрегати. Формирането на по-големи комплекси може да обясни
отсъствието на ефект на сребърните наночастици върху АТФазната активност на СМЧ при
добавяне на цистеин в реакционната среда. В тази връзка беше необходимо да се изследва
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колоидната стабилност на двата вида сребърни наночастици в различните разтвори,
използвани в описаните експерименти.
Стабилност на сребърните наночастици в реакционната среда
Тъй като наночастиците са склонни да агрегират в различна степен в зависимост от
химичната среда, в която се намират, то характеризирането им в средата, използвана в
експериментите, е особено важно. В тази връзка бяха измерени UV-видимите
абсорбционни спектри на AgNPs в реакционната среда, използвана в настоящите
експерименти.
На фиг. 8 А са представени UV-видимите спектри на стабилизирани със скорбяла
AgNPs, прибавени към бидестилирана вода или реакционни среди с различни добавки
(АТФ и L-цистеин). Установена беше колоидна стабилност на AgNPs/Starch както в
реакционна среда, несъдържаща субстрата АТФ, така и в среда с добавен АТФ (крайна
концентрация 1 mM). В реакционната среда, съдържаща L-цистеин (крайна концентрация
5 mM), се наблюдаваше снижаване на абсорбционния интензитет на повърхностноплазмонната резонансна ивица при дължина на вълната 400 nm и поява на допълнителна
ивица при около 530 nm. Това съответстваше на промяната в цвета на изследвания разтвор
от жълт до розово-червен (фиг. 8 А, снимка). Тези изменения в оптичните свойства на
AgNPs/Starch са свързани с хемисорбция на цистеин върху повърхността на
наночастиците и получаване на агрегати с анизотропна форма.
Представените на фиг. 8 Б UV-видими абсорбционни спектри показват изменение в
спектъра на поглъщане на стабилизираните с рафиноза AgNPs при добавянето им както в
реакционна среда без АТФ, така и в среда, съдържаща АТФ. Това предполага тяхната
агрегация и съответно промяна на реактивността. Регистрирано беше значително
понижаване на абсорбционния интензитет при 400 nm и засилена фонова абсорбция при
дължина на вълната над 450 nm, което съответстваше на промяната в цвета на разтвора –
от жълт до светло кафяв (фиг. 8 Б, снимка). По-голямото отместване на надлъжната
повърхностно-плазмонна резонансна ивица в спектъра на AgNPs/Raff показва, че в
сравнение със AgNPs/Starch, те са с по-ниска колоидна стабилност в използваната
реакционна среда и образуват по-големи агрегати с по-висока степен на анизотропност.
В среда, съдържаща L-цистеин, беше регистрирано понижаване на абсорбционния
интензитет на повърхностно-плазмонната резонансна ивица при λ = 400 nm и оформяне на
втора ивица при 695 nm, което съответстваше на промяната в цвета на разтвора – от жълт
до тъмно син (фиг. 8 Б). Тези изменения в оптичните свойства на AgNPs/Raff са свързани
с хемисорбция на цистеин върху повърхността на наночастиците и получаване на агрегати
с по-голям размер и по-висока степен на анизотропност от тези на AgNPs/Starch.
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A

Б

Фиг. 8. UV-видими абсорбционни спектри и снимки, снети след прибавяне на сребърни
наночастици, стабилизирани със скорбяла (AgNPs/Starch, А) и рафиноза (AgNPs/Raff, Б) в
бидестилирана вода (1), реакционна среда без АТФ (2), реакционна среда с АТФ (3) и
реакционна среда с АТФ и L-цистеин (4)

3.2. Влияние на донора на азотен оксид натриев нитропрусид и азотния оксид върху
АТФазната активност на митохондрии от черен дроб на плъх
Един от сравнително често използваните донори на NO e натриев нитропрусид
{Na2[Fe2+-(CN)5NO]}. Във воден разтвор съединението спонтанно се разгражда, отделяйки
NO. Изследвано беше влиянието на натриев нитропрусид (SNP) и NO върху АТФазната
активност на митохондрии от черен дроб на плъх. За целта бяха получавани различни
митохондриални

фракции:

интактни

митохондрии,

деструктурирани

чрез

замразяване/размразяване митохондрии, субмитохондриални частици, непречистена
разтворима митохондриална АТФаза (F1 частици).
При прилагане на донори на NO в експерименти in vitro интерпретацията на
резултатите се усложнява, поради възможността наблюдаваните ефекти да са резултат от
действието на донорната молекула, продуктите от нейното разграждане и/или от
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комбинирания им ефект. Поради тази причина в настоящото изследване бяха използвани
два подхода: при първия SNP беше добавян директно в реакционната среда, а при втория
– той беше изолиран от средата, в която протичаше АТФазната реакция, чрез
експериментална система, позволяваща дифузия в средата за реакция само на отделения
от донора NO.
Влияние на натриев нитропрусид върху АТФазната активност на мембранносвързаната

митохондриална

АТФаза

(деструктурирани

митохондрии

и

субмитохондриални частици)
В тези експерименти SNP беше добавян директно в средата, в която протичаше
АТФазната реакция, като бяха използвани различни изходни разтвори на съединението:
1) разтвор на SNP, приготвен непосредствено преди експеримента, в който донорът
е потенциално способен да отделя NO (условно означен като „активен“ SNP);
2) същият разтвор, но съхраняван при стайна температура в продължение на 24 часа
и непосредствено преди експеримента инкубиран при температура 60°C в продължение
на един час. След такава обработка NO е отделен напълно от донорната молекула и
разтворът съдържа само продукти от разграждането ѝ (условно означен като
„инактивиран“ SNP).
На фиг. 9 А са представени резултати от опит, който демонстрира влиянието на SNP
върху АТФазната активност на замразени/размразени чернодробни митохондрии.
Ензимната активност беше регистрирана в контролни условия и в присъствието на SNP в
реакционната среда – съответно „активен“ и „инактивиран“ (крайна концентрация 20 μM).
При наличието на „активен“ SNP в реакционната среда, потенциално способен да
отделя NO, беше регистрирано инхибиране на АТФазната активност. „Инактивираният“
SNP също промени активността на мембранно-свързаната АТФаза, но резултатите
показаха обратен ефект – стимулиране на ензимната активност. Същото противоположно
влияние беше установено и при прилагане на SNP в концентрации 10 μM, 100 μM и
200 μM (резултатите не са представени).
На фиг. 9 Б ефектите на „активния“ и „инактивирания“ SNP (крайни концентрации
20 μМ и 200 μМ) са представени като промяна на АТФазната активност (Δ [%]) за всяка
точка в хода на реакцията, нормализирана към съответните стойности в контролни
условия. Не беше установена значима концентрационно-зависима разлика в инхибиращия
ефект на „активния“ SNP. Стимулиращият ефект на „инактивирания“ SNP беше по-силно
изразен при концентрация 20 μМ (р = 0,040 на 60-та s; р = 0,014 на 90-та s; р = 0,016 на
120-та s, n = 4).
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Фиг. 9. А – АТФазна активност на разпрегнати чернодробни митохондрии при контролни
условия (●) и в присъствие на „активен“ (■) и „инактивиран“ (□) SNP, прибавен директно в
реакционната среда (крайна концентрация 20 μM). АТФазната реакция беше стартирана чрез
добавяне на митохондриална суспензия. Б – Промяна на АТФазната активност на
замразени/размразени митохондрии в присъствието на „активен“ (● , ○) и „инактивиран“ SNP
(■ , □) в крайна концентрация 20 µM (● , ■) и 200 µM (○ , □). Промяната на активността (Δ [%])
е показана за всяка точка в хода на реакцията и нормализирана към съответните стойности в
контролни условия. Данните са представени като средна стойност ± SEM (n = 4). Разликите
между третираните с SNP групи и контролните бяха анализирани с one-way ANOVA тест.
* p < 0,05 – значима разлика от контролната група

При пряко добавяне на SNP в реакционната среда беше установено противоположно
влияние на „активния“ SNP, който освобождава NО в средата, и „инактивирания“ SNP,
който не отделя NO.
С цел отстраняване на мембранната бариера, в серия експерименти беше изследвано
влиянието на SNP върху АТФазната активност на субмитохондриални частици, при които
каталитичният комплекс F1 е ориентиран към разтвора и ефекторните молекули имат пряк
достъп до него.
Експерименталните

условия

бяха

същите

като

тези

в

опитите

със

замразени/размразени митохондрии, но АТФазната активност на СМЧ беше определяна в
присъствие на 2 mM MgCl2 в реакционната среда.
При внасяне на „инактивиран“ SNP в средата (крайна концентрация 20 µМ) беше
регистриран стимулиращ ефект върху АТФазната активност на СМЧ (фиг. 10).
Резултатите бяха аналогични на тези, получени в опитите със замразени/размразени
митохондрии. При добавяне на 20 µМ „активен“ SNP обаче вместо инхибиране, беше
регистрирано стимулиране на АТФазната активност. Специфичната активност, изчислена
от стойностите на 180-та секунда от началото на реакцията беше повишена в присъствието
на „активен“ и „инактивиран“ SNP съответно с 13,67 ± 4,00% и 49,04 ± 2,53% спрямо
контролната. Данните бяха усреднени от три независими опита.
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Фиг. 10. Специфична АТФазна активност на субмитохондриални частици в контролни условия
(□) и в присъствието на 20 μM „активен“ (■) и „инактивиран“ SNP (■), прибавен директно в
реакционната среда. АТФазната реакция беше стартирана с добавяне на субмитохондриална
суспензия. Резултати от презентативен опит.

Влияние на азотен оксид върху активността на мембранно-свързаната митохондриална
АТФаза (деструктурирани митохондрии и СМЧ)
Представените дотук резултати показват, че SNP и вероятно NO променят
АТФазната активност на чернодробни митохондрии, като в зависимост от условията се
регистрира както инхибиране, така и стимулиране на активността. Едновременното
присъствие в реакционната среда на SNP, NO, продукти от разграждането на SNP и
допълнителни ефектори (например магнезиеви йони при експериментите със СМЧ) силно
усложнява системата и затруднява интерпретацията на получените резултати. С цел
елиминиране на неспецифичните ефекти на донора беше разработена експериментална
система, позволяваща разделяне на молекулите на NO от тези на донора SNP (вж. т. 2.3 и
фиг. 1, раздел Материали и методи).
Дифузията на NO от кювета 1 в кювета 2 на системата за разделяне беше потвърдена
чрез полярографска регистрация при потенциал + 0,84 V и чрез определяне на
концентрацията на нитрити (NO2¯ ) в кювета 2, получени вследствие окислението на NO.
Резултатите показаха, че във времето за инкубация – от 2-ра до 15-та минута след добавянето
на SNP в кювета 1, концентрацията на NO2¯ в кювета 2 е от 17,5 ± 2,2 до 21,7 ± 3,3 µM.
В тази серия експерименти SNP беше добавян в кювета 1 в по-високи концентрации
(400 μМ, 800 μМ и 1600 μМ), за разлика от предходната серия опити, при които беше
прилаган директно в реакционната среда. Целта беше максимално насищане на разтвора
в кювета 1 с NO.
Не беше установена зависимост на наблюдавания ефект върху реакцията, протичаща
в кювета 2, от концентрацията на донорното съединение, добавяно в кювета 1, но беше
регистрирана зависимост на ефекта от продължителността на дифузия на NO през
тефлоновата мембрана (фиг. 11, А и Б, съответно). Стартирането на АТФазната реакция в
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кювета 2 беше осъществявано 15 минути след внасянето на SNP в кювета 1, за да се
осигури оптимално време за дифузия на газа в кювета 2. Проби за определяне на
АТФазната активност бяха получавани от кювета 2.
Б
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Фиг. 11. Специфична АТФазна активност на деструктурирани митохондрии в присъствие на
„активен“ SNP в кювета 1 на системата за разделяне. А – в присъствие на нарастващи
концентрации SNP; Б – при различна продължителност на дифузията на NO от кювета 1 в
кювета 2, след добавяне на 800 μM SNP в кювета 1. Активността е изразена като процент от
тази в контролни условия (К) и е изчислена от стойностите на 180-та секунда от началото на
реакцията. Данните са представени като средна стойност ± SEM (n = 4).

На фиг. 12 е демонстриран ефектът на приложения чрез системата за разделяне SNP,
съответно „активен“ и „инактивиран“, върху АТФазната активност на деструктурирани
митохондрии. При наличието на „активен“ SNP, който отделя NO в кювета 1, беше
установено понижаване на активността на АТФазата в кювета 2. Този инхибиращ ефект
кореспондира с получения такъв в опитите, при които SNP беше добавян директно в
реакционната среда (вж. фиг. 9). В присъствието на „инактивиран“ SNP в кювета 1,
активността на митохондриалната АТФаза в кювета 2 остана без съществена промяна. В
този случай, за разлика от данните, представени на фиг. 9, предварителното инактивиране
на донорното съединение снема инхибиторния ефект.
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Фиг. 12. АТФазна активност на деструктурирани митохондрии при контролни условия (●) и
в присъствие на 1600 μM „активен“ (■) и „инактивиран“ (□) SNP в кювета 1 на системата за
разделяне. Резултати от презентативен опит.
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Специфичната АТФазна активност [μmol Фн/mg белтък/min] на деструктурираните
митохондрии, изчислена от стойностите на 180-та секунда от началото на реакцията и
представена като процент от контролната, беше понижена в присъствието на 1600 µM
„активен“ SNP до 81,00 ± 3,22%. В присъствието на „инактивиран“ SNP в кювета 1 не
беше установена промяна на измерената в кювета 2 активност – повишение с 3,03 ± 0,60%
спрямо контролната. Данните бяха усреднени от четири независими опита.
Резултатите показват, че освободеният при разграждането на SNP в кювета 1 NO
дифундира през тефлоновата мембрана и оказва инхибиращо влияние върху АТФазната
реакция, протичаща в кювета 2. Това се потвърждава и от отсъствието на ефект при
прилагането на „инактивиран“ SNP, който не отделя NO.
Аналогични резултати бяха получени и при опити със СМЧ. При добавяне на
„активен“ SNP в кювета 1 на системата за разделяне беше регистрирано понижаване на
АТФазната активност в кювета 2 (фиг. 13).
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Фиг. 13. АТФазна активност на СМЧ при контролни условия (●) и в присъствие на 800 μM (■)
и 1600 μM (▲) „активен“ SNP в кювета 1 на системата за разделяне. АТФазната реакция беше
стартирана чрез добавяне на субмитохондриална суспензия в кювета 2.

Специфичната активност [μmol Фн/mg белтък/min], изчислена от стойностите на
180-та секунда от началото на реакцията, беше понижена до 88,42 ± 0,97% и 79,79 ± 2,76%
от контролната, съответно в присъствието на 800 μM и 1600 μM SNP в кювета 1. Данните
бяха усреднени от четири опита.
Влияние на АДФ върху ефекта на азотен оксид върху АТФазната активност на
замразени/размразени митохондрии и субмитохондриални частици
Промяната в чувствителността на АТФазата към NO може да бъде свързана с ефекти
на някои компоненти в реакционната среда, които трудно се поддават на определяне.
Такъв фактор би могъл да бъде АДФ, който макар и в ниски концентрации, се съдържа в
реакционната среда в резултат на неензимната хидролиза на АТФ и може да привежда
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митохондриалната АТФаза в различни конформационни състояния. В тази връзка, беше
изследвано влиянието на АДФ върху чувствителността на мембранно-свързаната
митохондриална АТФаза към NO.
На фиг. 14 А са представени ефектите на NO и АДФ, самостоятелно и в комбинация,
върху АТФазната активност на замразени/размразени митохондрии. Присъствието на
1600 μM SNP в кювета 1 и преинкубация в продължение на 15 минути доведе до
намаляване на специфичната АТФазна активност с 9,26 ± 0,74% в сравнение с контролната
(без добавен SNP). Самостоятелното присъствие на ниски концентрации АДФ в
реакционната среда в кювета 2 (крайна концентрация 10 μM) доведе до понижаване на
АТФазната активност спрямо контролната с 28,84 ± 2,82%. Инхибиращият ефект беше
увеличен до 41,27 ± 2,24 % при едновременното присъствие на SNP в кювета 1 и АДФ в
кювета 2. Специфичната активност беше изчислена от стойностите на 180-та секунда от
началото на реакцията.
На фиг. 14 Б инхибиращият ефект на NO и АДФ е представен като промяна на
активността (Δ [%]) за всяка точка в хода на реакцията. Стойностите са изчислени в
проценти и са нормализирани към съответните в контролни условия.
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Фиг. 14. А – АТФазна активност на замразени/размразени митохондрии при контролни условия
(●) и в присъствие съответно на: 1600 μM SNP (■), 10 μM АДФ (□) и съвместно на двата
ефектора (○). SNP беше добавян в кювета 1, а АДФ – в кювета 2. АТФазната реакция в кювета
2 беше стартирана чрез внасяне на митохондриална суспензия. Резултати от презентативен
опит. Б – Промяна на АТФазната активност (Δ [%]) за всяка точка в хода на реакцията при
самостоятелно или съвместно действие на NO и АДФ. Данните са представени като средна
стойност ± SEM (n = 3). Разликите между третираните и контролните групи бяха анализирани
с one-way ANOVA тест. * p < 0,05 – значима разлика от контролната група

При изследване на влиянието на АДФ в ниски концентрации върху ефекта на NO
върху АТФазната активност на СМЧ беше регистриран по-слаб кумулативен инхибиращ

22

ефект, в сравнение с деструктурираните митохондрии (фиг. 15, А – резултати от
презентативен

експеримент).

Специфичната

активност,

беше

понижена

при

самостоятелното присъствие на SNP (крайна концентрация 1600 μM SNP) и на АДФ
(крайна концентрация 10 μM) в реакционната среда, съответно с 9,19 ± 0,53% и 17,23 ±
3,83 % спрямо контролната. Намаляването на активността беше с 23,86 ± 0,99 % при
едновременното присъствие на двата ефектора в реакционната среда. На фиг. 15 Б
инхибиращият ефект на NO и АДФ е представен като промяна на АТФазната активност
(Δ [%]) за всяка точка в хода на реакцията. Стойностите са изчислени в проценти и са
нормализирани към съответните в контролни условия.
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Фиг. 15. А – АТФазна активност на СМЧ при контролни условия (●) и в присъствие на:
1600 μM SNP в кювета 1 (■), 10 μM АДФ в кювета 2 (□) и едновременно присъствие на двата
ефектора (○). АТФазната реакция в кювета 2 беше стартирана чрез добавяне на
субмитохондриална суспензия. Б – Промяна на АТФазната активност (Δ [%]) за всяка точка в
хода на реакцията при самостоятелно или съвместно действие на NO и АДФ. Стойностите са
нормализирани към съответните в контролни условия. Данните са представени като средна
стойност ± SEM (n = 3). Разликите между третираните и контролните групи бяха анализирани
чрез прилагане на one-way ANOVA тест, като за значимо беше прието p < 0,05.

Влияние на азотен оксид върху АТФазната активност на непречистена разтворима
митохондриална АТФаза (F1 частици)
Понижаването на АТФазната активност на мембранно-свързаната АТФаза може да
е резултат от взаимодействието на NO както пряко с каталитичната част F1, така и с
мембранния сектор F0 на АТФазния комплекс.
За локализиране на мястото на действие на NO бяха проведени експерименти с
разтворима непречистена митохондриална АТФаза (F1 частици). Беше установено
понижаване на АТФазната активност (фиг. 16).
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Фиг. 16. АТФазна активност на непречистена разтворима митохондриална АТФаза
(F1 частици) при контролни условия (●) и в присъствие на 1600 μM SNP (□), добавен в
кювета 1. Реакцията в кювета 2 беше стартирана чрез добавяне на суспензия с F1 частици.
Резултати от презентативен опит.

В присъствието на SNP в кювета 1 специфичната АТФазна активност
[μmol Фн/mg белтък/min], изчислена от стойностите на 180-та секунда от началото на
реакцията, беше редуцирана до 78,17 ± 3,49% от тази в контролни условия. Данните бяха
усреднени от три независими опита.
Влияние на натриев нитропрусид и азотен оксид върху АТФазната активност на
интактни митохондрии от черен дроб на плъх
В група експерименти беше изследвано влиянието на донора на NO натриев
нитропрусид върху АТФазната активност на интактни митохондрии. Ензимната активност
беше регистрирана в контролни условия, в присъствието на 2,4-динитрофенол (крайна
концентрация 50 μM) и в присъствието на „активен“ SNP (крайна концентрация 20 μM).
SNP беше добавян директно в средата, в която протичаше АТФазната реакция.
В контролни условия АТФазната активност на митохондриите остава ниска до края
на регистрацията (фиг. 17 А). Това, както и рязкото стимулиране на активността след
добавянето на разпрягащия агент ДНФ в реакционната среда показва, че изолираните
митохондрии са интактни (спрегнати), със запазена структура на вътрешната мембрана.
Не беше установено разпрягащо действие на SNP върху интактни митохондрии.
Ефектът на NO върху ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни
митохондрии беше изследван, като беше използвана системата за разделяне на газа от
молекулите на донора. В присъствието на 1600 µМ SNP в кювета 1 и 50 µМ ДНФ в кювета
2 беше регистрирано слабо понижение на ДНФ-стимулираната АТФазна активност на
интактните митохондрии – до 91,00% от контролната на 180-та секунда от началото на
реакцията (фиг. 17 Б).
Получените резултати не показаха значим ефект на NO върху АТФазната активност
на ДНФ-стимулирани митохондрии.
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Фиг. 17. А – Ефект на SNP върху АТФазната активност на интактни митохондрии.
(●) – АТФазна активност в контролни условия; (○) – в присъствие на 50 µM 2,4-динитрофенол
(ДНФ); (□) – в присъствие на 20 µM SNP, добавен директно в реакционната среда.
Б – Влияние на NO върху ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни
митохондрии. (●) – контролни условия; (■) – в присъствие на 50 µM ДНФ в кювета 2;
(□) – едновременно присъствие на 50 µM ДНФ в кювета 2 и 1600 µM SNP в кювета 1.

3.3. Влияние на [(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова киселина
върху АТФазната активност на митохондрии от черен дроб на плъх

[(Диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфоновата киселина (DMPPA) е
α-аминофосфонова киселина, чиято оригиналност се основава на включените в състава ѝ
две различни фосфор-съдържащи групи – фосфонатна и диметилфосфинилна (фиг. 18).
Такава структура определя потенциална биологична активност.

Фиг. 18. Структура на DMPPA

Данните за този тип аминофосфонови киселини са ограничени. DMPPA не е
изследвана за биологични ефекти върху клетъчни и субклетъчни компоненти на
бозайници и човек. Присъствието на свободна фосфонатна група и/или липофилна
циклична част в молекулата на DMPPA предполага взаимодействие с ензими, използващи
АТФ като субстрат. В тази връзка бяха изследвани in vitro ефектите на DMPPA върху
АТФазната активност на чернодробни митохондрии от плъх.
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Ефект на DMPPA върху АТФазната активност на интактни чернодробни митохондрии
и динитрофенол-стимулирана АТФаза
За проверка на възможното разпрягащо действие на DMPPA бяха проведени
експерименти с изолирани интактни чернодробни митохондрии от плъх. АТФазната
активност беше регистрирана в контролни условия (без DMPPA в реакционната среда), в
присъствието на разпрягащия агент 2,4-динитрофенол (крайна концентрация 50 μM) и в
присъствието на DMPPA в крайни концентрации 10 µМ и 100 µМ (фиг. 19 А).
Запазващата се много ниска АТФазна активност на митохондриите по време на
регистрацията в контролни условия, както и рязкото стимулиране при добавяне на ДНФ в
реакционната среда са показател, че изолираните митохондрии са интактни (спрегнати),
със запазена структура на вътрешната мембрана. В присъствието на DMPPA не беше
установена промяна на АТФазната активност, което показва, че съединението няма
разпрягащо действие върху интактни митохондрии.
В друга серия опити беше изследван ефектът на DMPPA върху динитрофенолстимулираната АТФазна активност на интактни митохондрии. DMPPA беше добавян в
реакционна среда, съдържаща ДНФ и реакцията беше стартирана с внасянето на
митохондриална суспензия. Резултати от такъв експеримент са представени на фиг. 19 Б.
Не беше установена промяна на ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни
митохондрии, което показва, че DMPPA не преминава през вътрешната митохондриална
мембрана, която ограничава достъпа му до АТФазния комплекс.
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Фиг. 19. А – АТФазна активност на интактни чернодробни митохондрии. (●) – в контролни
условия; (○) – в присъствие на 50 µM 2,4-динитрофенол (ДНФ); (□) и (Δ) – в присъствие на
10 µM и 100 µM DMPPA, съответно. Б – Ефект на DMPPA върху ДНФ-стимулираната
АТФазна активност на интактни митохондрии. (●) – в контролни условия; (○) – в
присъствие на 50 µM ДНФ; (□) – в присъствие на ДНФ и 10 µM DMPPA; (Δ) – в присъствие на
ДНФ и 100 µM DMPPA. АТФазната реакция беше стартирана чрез добавяне на митохондриална
суспензия.
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Ефекти на DMPPA върху АТФазната активност на деструктурирани митохондрии и
субмитохондриални частици
За частично или пълно отстраняване на мембранната бариера бяха проведени
експерименти съответно със замразени/размразени митохондрии и субмитохондриални
частици. При изследване на влиянието на DMPPA върху АТФазната им активност бяха
използвани два подхода. При първия подход експериментите се провеждаха в условия,
позволяващи едновременно взаимодействие на субстрата на реакцията АТФ и ефектора
DMPPA с активния център на ензима. Експерименталните условия при втория подход на
изследване осигуряваха възможност за взаимодействие на DMPPA с ензима преди
насищането на активния център със субстрата АТФ.
В серия експерименти DMPPA (крайни концентрации 10 µМ и 100 µМ) и АТФ
(крайна концентрация 1 mМ) бяха добавяни едновременно в средата, след което чрез
прибавяне съответно на митохондриална или субмитохондриална суспензия беше
стартирана АТФазната реакция. Това осигуряваше възможност ензимът да взаимодейства
едновременно с ефектора и субстрата, насищащ активния център.
На фиг. 20, А и Б са показани резултати от опити, които демонстрират инхибиращия
ефект на DMPPA върху АТФазната активност на деструктурирани митохондрии и СМЧ,
съответно. Установено беше зависимо от концентрацията на DMPPA понижение на
активността при митохондриите и инхибиране на АТФазната активност на СМЧ само при
по-високата приложена концентрация (100 µМ).
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Фиг. 20. Влияние на DMPPA върху АТФазната активност на замразени/размразени
митохондрии (А) и субмитохондриални частици (Б). (●) – в контролни условия; (□) – в
присъствие на 10 µM DMPPA; (Δ) – в присъствие на 100 µM DMPPA. АТФазната реакция беше
стартирана чрез добавяне на митохондриална или субмитохондриална суспензия. Резултати от
презентативни опити.
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В табл. 1 ефектът на DMPPA върху АТФазната активност на замразени/размразени
митохондрии и СМЧ е представен като промяна на активността (Δ [%]) за всяка точка в
хода на реакцията, нормализирана към съответните стойности в контролни условия.
Таблица 1
Промяна на АТФазната активност (Δ [%]) на замразени/размразени митохондрии и СМЧ под
въздействие на DMPPA при стартиране на реакцията чрез добавяне на митохондриална или
субмитохондриална суспензия
Препарати

Замразени/
размразени
митохондрии
(n = 3)

СМЧ (n = 3)

Време
[s]
15
30
60
120
180
300
15
30
60
120
180
300

DMPPA
10 µM
Δ [%]
-46,37 ± 10,71
-32,40 ± 5,17
-21,01 ± 4,20
-19,56 ± 1,48 *
-17,51 ± 3,45 **
-14,27 ± 3,39 *
15,02 ± 15,37
-12,71 ± 0,98
-4,40 ± 2,89
-3,85 ± 3,14
-2,79 ± 2,71
-1,79 ± 3,09

р
0,259
0,210
0,255
0,024
0,007
0,027
0,572
0,295
0,659
0,743
0,793
0,839

100 µM
Δ [%]
-53,02 ± 9,37
-47,68 ± 4,00
-33,82 ± 5,09 *
-26,19 ± 6,05 *
-22,66 ± 10,60
-15,07 ± 11,63
-83,33 ± 13,61 **
-63,02 ± 10,11 **
-46,18 ± 6,67 *
-34,14 ± 4,43 *
-30,84 ± 3,82 *
-25,87 ± 2,13

р
0,130
0,075
0,045
0,025
0,100
0,425
0,008
0,006
0,012
0,026
0,025
0,050

Данните са представени като средна стойност ± SEM (n = 3). Разликите между третираните с
DMPPA групи и контролните бяха анализирани чрез прилагане на one-way ANOVA тест.
* р < 0,05; ** р < 0,01 – значими разлики от контролната група

Вторият подход на изследване позволяваше да се проучва влиянието на DMPPA при
условия, осигуряващи взаимодействие с ензима преди насищане на активния център със
субстрата АТФ. За тази цел към реакционна среда, съдържаща DMPPA, беше добавяна
митохондриална или субмитохондриална суспензия и след инкубиране в продължение на
една минута реакцията беше стартирана чрез прибавяне на АТФ (крайна концентрация
1 mM).
В условия, осигуряващи предварително взаимодействие на ефектора с ензима, беше
наблюдавано зависимо от концентрацията понижение на АТФазната активност на
замразени/размразени митохондрии под действие на DMPPA, приложен в крайни
концентрации 10 и 100 µМ (фиг. 21, А). При СМЧ беше регистриран по-слаб инхибиращ
ефект на DMPPA, проявен само при концентрация 100 µМ (фиг. 21, Б).
В табл. 2 са представени обобщени резултати от пет и от три независими опита (за
митохондрии и СМЧ, съответно) с по две паралелни проби за група във всеки
експеримент. Разликите между третираните с DMPPA групи и контролните бяха
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анализирани чрез прилагане на one-way ANOVA тест, като за значимо беше прието p < 0,05.

А

Контрола
10 µМ DMPPA
100 µМ DMPPA

0,8

АТФазна активност
[µmol Фн/mg белтък]

АТФазна активност
[µmol Фн/mg белтък]

Б

Контрола
10 µМ DMPPA
100 µМ DMPPA

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

0,6
0,4
0,2
0

0

60

120
180
Време [s]

240

300

0

60

120
180
Време [s]

240

300

Фиг. 21. Влияние на DMPPA върху АТФазната активност на замразени/размразени
митохондрии (А) и субмитохондриални частици (Б). (●) – в контролни условия;
(□) – в присъствие на 10 µM DMPPA; (Δ) – в присъствие на 100 µM DMPPA. Реакцията беше
стартирана чрез добавяне на 1 mM АТФ след една минута инкубация на пробите в присъствието
на DMPPA. Резултати от презентативни опити.
Таблица 2
Промяна на АТФазната активност (Δ [%]) на замразени/размразени митохондрии и СМЧ под
действие на DMPPA при стартиране на реакцията чрез добавяне на АТФ
Препарати

Замразени/
размразени
митохондрии
(n = 5)

СМЧ (n = 3)

Време
[s]
15
30
60
120
180
300
15
30
60
120
180
300

DMPPA
10 µM
Δ [%]
-53,33 ± 20,65
-43,93 ± 16,65
-43,10 ± 16,30
-39,39 ± 10,25
-33,47 ± 9,82
-27,00 ± 11,54
-2,28 ± 47,54
-8,76 ± 21,75
-2,45 ± 6,70
4,36 ± 2,95
-2,89 ± 3,72
1,19 ± 4,03

р
0,824
0,461
0,469
0,430
0,435
0,533
0,801
0,480
0,856
0,874
0,917
0,993

100 µM
Δ [%]
-68,96 ± 25,35
-54,27 ± 22,28
-50,28 ± 22,26
-46,02 ± 19,00
-41,95 ± 16,31
-35,37 ± 12,77
-51,05 ± 24,67
-56,58 ± 19,27
-33,96 ± 9,09
-19,99 ± 5,92
-20,61 ± 1,40
-11,21 ± 2,01

р
0,790
0,825
0,786
0,694
0,685
0,673
0,306
0,154
0,338
0,590
0,571
0,769

Промяната на АТФазната активност (Δ [%]) е изчислена за всяка точка в хода на реакцията и
нормализирана към съответната стойност в контролни условия. Данните са представени като
средна стойност ± SEM (n = 5 и n = 3 за митохондрии и СМЧ, съответно).

Тези резултати, подобно на данните от предходната серия експерименти
(фиг. 20, А и Б), показаха инхибиращо действие на DMPPA върху митохондриалната
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АТФазна активност. При СМЧ инхибиращият ефект беше по-слаб в сравнение с този,
проявен при стартиране на реакцията чрез добавяне на субмитохондриална суспензия. В
условия, осигуряващи предварително взаимодействие на ефектора с ензима, влиянието на
DMPPA върху митохондриите беше по-силно изразено.
IV. ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Сребърни наночастици
Сребърните наночастици са токсични за различни тъкани, включително бял дроб,
черен дроб, мозък, съдова система и репродуктивни органи (Ahamed et al., 2010).
Проучвания in vitro показват, че цитотоксичните им ефекти включват апоптоза, клетъчно
активиране, възпаление, образуване на свободни радикали, мембранни увреждания и
клетъчна смърт (АshaRani et al., 2009; Eom и Choi, 2010). Една от най-чувствителните цели
за токсичността на АgNPs са митохондриите (Аhamed et al., 2010). Има данни за негативно
въздействие на АgNPs върху окислителното фосфорилиране в митохондриите чрез
инхибиране на комплексите на дихателната верига и/или чрез разпрягане на окислението
и фосфорилирането (Сosta et al., 2010; Teodoro et al., 2011). Не се откриват обаче
достатъчно обективни данни за пряко въздействие на АgNPs върху митохондриалния
АТФазен (АТФ синтазен) комплекс.
Резултатите от настоящото изследване показват, че сребърни наночастици,
стабилизирани със скорбяла или рафиноза, проявяват разпрягащ ефект върху интактни
митохондрии, изразяващ се в повишаване на АТФазната активност. Това показва, че двата
вида AgNPs променят пропускливостта на вътрешната мембрана. За подобен ефект се
съобщава от Teodoro и съавтори (2011), които установяват разпрягащо действие на AgNPs
върху системата за окислително фосфорилиране, водещо до

увеличаване на

пропускливостта на вътрешната митохондриална мембрана за H+.
Стимулирането на АТФазната активност на интактни митохондрии показва
взаимодействие на наночастиците с вътрешната мембрана, изпълняваща централна роля в
трансформацията на енергията на дихателната верига и генерирането на трансмембранен
потенциал. Въздействия, повишаващи протонната проводимост на вътрешната мембрана
предизвикват понижаване на трансмембранния потенциал, освобождаване на енергията и
рязко стимулиране на АТФазната активност. Такъв ефект проявяват съединения с
хидрофобна

структура

и

наличие

на

функционални

групи,

способни

да

се

протонират/депротонират, в резултат на което могат да изпълняват протонофорни
функции – пренасяне на протони през мембраната (Минков, 1999). Рязко повишаване на
АТФазната активност се наблюдава и при различни въздействия, предизвикващи
деструкция на вътрешната митохондриална мембрана, което води до понижаване на
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трансмембранния потенциал и съответно до висока хидролазна активност на мембранносвързаната АТФаза.
В настоящото изследване протонофорно действие на AgNPs би могло да се изключи,
като се има предвид, че те са силно хидрофилни и не могат да се разтварят и да дифундират
във вътрешната митохондриална мембрана. Освен това наночастиците не притежават
функционални групи способни обратимо да се протонират и депротонират. Промяната в
протонната пропускливост на вътрешната мембрана и наблюдаваният разпрягащ ефект на
AgNPs върху интактни митохондрии може да се разглеждат като резултат от деструкция
на мембраната, предизвикана в различна степен от двата вида наночастици.
Приложени в по-високата концентрация (50 mg/l), сребърните наночастици,
стабилизирани със скорбяла стимулират АТФазната активност на интактни митохондрии
в по-малка степен, в сравнение с по-ниската концентрация (25 mg/l). Това предполага и
пряко влияние на тези наночастици върху АТФазния комплекс.
Наблюдаваното повишаване на динитрофенол-стимулираната АТФазна активност
на интактни митохондрии в присъствие на AgNPs, стабилизирани с рафиноза, не показва
убедително, че тези наночастици са в състояние да преминат през мембраната и да
взаимодействат пряко с АТФазния комплекс. Ефектът би могъл да се разглежда като
допълнително стимулиране на хидролазната активност в резултат на въздействие на
AgNPs/Raff върху вътрешната мембрана, водещо до деструкция на последната и
увеличаване на протонната проводимост. За разлика от стабилизираните с рафиноза
наночастици, тези, стабилизирани със скорбяла, предизвикват понижаване на
ДНФ-стимулираната АТФазна активност на интактни митохондрии. В този случай може
да се предположи, че AgNPs/Starch са в състояние да преминат през вътрешната мембрана
и да взаимодействат с АТФазния комплекс.
Има данни, че AgNPs преминават през клетъчните мембрани, като точните механизми
все още не са изяснени (Diaz et al., 2008; Piao et al., 2011). Съобщено е за нарушаване на
капацитета на окислителното фосфорилиране на изолирани чернодробни митохондрии от
плъх, третирани със AgNPs, дължащо се на промени в митохондриалната мембранна
пропускливост (Teodoro et al., 2011). Същевременно обаче не са регистрирани промени в
активността на отделни ензимни комплекси от дихателната верига, както и намаляване на
нивата на АТФ. От друга страна, експерименти in vitro демонстрират инхибиране на
активността на комплекси I, II, III и IV от дихателната верига на митохондрии от черен
дроб, мозък, скелетни мускули и сърце на плъх, индуцирано от AgNPs в концентрации,
подобни на тези, приложени в нашите експерименти (Costa et al., 2010).
Предполага се, че AgNPs могат да повлияят клетъчни ензими чрез взаимодействие
със свободни тиолови групи или чрез имитиране на ендогенни йони (Völker et al., 2013).
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Увреждането на клетъчните мембрани е част от механизмите на цитотоксичност на
AgNPs, водещо до нарушение на митохондриалните функции, тъй като белтъци,
съдържащи тиолови групи, са широко разпространени в мембраните на клетката (Chen и
Schluesener, 2008). Нарушаването на митохондриалната функция под действието на
AgNPs може да включва увреждане на вътрешната мембрана.
Наблюдаваните в настоящото изследване идентични инхибиторни ефекти на
AgNPs/Starch върху АТФазната активност на ДНФ-стимулирани (разпрегнати) и
деструктурирани чрез замразяване/размразяване митохондрии показват, че тези
наночастици са в състояние да преминат през вътрешната мембрана и да въздействат
пряко върху АТФазния комплекс. Последното се потвърждава от експериментите със
субмитохондриални частици. При ултразвуковата обработка в хода на изолирането на
СМЧ се осъществява реверсия на вътрешната митохондриална мембрана, в резултат на
което водно-разтворимият субкомплекс F1 се оказва локализиран на повърхността на
затворени мембранни везикули и ориентиран към изследвания разтвор. Това позволява
директен достъп на AgNPs до каталитично активната част F1 на АТФазния комплекс и
директно въздействие. От друга страна не се изключва и възможността за взаимодействие
на AgNPs с мембранния сектор F0 на комплекса. Тъй като при по-ниски концентрации
(10 и 25 mg/l) ефектът на AgNPs/Starch върху активността на СМЧ е по-слаб в сравнение
с този върху замразени/размразени митохондрии, може да се предположи, че вътрешната
митохондриална мембрана също е обект на действие на наночастиците.
Регистрираните ефекти на AgNPs/Raff върху АТФазната активност на използваните
митохондриални препарати са значително по-слаби и неубедителни, в сравнение с тези на
AgNPs/Starch. Установените различия в ефектите на двата вида AgNPs може да се дължат
на разликата в размера на наночастиците и/или на различните стабилизиращи агенти
(скорбяла или рафиноза).
AgNPs/Starch са по-малки от AgNPs/Raff (среден размер 15,4 ± 3,9 nm и
24,8 ± 6,8 nm, съответно). Колкото е по-малък диаметърът на частицата, толкова е по-голямо
съотношението повърхност/обем, а увеличената повърхностна площ е съпроводена с повисока химична реактивност (Nel et al., 2009; Elsaesser и Howard, 2012). Следователно, помалкият размер на AgNPs/Starch, в сравнение с този на AgNPs/Raff е определящ фактор, на
който се дължи по-силно изразения им инхибиращ ефект върху митохондриалната АТФаза.
Това заключение е в съответствие с наскоро докладвани данни. Установено е, че по-малките
AgNPs преминават по-ефективно през клетъчната мембрана при бозайници, отколкото поголемите. При навлизане в клетката те предизвикват по-значителна цитотоксичност, поради
по-голямата си повърхностна площ, достъпна за взаимодействие с органелите (Liu et al.,
2010; Kim и Ryu, 2013).
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Освен размера, повърхностния заряд и концентрацията на AgNPs, стабилизиращият
агент също е от голямо значение за ефекта, който те оказват върху клетките и клетъчните
органели, а следователно и за токсичността им. Модифицирането на повърхностните
свойства на наночастиците при стабилизирането им с различни покриващи агенти би могло
да предотврати или понижи диспергирането им в разтворите и да доведе до намаляване на
контакта с клетъчните мембрани и ограничаване на преминаването през тях.
За реактивността на наночастиците са от значение и химическите характеристики на
стабилизиращия агент. Стабилизираните с полизахарида скорбяла наночастици са
сравнително по-широко прилагани и изследвани. Данните за биологичните ефекти на тези,
стабилизирани с тризахарида рафиноза са ограничени. Няма данни, че самите
стабилизиращи агенти – рафиноза или скорбяла, оказват влияние върху митохондриалната
АТФазна активност.
Скорбялата като полизахарид образува плътен слой на повърхността на AgNPs, за
разлика от тризахарида рафиноза. От това би следвало, че AgNPs/Starch са по-малко
реактивоспособни от AgNPs/Raff. Противно на очакванията обаче в нашите експерименти
ефектите на AgNPs/Starch върху митохондриалната АТФазна активност са по-силно
изразени.
Според данните от настоящото изследване стабилизираните с тризахарида рафиноза
AgNPs са с по-ниска колоидна стабилност в използваната реакционна среда. Те формират
агрегати с по-големи размери и степен на анизотропност, в сравнение със стабилизираните
с полизахарида скорбяла AgNPs, което води до намаляване на реактивността им и може
да обясни по-слабо изразените им инхибиращи ефекти върху митохондриалната АТФазна
активност.
Във водна среда чрез повърхностно окисление AgNPs могат да отделят сребърни
йони (Kim et al., 2009 с; Kim и Ryu, 2013), поради което свързаните с токсичността на
AgNPs механизми могат да бъдат отнесени и към Ag+ (Chen и Schluesener, 2008). AgNPs и
Ag+ упражняват сходни биологични ефекти (Foldbjerg et al., 2009; Miura и Shinohara, 2009;
Laban et al., 2010). Това изисква да се прави разграничение между токсичността на AgNPs
и тази на Ag+ (Johnston et al., 2010).
Средство за разграничаване на ефектите на Ag+ от тези на AgNPs е цистеинът – силен
лиганд за Ag+ (Navarro et al., 2008). В тази връзка в настоящото проучване ефектите на
AgNPs върху митохондриалната АТФазна активност са изследвани в присъствието на
L-цистеин. Резултатите показват, че цистеинът самостоятелно не оказва влияние върху
АТФазната активност на субмитохондриални частици, но напълно снема инхибиращия
ефект на двата вида AgNPs. Това би могло да се обясни със свързването на отделящи се
от наночастиците Ag+ с цистеина, което предполага възможност те да са отговорни за
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наблюдаваните ефекти или за част от тях.
Регистрираното в настоящото изследване запазване и репродуциране на оптичните
характеристики (максимум и полуширина на повърхностно-плазмонната резонансна
ивица) на AgNPs в разтворите, в които са синтезирани, както и в концентрираните водни
дисперсии, показва висока колоидна стабилност на двата вида наночастици при
съхранение и след концентриране. Тя се потвърждава и от стойностите на повърхностния
им електростатичен потенциал. Това, както и ниската концентрация на наночастици в
реакционната среда, показва, че отделянето на Ag+ в нашите експериментални условия е
незначително и позволява да се изключат Ag+ като фактор в наблюдаваните ефекти.
Има данни за понижаване на токсичността на АgNPs при използването им с
водноразтворими лиганди. Това може да се дължи на лигандите, които възпрепятстват
адхезията на АgNPs и въпреки че са активни, наночастиците не могат да осъществят
действието си (Smetana et al., 2008). Прилагането на цистеин за неутрализиране на Ag+
може да променя реактивността на самите AgNPs, поради потенциалната им асоциация с
лиганда (Xiu et al., 2011). Взаимодействието на цистеина със AgNPs и последващата
агрегация обясняват снемането на ефектите на AgNPs в нашите проучвания. Измененията
в оптичните свойства на двата вида AgNPs в реакционна среда, съдържаща цистеин, се
дължат на хемисорбция на цистеин върху повърхността на сребърните наночастици и
получаване на агрегати с анизотропна форма.
Настоящото изследване демонстрира разпрягащо действие на двата вида AgNPs
върху интактни чернодробни митохондрии и инхибиращ ефект върху АТФазната
активност на деструктурирани митохондрии и СМЧ. Наблюдаваното стимулиране на
хидролазната активност на интактни митохондрии и ефектите върху АТФазната активност
на ДНФ-стимулирани (разпрегнати) митохондрии показват, че двата вида AgNPs
взаимодействат с вътрешната мембрана. Проявеният инхибиторен ефект върху
деструктурирани митохондрии и СМЧ предполага взаимодействие на AgNPs с АТФазния
комплекс – с белтъци на мембранния сектор F0 или директно с АТФазата (F1).
В заключение може да се обобщи, че ефектите на стабилизираните със скорбяла
AgNPs са по-силно изразени от тези на стабилизираните с рафиноза, което се обяснява с
по-малките размери на AgNPs/Starch и/или със стабилизиращия им агент, придаващ поголяма колоидна стабилност в използваната реакционна среда. Скорбялата като
полизахарид обхваща по-плътно металната сърцевина на AgNPs, за разлика от
тризахарида рафиноза. Като резултат, стабилизираните с рафиноза AgNPs проявяват послабо инхибиращо влияние върху митохондриалната АТФазна активност, поради поголямата си склонност да агрегират в реакционната среда.
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4.2. Натриев нитропрусид и азотен оксид
Действието на азотния оксид в клетките на различни тъкани и органи е
изключително широкоспектърно и трудно се поддава на обобщение. Високата
реактивоспособност на NO определя ключовото му участие в регулацията на съдовия
тонус, невротрансмисията (паметта), имунните реакции, апоптозата. В последно време се
изследва и участието на NO в процесите на регулация на митохондриалното дишане.
Някои автори разглеждат NO като възможен регулатор на митохондриалните функции,
имайки предвид високата активност на локализираната във вътрешната мембрана NO
синтаза, както и влиянието на NO върху електронния транспорт в дихателната верига и
синтеза на АТФ (Brookes et al., 1999; Giulivi et al., 2006).
Въпреки неоспоримите доказателства за инхибиторното действие на NO върху
електронния транспорт в дихателната верига на митохондриите (Chafourifar и SaavedraMolina, 2006; Sarti et al., 2006; Cooper и Giulivi, 2007) и свързания с това негативен ефект
върху синтеза на АТФ, не се откриват достатъчно обективни данни относно възможен
директен ефект на NO върху митохондриалната АТФ синтаза (АТФаза).
Един от подходите при изследване на функциите и механизма на действие на NO
върху биологични системи включва използването на различни химически съединения,
които във воден разтвор спонтанно или индуцируемо отделят NO. Тези съединения,
наречени донори на NO, проявяват свързана с NO биологична активност, като по този
начин са подходящи за имитиране на свързан с NO ендогенен отговор (Feelisch, 1998).
В проведените от нас in vitro експерименти за изследване влиянието на NO върху
АТФазна активност на митохондрии от черен дроб на плъх като екзогенен донор на NO е
използван натриев нитропрусид (SNP). Резултатите, получени в условия на директно
въвеждане на SNP в реакционната среда, са противоречиви. Наблюдава се инхибиране на
АТФазната активност на деструктурирани чрез замразяване/размразяване митохондрии и
стимулиране на активността на субмитохондриални частици. Интерпретирането на тези
резултати е затруднено, поради факта, че в реакционната среда едновременно присъстват:
1) NO, отделян спонтанно от SNP; 2) молекули на „активното“ съединение SNP;
3) странични продукти. Наблюдаваните ефекти могат да са резултат от влиянието на самия
NO, на донорната молекула, на продуктите от нейното разграждане и/или комбинирано
действие. Освен това, в средата се натрупват и продукти от окислението на NO – нитрити
и нитрати.
Едновременното присъствие на различни вещества може да доведе до ефект,
отличаващ се от този, който изследваните молекули оказват самостоятелно. Ако
съединенията проявяват различни ефекти, то влиянието на всяко едно от тях може да бъде
отстранено или прикрито от ефектите на останалите. В условия на пряко въвеждане на
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SNP в реакционната среда не може еднозначно да бъде определен ефекторът, който
предизвиква изменение на митохондриалната АТФазна активност.
Разработеният

експериментален

метод

за

разделяне

на

NO

и

SNP

(вж. 2.3, раздел Материали и методи) позволява да се изследва самостоятелното влияние
на NO върху АТФазната активност на митохондриите. Регистрираното понижение на
хидролазната активност на митохондриалните препарати показва зависимост от
продължителността на дифузията на NO от кюветата, съдържаща SNP, в кюветата, в която
протича АТФазната реакция.
Данните относно действието на NO върху АТФ синтазния (АТФазния) комплекс на
митохондриите са ограничени. Докладвано е, че NO обратимо инхибира синтеза на АТФ
в митохондриите (Bates et al., 1996; Brookes et al., 1999; Dai et al., 2001). Ефектът се
разглежда като резултат от инхибирането на електронния транспорт в дихателната верига.
Установено е, че главна прицелна структура за NO е цитохром с оксидазата (Brunori et al.,
2004; Cooper и Giulivi, 2007).
Регистрираното в нашите експерименти инхибиране както на мембранно-свързаната
(замразени/размразени митохондрии и СМЧ), така и на разтворимата митохондриална
АТФаза (F1) предполага директно взаимодействие на NO с каталитичната част F1 на
АТФазния комплекс.
Промяната в чувствителността на АТФазата към NO може да бъде свързана с ефекти
на някои компоненти в реакционната среда. Такива са екзогенните Mg2+, необходими за
проявяване на АТФазната активност на СМЧ и разтворимата митохондриална АТФаза,
както и АДФ, който присъства в средата в резултат на неензимната хидролиза на АТФ.
Има данни, че магнезиевите йони (Bulygin и Vinogradov, 1991; Syroeshkin et al., 1999) и
АДФ в ниски концентрации (Vasilyeva et al., 1980; 1982) привеждат субкомплекс F1 в
различни конформационни състояния (Milgrom, 1998; Boyer, 2002). В нашите
експерименти добавянето на Mg2+ в реакционната среда не променя съществено степента
на чувствителност на АТФазата към NO. Регистрираното засилване на инхибиращия
ефект на NO върху АТФазната активност на деструктурирани митохондрии в
присъствието на ниски концентрации АДФ обаче предполага, че в тези условия ефектът
на NO зависи от конформационното състояние на митохондриалната АТФаза.
Добавянето на SNP директно в реакционната среда не променя АТФазната активност
на интактни митохондрии. Следователно SNP няма разпрягащ ефект и не променя
пропускливостта на вътрешната мембрана. От друга страна, NO е малка липофилна
молекула, която може да дифундира през биологични мембрани (Kashiba et al. 2002). Това
предполага, че той преминава през вътрешната митохондриална мембрана и има достъп
до ориентираната към матрикса АТФаза, но не оказва влияние върху активността.
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Отсъствието на ефект върху АТФазната активност на интактни митохондрии, за разлика
от инхибиращия ефект при деструктурирани митохондрии и СМЧ би могло да се обясни
с възможни различия в конформационното състояние на АТФазата на интактните
митохондрии и разпрегнатите митохондриални препарати.
Азотният оксид е нестабилен във водни разтвори и бързо се превръща в
нитрити/нитрати. Времето на полуразпад на продуцирания в биологичните системи NO е
кратко – от 0,5 до 120 s (Sun et al., 2003; Crespi и Rossetti, 2004).
Митохондриите се считат за главен източник на вътреклетъчни реактивни производни
на кислорода, а в присъствие на NO към тях се прибавят и азотни производни, което води
до редица възможни биологични ефекти – промени на сигнални пътища и увреждане на
важни биомолекули (Giulivi et al., 2006). В присъствие на супероксидни радикали, които
могат да се генерират от митохондриите се получава пероксинитрит (ONOOˉ ).
Следователно, наблюдаваното инхибиране на АТФазната активност в нашето
проучване може да е резултат от влиянието на самия азотен оксид, нитритите/нитратите
или пероксинитрита.
В настоящото изследване измерването на количеството натрупани нитрити в
реакционната кювета, след дифузия на NO от кюветата с прибавен SNP, показва
концентрация на нитрити 18-22.10-6 M. Това поражда въпроса за тяхното въздействие
върху използваните митохондриални препарати.
Нитритните и нитратните йони се причисляват към групата на т. нар. аниони
активатори, чието влияние върху активността на митохондриалната АТФаза е
демонстрирано от някои автори (Ebel и Lardy, 1975; Humphreys и Chou, 1979).
Нитритите/нитратите стимулират митохондриалната АТФаза (Cereijo-Santolo, 1968), като
ефектът им се проявява при значително по-високи концентрации (1-3.10-3 M) от тези,
определени в нашето измерване. Освен това, наблюдаваният в експериментите инхибиращ
ефект позволява да се изключат от обсъждането нитритите/нитратите.
Възможно е наблюдаваният ефект на NO върху АТФазната активност на
митохондриалните препарати да е резултат от превръщането му в ONOOˉ.
Пероксинитритът оказва влияние върху сумарния процес на окислително фосфорилиране
на всеки от трите етапа на реализацията му – електронен транспорт, генериране на
трансмембранен потенциал и фосфорилиране (Brown, 1999; Brookes et al., 2003; Brunori et
al., 2004; Valez et al., 2013).
Във физиологични концентрации (20-50 nМ) по-голямата част от митохондриалния
NO образува формации със О2ˉ и Н2О2 (Poderoso et al., 1999 b). Добавянето на NO към
изолирани митохондрии или СМЧ може да стимулира супероксидното производство. Това
позволява да се предположи последваща продукция на ONOOˉ и инхибиращо влияние
върху електронния транспорт (респ. синтеза на АТФ). Според Packer и Murphy (1995)
ONOOˉ се образува при добавянето на NO към митохондрии в патологични условия,
когато е повишена продукцията на супероксидни радикали.
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Пероксинитритът се характеризира с повишена реакционна способност и може да се
протонира, след което дисоциира, като освобождава азотен диоксид и хидроксилен
радикал (Beckman и Koppenol, 1996). Има данни, че пероксинитритът е нестабилен и има
кратко време на полуразпад – около 1 s (Packer и Murphy, 1995). Имайки предвид, че в
нашите експериментални условия реакционната среда не съдържа субстрат на
окислението в дихателната верига, възможността за участие на пероксинитрит в
инхибирането на АТФазната активност на митохондриалните препарати е незначителна.
Концентрацията на ендогенните субстрати в изолираните митохондрии е много ниска,
затова след внасяне в реакционната среда на митохондриалната суспензия не се наблюдава
консумация на кислород и промяна на концентрацията му във времето (Минков, 1999).
С настоящото изследване се демонстрира, че натриевият нитропрусид няма
разпрягащ ефект върху интактни митохондрии и не променя пропускливостта на
вътрешната мембрана. Отделеният от SNP азотен оксид проявява инхибиращо действие
върху АТФазната активност на митохондриална АТФаза от черен дроб на плъх.
Регистрираното

инхибиране

както

на

мембранно-свързаната

(деструктурирани

митохондрии и СМЧ), така и на разтворимата митохондриална АТФаза (F1) предполага
пряко взаимодействие на азотния оксид с ензимната част F1. Засилването на ефекта в
присъствието на АДФ в ниски концентрации предполага, че влиянието на NO зависи от
конформационното състояние на ензима.
4.3. [(Диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова киселина
α-Аминофосфоновите киселини заемат важно място сред различните съединения,
съдържащи Р-С връзка и аминогрупа, тъй-като са сходни с природните α-аминокиселини,
които са „градивните елементи“ на пептидите и белтъците (Naydenova et al., 2010).
Ниската токсичност спрямо тъканите на бозайниците прави α-аминофосфоновите
киселини важен клас антиметаболити, които имитират ефективно аминокиселинните си
аналози при свързване с активните центрове на ензими или с други клетъчни рецептори
(Kafarski и Lejczak, 2001).
Аминофосфоновите киселини и производните им съединения съдържат реакционно
способни групи в молекулата си, което обуславя възможност за взаимодействие с
различни клетъчни компоненти. Те действат като антимикробни и противотуморни
агенти, имат хербицидна и инсектицидна активност. Установено е, че някои
аминофосфонови киселини ефективно потискат туморния растеж и са изследвани като
потенциални водещи съединения с антиракова активност (Funf et al., 2005; Djokic et al.,
2008; Naydenova et al., 2010). Има данни, че те проявяват селективна цитотоксичност,
натрупвайки се по-интензивно в злокачествени, отколкото в нормални клетки (Naydenova
et al., 2010; Orsini et al., 2010). При изследвания на новосинтезирани съединения са
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установени цитотоксични ефекти върху туморни клетъчни линии, свързани с
предизвикването на митохондриално-медиирана апоптоза. В хепатомни клетки, третирани
с Pt(II)-съдържащи аминофосфонатни естери, е регистрирано значително понижение на
митохондриалния мембранен потенциал (Huang et al., 2013).
Има данни, че глифозат-съдържащите хербициди оказват влияние върху
окислителното фосфорилиране в митохондриите. При изследване на потенциалната
токсичност на хербицида Roundup® и основното му вещество глифозат върху
биоенергетичните функции на изолирани чернодробни митохондрии от плъх е
установено, че Roundup® двукратно стимулира сукцинат-поддържаното дишане
едновременно с рязко спадане на трансмембранния електричен потенциал. Приложен
самостоятелно обаче аминофосфонатът глифозат не предизвиква такъв значим ефект
(Peixoto, 2005). В същото изследване е установено, че Roundup® потиска „състояние III“
на дихателната верига с около 40%. Понижаването на дихателната активност се дължи и
на частично инхибиране на комплекси II и III, но не и на комплекс IV. Според Peixoto
(2005) Roundup® предизвиква неспецифична мембранна пропускливост, което го прави
разпрягащ агент за окислителното фосфорилиране, а фосфорилиращата система на
митохондриите се засяга двустранно – директно и индиректно, като препаратът оказва
пряк и косвен ефект върху F1F0 АТФазната активност. Разликите в ефектите на Roundup®
и активната му съставка глифозат могат да се дължат на наличието на някои добавки в
продукта за комерсиална употреба (повърхностно-активни вещества) и/или на синергичен
ефект на аминофосфоната и другите добавки (Peixoto, 2005).
Други данни показват разпрягащо действие на N-(фосфонометил)-глицина
(глифозат) върху окислителното фосфорилиране в чернодробни митохондрии от плъх и
зависимо от концентрацията стимулиране на АТФазната активност (Bababunmi et al., 1979;
Olorunsogo et al., 1979). Установено е изразено понижаване на коефициента на дихателен
контрол и потискане на „състояние III“ на дишането. Трябва да се уточни, че в тези
изследвания е използвана изопропиламинова сол на глифозат.
Химичното съединение [(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова
киселина (DMPPA) е новосинтезирана α-аминофосфонова киселина (Zagraniarsky et al.,
2008), която не е изследвана за биологични ефекти върху клетъчни и субклетъчни
компоненти на животни и човек. Наличието на свободна фосфонатна група и/или
липофилна циклична част в молекулата на DMPPA (вж фиг. 18) предполага
взаимодействие с ензими, чиито субстрат е АТФ. В тази връзка в настоящото изследване
са проучвани потенциалните ефекти на DMPPA върху АТФазната активност на
чернодробни митохондрии.
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DMPPA не променя АТФазната активност на интактни и динитрофенолстимулирани митохондрии, което позволява да се направи извод, че съединението няма
разпрягащо действие и не преминава през вътрешната митохондриална мембрана.
Структурно ненарушената вътрешна мембрана на изолираните интактни митохондрии
ограничава достъпа на DMPPA до АТФазния комплекс, което обяснява отсъствието на
ефект върху динитрофенол-стимулираната АТФаза.
Въпреки че в литературата има съобщения за влияние на други аминофосфонати
върху окислителното фосфорилиране в митохондриите, свързано с предизвикване на
неспецифична мембранна пропускливост или въздействие върху комплекси на
дихателната верига (Gruss, 1997; Hägele, 1998; Peixoto, 2005), няма достатъчно обективни
данни за преки или косвени ефекти на α-аминофосфонови киселини върху
митохондриалната АТФазна активност.
В настоящото изследване се установява зависим от концентрацията инхибиращ
ефект

на

DMPPA

върху

АТФазната

активност

на

разпрегнати

чрез

замразяване/размразяване митохондрии и субмитохондриални частици. Проявеният ефект
би могъл да се разглежда като директно взаимодействие на аминофосфоновата киселина
с АТФазния комплекс.
Замразяването/размразяването

на

митохондриалната

суспензия

предизвиква

деструкция на вътрешната митохондриална мембрана. В резултат на това, каталитичният
комплекс F1 е частично изолиран от реагентите в средата и DMPPA може пряко да
взаимодейства с него. В субмитохондриалните частици F1 не е ограничен с мембрана,
което позволява директно свързване с DMPPA. Данните показват, че инхибиращият ефект
се проявява както в условия, позволяващи едновременно взаимодействие на DMPPA и
субстрата АТФ с каталитичния център на АТФазата, така и в условия, осигуряващи
взаимодействие на DMPPA с ензима преди насищане на активния център с АТФ. Това
предполага

липса

на

конкурентни

взаимоотношения

между

изследваната

аминофосфонова киселина и субстрата за активния център на АТФазата. В условия,
осигуряващи предварително взаимодействие на ефектора с ензима, влиянието на DMPPA
върху митохондриите е по-силно изразено. Възможно е това да е вследствие
взаимодействие на DMPPA с АТФазния комплекс преди стартиране на хидролазната
реакция чрез добавяне на субстрата АТФ.
При СМЧ каталитичният субкомплекс F1 е ориентиран към разтвора. Това увеличава
достъпа на DMPPA до АТФазата и предполага засилване на ефекта. Противно на
очакванията обаче в настоящото изследване инхибиращото действие на DMPPA върху
АТФазната активност на СМЧ е по-слабо в сравнение с това върху деструктурирани чрез
замразяване/размразяване митохондрии. Трябва да се отбележи, че изолираните
митохондрии запазват до голяма степен свързаните магнезиеви йони, необходими за

40

проява на ензимната активност. В процеса на изолиране СМЧ губят свързаните Mg2+,
което изисква наличие на екзогенни такива. Магнезиевите йони могат да привеждат
митохондриалната АТФаза в различни конформационни състояния (Bulygin и Vinogradov,
1991; Syroeshkin et al., 1999). Наличието на екзогенни Mg2+ в реакционната среда при
експериментите със СМЧ би могло да обясни различията в ефектите на DMPPA върху
АТФазната активност на деструктурирани митохондрии и СМЧ. Възможно е ефектът на
DMPPA да зависи от конформационното състояние на митохондриалната АТФаза.
Настоящото изследване демонстрира, че DMPPA няма разпрягащ ефект върху
интактни чернодробни митохондрии. Съединението не преминава през вътрешната
мембрана и не оказва влияние върху динитрофенол-стимулираната АТФаза на интактни
митохондрии. DMPPA проявява инхибиращ ефект върху АТФазната активност на
деструктурирани митохондрии и СМЧ, което предполага директно взаимодействие с
АТФазата (F1) или косвено инхибиране на ензима в резултат на взаимодействие с белтъци
на мембранния сектор F0 на АТФазния комплекс.

ИЗВОДИ
1. Стабилизираните със скорбяла или рафиноза сребърни наночастици стимулират
АТФазната активност на интактни митохондрии от черен дроб на плъх, което демонстрира
разпрягащото им действие. Наночастиците, стабилизирани със скорбяла, понижават
динитрофенол-стимулираната АТФазна активност на интактни митохондрии, а тези с
рафиноза я повишават. Регистрираните ефекти показват, че двата вида сребърни
наночастици взаимодействат с вътрешната митохондриална мембрана.
2. Изследваните сребърни наночастици инхибират АТФазната активност както на
деструктурирани митохондрии, така и на субмитохондриални частици, което предполага
взаимодействие на наночастиците с белтъци на АТФазния комплекс. Ефектът на
стабилизираните със скорбяла наночастици е по-силно изразен от този на стабилизираните
с рафиноза.
3. В присъствие на цистеин ефектите на двата вида сребърни наночастици не се
проявяват, което се дължи на хемисорбция на цистеин върху повърхността на
наночастиците и формиране на агрегати.
4. В сравнение със сребърните наночастици, стабилизирани със скорбяла, тези,
стабилизирани с рафиноза, показват по-ниска колоидна стабилност в използваната
реакционна среда, поради агрегирането им в структури с по-голям размер.
5. Разликата в ефектите на двата вида сребърни наночастици се дължи на техния
различен размер и/или на стабилизиращия агент, който е определящ фактор за колоидната
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стабилност

на

наночастиците

в

реакционната

среда.

По-слабите

ефекти

на

стабилизираните с рафиноза наночастици се дължат на по-ниската им колоидна
стабилност и агрегацията им в биологична среда, водеща до намаляване на реактивността.
6. Донорът на азотен оксид натриев нитропрусид няма разпрягащ ефект и не променя
АТФазната активност на интактни митохондрии от черен дроб на плъх.
7.

Азотният

оксид

понижава

активността

както

на

мембранно-свързаната

(деструктурирани митохондрии и субмитохондриални частици), така и на разтворимата
митохондриална АТФаза, което предполага директното му взаимодействие с ензима F1.
8. В присъствието на АДФ в ниски концентрации инхибиращият ефект на азотния оксид
върху ATФазната активност на деструктурирани митохондрии се повишава. Това
предполага, че влиянието на азотния оксид върху митохондриалната АТФаза зависи от
нейното конформационно състояние.
9.

[(Диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфоновата

киселина

няма

разпрягащо действие върху митохондрии от черен дроб на плъх. Съединението не оказва
влияние

върху

динитрофенол-стимулираната

АТФазна

активност

на

интактни

митохондрии и не преминава през вътрешната митохондриална мембрана.
10. [(Диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфоновата киселина проявява
инхибиращ ефект върху АТФазната активност на деструктурирани митохондрии и
субмитохондриални частици, което предполага пряко взаимодействие с АТФазата (F1) или
косвено инхибиране на ензимната активност в резултат на взаимодействие с белтъци на
мембранния сектор F0 на АТФазния комплекс.

ПРИНОСИ
1. Установен е инхибиращ ефект на сребърни наночастици, стабилизирани с два
различни агента – рафиноза или скорбяла, върху АТФазната активност на разпрегнати
чернодробни митохондрии и субмитохондриални частици. За първи път са изследвани
биологични ефекти върху клетъчни и субклетъчни компоненти на сребърни наночастици,
при синтеза на които като редуциращ и стабилизиращ агент е използвана рафиноза.
2. Установена е разлика в ефектите на два вида сребърни наночастици, която се дължи
на стабилизирането им с различни агенти (рафиноза или скорбяла), от които зависи
колоидната стабилност на наночастиците в биологична среда. Потвърдено е значението
на стабилизиращия агент при взаимодействието на наночастици с клетъчни компоненти.
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3. Разработен е оригинален експериментален метод за разделяне на азотен оксид от
донорно съединение и елиминиране на неспецифичните ефекти на донора. Той е
приложим за изследване на различни обекти in vitro.
4. Установен е инхибиращ ефект на азотния оксид върху АТФазната активност на
разпрегнати чернодробни митохондрии, субмитохондриални частици и разтворима
митохондриална АТФаза.
5. Химичното съединение [(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова
киселина (DMPPA) е новосинтезирана α-аминофосфонова киселина, която не е изследвана
за биологични ефекти върху клетъчни и субклетъчни компоненти на животни и човек.
Установено е, че DMPPA няма разпрягащо действие върху митохондрии от черен дроб на
плъх и не преминава през вътрешната митохондриална мембрана. DMPPA проявява
инхибиращ ефект върху АТФазната активност на разпрегнати митохондрии и
субмитохондриални

частици,

което

предполага

взаимодействие

с

белтъци

на

митохондриалния АТФазен комплекс.
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