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Използвани съкращения:

5-БУ
АКФ

5-бромоурацил
Активни кислородни форми

АО
АР места

Адаптивен отговор
Апуринови/апиримидинови места

ДВР
МДА

Двойноверижни разриви
Малондиалдехид

ММС

Метил метансулфонат

ПНЧТ

Пъти нарастване честотата на транспозиция

CFGE

Агарозна гел-електрофореза в постоянно поле

DPPH

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

FDR

Фракция ДНК, напуснала стартовете

LD

Lethal dose (летална доза)

NSF

Нормализирана фракция на преживяване

PFGE

Агарозна гел-електрофореза в пулсово поле

SF

Surviving fraction (фракция на преживяване)

Split третиране

Tу
XTT

Transposon of yeast
2,3-Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl]-2H-tetrazolium-5carboxyanilide salt
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Увод
Антропогенното замърсяване представлява един от основните проблеми в наши дни.
Мащабите му се увеличават постоянно, което поражда висок риск от нарушения на всички
нива на организация на живата материя. С най-голяма значимост се разглеждат
нарушенията на клетъчно/субклетъчно ниво и по-специално измененията в генетичния
материал, водещи до деградация на генома. Появата и зачестяването на различни
наследствени заболявания често се дължат на директното и/или индиректното изменение
на наследствения материал в половите клетки от различни физични и химични фактори.
От друга страна, тези фактори биха могли да доведат до мутации в соматичните клетки,
които биха могли да бъдат една от причините за възникване на различни ракови
заболявания (Weakley et al. 2010; Słoczyńska et al., 2014).
Една изключително важна насока в изследванията и борбата с антропогенните
замърсители и породените от тях проблеми е разработването на стратегии за предпазване
на генома от генотоксичното действие на различни ксенобиотици.
Антимутагенезата е надеждна и бързо развиваща се стратегия за намаляване на
негативните ефекти от действието на генотоксини от околната среда, включително и
такива с канцерогенен потенциал. Важна нейна насока е откриването и използването на
нетоксични биологично активни природни или новосинтезирани съединения, проявяващи
антиоксидантно, антигенотоксично, антимутагенно и антиканцерогенно действие, както и
изучаването на клетъчните и молекулни механизми на тяхното действие (Nikolić et al.,
2012).
В последните години все по-голямо внимание се обръща на природните продукти с
растителен произход (Kopaskova et al., 2012; Ncube et al., 2012; Isbilir и Sagiroglu, 2012;
Vieira et al., 2012; Cragg and Newman, 2013). Повсеместното им разпространение и
използването им в народната медицина ги прави интересни от гледна точка на
антимутагенезата и превенцията на генома.
В настоящия дисертационен труд, който е част от проект ДНТС/Словакия/01/1 на тема:
„Оценка на ДНК защитния потенциал на биологично активни природни съединения
спрямо ДНК увреждащи фактори“ са използвани екстракти от полски мак (Papaver rhoeas
L.) и котешка стъпка (Clinopodium vulgare L.). Двете растения, известни в народната
медицина, са представители на семейства Papaveraceae и Lamiaceae.
Нашата хипотеза е, че противовъзпалителното действие, с което са познати
растенията Papaver rhoeas L. и Clinopodium vulgare L. в народната медицина, найвероятно се дължи на добре изразена антиоксидантна активност, която от своя страна, би
могла да определи антигенотоксичен, антимутагенен и антиканцерогенен ефект.
За проверка на лансираната хипотеза са използвани две тест-системи - Saccharomyces
cerevisiae (дрожди) и Chlamydomonas reinhardtii (едноклетъчно зелено водорасло).
Saccharomyces cerevisiae са широко използвана моделна тест-система, тъй като около
31% от белтъците, кодирани от дрождени гени, имат човешки хомолози и обратно – почти
50% от човешките гени, отговорни за наследствените заболявания, имат хомоложни
I.
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дрождени гени (Foury, 1997; Hartwell, 2004); функцията на голяма част от протеините е
консервативна между дрожди и човек (Wright et al., 2014). Това позволява екстраполиране
на получените резултати върху бозайници. Дрождите са препоръчана от Агенцията по
Околната среда (U.S. EPA) и Организацията на икономическо сътрудничество и развитие
(OECD) тест-система за определяне на генотоксичен/антигенотоксичен потенциал на
вещества.
Chlamydomonas
reinhardtii
е
надежден
модел
за
определяне
на
генотоксичен/антигенотоксичен потенциал на вещества, тъй като има установена
хомоложност с висшите растения (Arabidopsis) и човека (от общо около 2489 хомоложни
за Chlamydomonas reinhardtii, Arabidopsis и човека генни фамилии, 706 генни фамилии са
хомоложни за Chlamydomonas reinhardtii и човека). Chlamydomonas reinhardtii
представлява клетка-организъм, поради което изследванията могат да се провеждат на
клетъчно, организмово и популационно ниво.
И двете тест системи се характеризират със сравнително кратък жизнен цикъл,
благоприятстващ постигането на висока повторяемост на експериментите. За
лабораторното им култивиране не се изискват скъпоструващи хранителни среди и
апаратура.
II.
Цел и задачи:
Целта на настоящия дисертационен труд е да се анализира ДНК защитният потенциал
на екстракти от Papaver rhoeas и Clinopodium vulgare чрез определяне на:
1. Прооксидантен/антиоксидантен потенциал на екстракти от Papaver rhoeas и
Clinopodium vulgare
2. Генотоксичен/антигенотоксичен потенциал на екстракти от Papaver rhoeas и
Clinopodium vulgare
3. Мутагенен/антимутагенен потенциал на екстракти от Papaver rhoeas и Clinopodium
vulgare
4. Канцерогенен/антиканцерогенен потенциал на екстракти от Papaver rhoeas и
Clinopodium vulgare
III. Материали и методи:
Характеристика на използваните щамове:
Saccharomyces cerevisiae
В настоящият дисертационен труд бяха използвани два щама дрожди - D7ts1 и 551
(DG1141ts1).
Диплоиден щам D7ts1 – генотип: MAT a/α;ade2-119/ ade2-40; trp5-12; ilv1-92/ ilv1-92;
ts1/ts1 (Staleva et al., 1996); специално конструиран за едновременно отчитане на три
генетични събития (Freeman and Hoffmann, 2007): митотична генна конверсия в trp-5
локуса; реверсия, резултат от обратна или супресорна мутация на ilv1-92 алела; митотичен
кросинговър между центромерата и ade2 локуса. Поради наличието и на други генетични
събития, свързани с ADE2 локуса - митотична генна конверсия между ade2-40 и ade2-119,
точкови мутации, хромозомни загуби, делеции и др., всички събития, свързани с ADE2
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локуса се означават като тотални аберанти (Poli et al, 1999; Terziyska et al., 2000).
Използването на този щам позволява да се определят съответните генетични събития с
измерими честоти (Hoffmann et al., 2011), тъй като индикаторните гени trp5, ilv1 и ade2 са
на различни хромозоми и спонтанните честоти на рекомбиногенните събития са наймалко 100 пъти по-високи, отколкото честотите на типичните генни мутации.
Хаплоиден щам 551 – генотип: MATα, ura3, his3Δ200: TymHis3AI, sec53,rho+, ts1
се използва за определяне на потенциален канцерогенен ефект (Pesheva et al., 2005),
отчитан чрез повишаване на Ту1 транспозицията, тъй като реорганизациите на генома,
наблюдавани при транспозиция са сходни с тези на неопластичната диференциация в
ракови клетки.
Двата щама са с включена ts1 мутация, повишаваща пропускливостта на клетъчната
стена.
Chlamydomonas reinhardtii
Използваният щам CW15 (cell wall less) се култивира повече от 20 години в нашата
лаборатория и е предоставен от Банката за водорасли и протозои (Culture Collection of
Algae and Protozoa, CCAP), Амбълсайд, Великобритания. Получен е от Davies (1971) чрез
химична мутагенеза с нитрозогуанидин от дивия щам (137C). Типично за щама е
отсъствието на клетъчна стена (Harris, 1989) и наличието на „див“ тип радиоустойчивост
(Darling, 1993).
Изследвани екстракти от:
Papaver rhoeas L. – воден екстракт от плодна кутийка, предоставен от партньорите
в проекта от Словакия.
Clinopodium vulgare L. – водни екстракти от цяла наземна част; листа; цветове и
стъбла, и бутанолов екстракт от цяла наземна част, предоставени от колегите от
„Хромана“ЕООД.
Използвани мутагени:
Зеоцин – член на блеомицин/флеомицин семейството на гликопептидни
антибиотици, които имат радиомиметични свойства. Известно е, че има способността да
се свързва с ДНК и може да индуцира ДНК едно- (Miné-Hattab & Rothstein, 2013) и
двойноверижни разкъсвания (Chankova et al., 2007; Kopaskova et al., 2012), базови замени
(Guénolé et al., 2013) или да индуцира окислителен стрес в различни организми, подобно
на ефекта на йонизиращата радиация.
Метил метансулфонат (ММС) – алкилиращ мутаген, водещ до окислителен стрес,
за който съществуват данни, че може да индуцира двойноверижни разриви (Nikolova et al.,
2010; Ma et al., 2011).
5-бромоурацил (5-БУ) – базов аналог, водещ до базови замени (Griffiths et al.,
2005).
Използвани методи:
1. Микробиологични:
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Клетъчно преживяване – определено чрез изчисляване на процент преживели клетки
след третиране с различни вещества спрямо контроли – нетретирани клетки.
2. Химични:
 DPPH тест (Sharma, Bhat, 2009) - спектрофотометричен метод, базиран на „улавянето“
на свободния DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) радикал от антиоксиданти.
 Определяне на тотално количество феноли (Singleton, Rossi, 1965; Nikolova et al., 2013)
 Определяне на тотално количество флавоноиди (Meda et al., 2005)
3. Спектрофотометрични:
 antiROS тест – количествено определяне на супероксидни аниони в живи клетки
(Stamenova et al., 2008)
4. Генетични:
• Определяне нивата на транспозиция на Ty ретротранспозона в щам дрожди 551
(Pesheva et al., 2005)
• Определяне нивата на митотична генна конверсия, реверсия и митотичен кросинговър в
щам дрожди D7ts1 (Zimmermann, 1984)
5. Молекулни:
 Индукция и репарация на двойноверижни разриви - агарозна гел-електрофозеза в
постоянно електрично поле (CFGE) – протокол, оптимизиран за Saccharomyces
cerevisiae на базата на протокол за Chlamydomonas reinhardtii (Chankova and Bryant,
2002; Chankova et al., 2005)
 ДНК topology тест (Čipák et al., 2001)- електрофоретично отчитане на промени в
топологията на плазмидна ДНК (pBR322) чрез преминаване от суперспирализирана
форма в релаксирана форма.
6. Биохимични:
 Определяне на съдържание на малондиалдехид (МДА) (Heath, Packer, 1968)
 Определяне на съдържание на вътреклетъчни прекиси (Heath, Packer, 1968)
Анализ на резултатите:
Изчислявани параметри:
 Фракция на преживяване (Surviving Fraction) (Bryant, 1968)
 Нива на леталност LD20, LD37, LD50 (Reed, Muench, 1938)
 Фракция ДНК, напуснала стартовете (FDR) (Chankova, Bryant, 2002).
 Нормализирана фракция на преживяване (NSF) (Bryant, 1976; Chankova et al., 2007;
Dimova et al., 2009)
 Съотношение на взаимодействието (Interaction ratio) (Hoffmann et al., 2011)
Статистическа обработка: Всички данни са средни стойности от поне три
независими експеримента. Където не се виждат стандартни грешки, те са равни или помалки от символите на графиките. Звездичките предоставят информация относно
статистическата значимост на разликите, където (NS: липса на разлика; * P < 0.05; ** P <
0.01; *** P < 0.001; **** P < 0.0001. За статистическата обработка на данните е използван
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софтуер GraphPad Prism program, version 6.04 (San Diego, USA) и следните статистически
анализи - т-тест на Стюдънт за сравнение на ефекта на различни мутагени; еднофакторен
дисперсионен ANOVA анализ с множествено сравнение по метода на Бонферони – за
сравнение на резултатите от различни третирания; еднофакторен дисперсионен ANOVA
анализ с множествено сравнение по метода на Дънет – за сравнение на резултатите от
различни третирания с тези на положителните контроли; двуфакторен дисперсионен
ANOVA анализ с последващи тестове по метода на Бонферони- за сравнение на ефекта,
отчетен при различни условия на инкубиране; линеен регресионен анализ – за определяне
на IC50 стойности при DPPH теста; линеен корелационен анализ – за установяване на
взаимовръзката - между тотално количество феноли/флавоноиди и IC50 стойностите от
DPPH теста; между индуцираните от различни концентрации зеоцин ДВР и клетъчното
преживяване.
IV. Резултати и обсъждане
Воден екстракт от плодна кутийка на полски мак (Papaver rhoeas L.)
1. Прооксидантен/антиоксидантен потенциал на екстракт от Papaver rhoeas
Установено е, че използваните от нас концентрации (0.25, 2.5, 5 и 10 mg/ml) не
притежават прооксидантен потенциал. Данните от DPPH теста показаха, че концентрация,
инхибираща 50% от DPPH радикалите, отговаря на 4.81 mg/ml екстракт (фигура 1).

Фигура 1. Антиоксидантна активност на воден екстракт от P. rhoeas, измерена чрез DPPH (a)
и antiROS (b) тест.
(a) „Улавяща“ свободни радикали активност на на различни концентрации екстракт от P. rhoeas
при изследване на различни концентрации.
(b) Нива на супероксиден анион: 1- контрола нетретирани клетки; 2- третиране със 100 µg/ml
зеоцин; 3- претретиране с 0.25mg/ml екстракт от P. rhoeas и последващо третиране със зеоцин; 4претретиране с 2.5mg/ml екстракт от P. rhoeas и последващо третиране със зеоцин; 5претретиране с 5 mg/ml екстракт от P. rhoeas и последващо третиране със зеоцин, 6- претретиране
с 10 mg/ml екстракт от P. rhoeas и последващо третиране със зеоцин.

7

Измерени са нивата на индуцираните от зеоцин супероксидни аниони на тестсистема дрожди. Установено е, че 100 µg/ml зеоцин за 1 мин води до около 15 пъти повисоки нива на О2●- (Фигура 1b).
Резултатите от antiROS теста са сравнени с тези от DPPH теста и показват, че при
претретиране на дрожди Saccharomyces cerevisiae с екстракт от мак в концентрации до
5mg/ml и последващо третиране със зеоцин се наблюдава дозово-зависимо намаляване на
нивата на супероксидни аниони (Фигура 1b). Концентрация, определяща IC50 при DPPH
теста - 5mg/ml намалява около 9 пъти индуцираните от зеоцин нива на О2●-, измерени в
antiROS теста.
2.
ДНК увреждащо/защитно действие на воден екстракт от плодна
кутийка на P. rhoeas L. чрез ДНК topology тест
Нито една от изследваните концентрации на екстракта от P. rhoeas L. не притежава
ДНК увреждащо действие (фигура 2а). ДНК защитен ефект спрямо увреждащия
потенциал на железни йони проявяват концентрации 2,5 и 5 mg/ml (фигура 2b).

Фигура 2. Промени в топологията на плазмидна ДНК в отсъствие или присъствие на железни
йони (0.08 mM) и третиране с различни концентрации екстракт от P. rhoeas L.
(a) 1 – контрола ДНК; 2- контрола 0.08 mM Fe3+; 3- 0.25 mg/ml екстракт от P. rhoeas L.; 4- 2.5
mg/ml екстракт от P. rhoeas L.; 5- 5 mg/ml екстракт от P. rhoeas L.
(b) 6- контрола ДНК; 7- контрола 0.08 mM Fe3+; 8- Fe3+ (0.08 mM) и 0.25 mg/ml екстракт от P.
rhoeas L.; 9- Fe3+ (0.08 mM) и 2.5 mg/ml екстракт от P. rhoeas L.; 10- Fe3+ (0.08 mM) и 5
mg/ml екстракт от P. rhoeas L.

3. Мутагенен/антимутагенен ефект на воден екстракт от плодна кутийка на P.
rhoeas L., определен чрез тест на Цимерман с щам S. cerevisiae D7ts1
Установено е, че използваните концентрации на екстракта не повишават
статистически достоверно нивата на генна конверсия, реверсия и митотичен кросинговър
в щам D7ts1, което показва отсъствие на мутагенен потенциал.
Претретиране на клетките с концентрации 0.25, 2,5 и 5 mg/ml води до дозовозависимо намаление на честотата на генна конверсия, реверсия и митотичен кросинговър,
индуцирани от зеоцин до нива сравними с контролата-нетретирани клетки (Таблица 1).
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Таблица 1. Антимутагенен ефект на воден екстракт от P. rhoeas L. върху зеоцин-индуцираните
мутации в S. cerevisiae D7ts1 клетки.
Екстракт от
P. rhoeas L.
(mg/ml)

Зеоцин
(mg/ml)

0

0

0

0.1

Преживяване
(%)a

Конвертанти/105
клеткиa

Ревертанти/
104 клеткиa

Тотални
аберанти (%)a

100

1.19±0.12

0.003±0.0015

0.68±0.24

34.18±2.25***

4.55±0.37***

0.029±0.019*

4.68±1.29***

Split третиране
0.25

0.1

56.62±1.77***

3.48±1.17NS

0.018±0.017NS

3.08±0.74*

2.5

0.1

49.43±2.02***

3.02±0.77*

0.017±0.016NS

2.58±0.98**

5

0.1

77.73±2.05***

1.96±0.55**

0.006±0.004**

1.13±0.26***

Честотите са средни стойности±SD, n=9. Статистическата достоверност между контрола зеоцин и
третиране с различни концентрации екстракт от P. rhoeas L. и зеоцин е определена чрез ANOVA с
последващ тест Dunnett's Multiple Comparison Test.
a

Най-високата тествана концентрация 5mg/ml намалява 2 пъти генната конверсия,
около 5 пъти реверсията и около 4 пъти тоталните аберанти, индуцирани от зеоцин, което
е показателно за антимутагенен потенциал на тази концентрация. Резултатите корелират с
намалението на супероксидните аниони и може да се предположи, че антимутагенната
активност на екстракта отчасти се дължи на неговия антиоксидантен потенциал.
4. Канцерогенен/антиканцерогенен потенциал на воден екстракт от плодна
кутийка на P. rhoeas L.
За определяне на потенциален канцерогенен/антиканцерогенен ефект на изследваните
екстракти беше използван Saccharomyces cerevisiae щам 551.
За нито една от тестваните концентрации при самостоятелното третиране с екстракта
не беше установена канцерогенна активност, измерена като нива на Ty1
ретротранспозиция (Таблица 2).
Таблица 2. Ty1 транспозиционен тест за потенциален канцерогенен ефект на воден екстракт
от P. rhoeas L. при щам дрожди S. cerevisiae 551.
Пъти нарастване честотата на
Екстракт от P. rhoeas
Преживяване (%)a
транспозиция (ПНЧТ) b
L. (mg/ml)
0

100 (1308)

1

0.25

113.71 (1487)

0.71±0.04*

2.5

128.14 (1676)

0.46±0.07***

5

130.22 (1703)

0.32±0.01***

Точният брой колонии е представен в скобите.
Резултатите са средни стойности±SD, n=9. Статистическата значимост на разликите между негативната
контрола и третирането с различни концентрации екстракт от P. rhoeas са определени чрез ANOVA с
последващ тест - Dunnett's Multiple Comparison Test.
a

b
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До този момент потенциалният канцерогенен ефект на радиомиметика зеоцин не е
изследван. Получени са нови данни за способността на зеоцин да индуцира Ty1
транспозиция (Таблица 3), показателно за неговия канцерогенен потенциал. При
претретиране с 5mg/ml екстракт от P. rhoeas L. нивата на зеоцин-индуцирана
транспозиция достоверно намаляват около 4 пъти в сравнение с позитивната контрола
(Таблица 3), което е показателно за антиканцерогенния потенциал на тази концентрация.
Таблица 3 Антиканцерогенен ефект на екстракт от P. rhoeas L. спрямо зеоцин в щам S. cerevisiae
551.
Екстракт от P. rhoeas L. Зеоцин
(mg/ml)
(mg/ml)

Преживяване (%)a

ПНЧТ b

0

0

100 (1308)

1

0
Split третиране
0.25
2.5
5

0.1

38.07 (498)

3.59±0.39***

0.1
0.1
0.1

47.86 (626)
58.41 (764)
93.20 (1219)

1.90±0.05***
1.77±0.24***
0.83±0.03***

Точният брой колонии е представен в скобите.
Резултатите са средни стойности±SD, n=9. Статистическата значимост на разликите между
позитивната контрола (зеоцин) и третирането с различни концентрации екстракт от P. rhoeas и
зеоцин са определени чрез ANOVA с последващ тест - Dunnett's Multiple Comparison Test.
a

b

Канцерогенният потенциал на зеоцин е сравнен с този на вече утвърден канцероген –
метил метансулфонат (ММС). ММС повишава над 5 пъти нивата на Ty1 транспозиция
(Таблица 4), около 1.5 пъти по-високи нива в сравнение с тези, индуцирани от зеоцин.
Нивата на ММС-индуцирана Ty1 транспозиция при претретиране с концентрация 5mg/ml
екстракт от полски мак намаляват над 5 пъти (Таблица 4).
Таблица 4. Антиканцерогенен ефект на екстракт от P. rhoeas L. спрямо ММС в щам S. cerevisiae
551.
ММС
Екстракт от P. rhoeas L. (mg/ml)
Преживяване (%)a ПНЧТ b
(mg/ml)
0
0
100 (1308)
1
0
1.76
26.15 (342)
5.36±0.19***
Split третиране
0.25

1.76

50.84 (665)

1.44±0.15***

2.5

1.76

80.43 (1052)

1.20±0.15***

5

1.76

96.64 (1264)

0.95±0.05***

Точният брой колонии е представен в скобите.
Резултатите са средни стойности±SD, n=9. Статистическата значимост на разликите между
позитивната контрола (ММС) и третирането с различни концентрации екстракт от P. rhoeas и ММС
са определени чрез ANOVA с последващ тест - Dunnett's Multiple Comparison Test.
a

b
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Екстракти от котешка стъпка (Clinopodium vulgare L.)
1. Антиоксидантен потенциал на екстракти, получени от различни части на
растението Clinopodium vulgare L., определен чрез химични тестове
Антиоксидантната активност на 4 водни и 1 бутанолов екстракт е сравнена на
базата на 3 химични метода – DPPH, тотално количество феноли и тотално количество
флавоноиди (таблица 5).
1.1.
Антиоксидантен потенциал, определен чрез DPPH тест
Базирайки се на изчислените от DPPH теста IC50 стойности (Таблица 5),
антиоксидантните активности на изследваните екстракти могат да се подредят по следния
начин:
Воден екстракт от листа на Clinopodium vulgare L.> воден екстракт от цяла наземна
част на Clinopodium vulgare L. > воден екстракт от цветове на Clinopodium vulgare L. >
воден екстракт от стъбла на Clinopodium vulgare L. > бутанолов екстракт от цяла наземна
част на Clinopodium vulgare L.

Бутанолов

Водни

Таблица 5. Определяне на антиоксидантна активност чрез три химични метода.
Тотално
съдържание на
Тотално съдържание на
DPPH
Екстракти
Феноли
Флавоноиди(mgQE/g
(IC50 µg/mL)
(mgGAE/g
екстракт)
екстракт)
Цяла наземна
част

86,22 ± 3,00

7,87 ± 0,68

244,52 ± 11,13

Цветове

31,43 ± 2,01

23,49 ± 1,94

281,42 ± 5,36

Листа

47,03 ± 9,78

7,87 ± 0,60

239,48 ± 2,68

Стъбла

42,76 ± 3,42

8,14 ± 0,82

429,90 ± 7,85

Цяла наземна
част

17,16 ± 4,33

4,86 ± 1,38

459,00 ± 11,32

Най-добре изразена „улавяща“ свободните радикали активност е измерена за водни
екстракти от листа и цяла наземна част на Clinopodium vulgare L. Това би могло да се
обясни с предположението на Chew и сътр. (2011), според което листата са подложени на
постоянен окислителен стрес, индуциран от фотосенсибилизация. По тази причина те би
трябвало да продуцират голямо количество антиоксиданти. Тъй като наземната част
съдържа голямо количество листна маса, това би могло да обясни близките
антиоксидантни стойности на екстрактите от цяла наземна част и от листата.
Повишените количества феноли/флавоноиди се смятат за надежден маркер за
потенциален антиоксидантен ефектна екстрактите, в които се съдържат.
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1.2.
Определяне на тотално съдържание на феноли
Според изчисленото количество феноли (Таблица 5), екстрактите могат да се
подредят в следната последователност:
Воден екстракт от цяла наземна част на C. vulgare L.> воден екстракт от цветове на
C. vulgare L. > воден екстракт от листа на C. vulgare L. > воден екстракт от стъбла на C.
vulgare L. > бутанолов екстракт от цяла наземна част на C. vulgare L.
1.3.
Определяне на тотално количество флавоноиди
Според изчисленото количество флавоноиди (Таблица 5), екстрактите се подреждат,
както следва:
Воден екстракт от цветове на C. vulgare L. > воден екстракт от стъбла на C. vulgare L.
> воден екстракт от листа на C. vulgare L. = воден екстракт от цяла наземна част на C.
vulgare L. > бутанолов екстракт от цяла наземна част на C. vulgare L.
Получените резултати са очаквани, тъй като е известно, че флавоноидите, заедно с
терпеноидите, са едни от главните пигменти в цветовете на растенията (Hossain et al.,
2011).
Ниското съдържание на феноли и флавоноиди в бутаноловия екстракт би могло да се
обясни със спецификата на използвания метод за екстракция, насочен към екстрахиране
на сапонини, което не изключва изолирането на други компоненти (Kostova et al., 2002).
2. ДНК увреждащ/защитен потенциал на екстракти, получени от различни
части на растението Clinopodium vulgare L., определен чрез ДНК topology тест
Резултатите от ДНК topology теста показват, че всички изследвани екстракти не
увреждат плазмидната ДНК (Фигура 3a,b).
Водните екстракти от листа и от цяла наземна част на котешката стъпка показаха
най-добре изразено ДНК защитно действие, предпазвайки плазмидната ДНК от
увреждащото действие на железните йони още при концентрация 10 µg/ml (Фигура 3c,d).
Водните екстракти от цветове и стъбла, и бутаноловият екстракт от цяла наземна част не
проявяват ДНК защитен ефект при тази концентрация (Фигура 3c,d).
Отчетената с този метод ДНК защитна функция би могла да се свърже с
антиоксидантния потенциал на екстрактите, тъй като се предполага, че увреждащото
действие на железните йони се дължи на тяхното автокисление и образуването на
супероксидни аниони (Flemmig, Arnhold, 2007; Kim, Kim, 2011).
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Фигура 3. ДНК topology тест за различни концентрации на екстракти от C. vulgare L. A – воден
екстракт от цяла наземна част, B – воден екстракт от цветове, C – воден екстракт от листа, D –
воден екстракт от стъбла; E - бутанолов екстракт от цяла наземна част
a) 1 – контрола ДНК; 2- контрола 0.08 mM Fe3+; 3- 10 µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 4- 100
µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 5- 500 µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 6- 1000 µg/ml
екстракт от C. vulgare L.
b) Денситометрично определяне на процент суперспирализирана ДНК
c) 7- контрола ДНК; 8- контрола 0.08 mM Fe3+; 9- Fe2+ и 10 µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 10Fe2+ и 100 µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 11- Fe2+ и 500 µg/ml екстракт от C. vulgare L.; 12Fe2+ и 1000 µg/ml екстракт от C. vulgare L.
d) Денситометрично определяне на процент суперспирализирана ДНК

Добре изразената антиоксидантна и ДНК защитна функция на водния екстракт от
листа на Clinopodium vulgare L. определи по-нататъшните изследвания за
антигенотоксичен, антимутагенен и антиканцерогенен потенциал да се проведат с този
екстракт.
С оглед определяне на ДНК защитния потенциал на екстракт от листа на котешка
стъпка беше необходимо да се оптимизира протокола за отчитане на двойноверижни
разриви чрез агарозна гел-електрофореза в постоянно електрично поле (CFGE) на тестсистема дрожди.
Оптимизацията на CFGE за Saccharomyces cerevisiae е базирана на вече утвърдения
протокол за Chlamydomonas reinhardtii (Chankova and Bryant, 2002; Chankova et al., 2005).
както и да се определят оптималните условия за формиране на адаптивен отговор.
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Установено е, че максималният добив на ДВР без допълнителна деградация на ДНК се
наблюдава при третиране на клетки в началото на стационарна фаза с концентрация 10
µg/ml зеоцин за 1 мин (подробно тези данни са представени в дисертацията).
3. Изследване на ефекта на воден екстракт от листа на Clinopodium vulgare L.
върху ядрената ДНК на Saccharomyces cerevisiae
Според препоръките на Европейската агенция за лекарства (EMEA, 2007;2009) и
Европейския орган за безопасност на храните (EFSA, 2009) тестовете за потенциални
антиоксидантни, ДНК защитни, антигенотоксични, антимутагенни и антиканцерогенни
свойства на дадено растение винаги трябва да са придружени с изследване на техния
прооксидантен, ДНК увреждащ, генотоксичен, мутагенен и канцерогенен ефект.
По тази причина водният екстракт от листа на котешка стъпка е изследван за
прооксидантен, ДНК увреждащ, генотоксичен, мутагенен и канцерогенен потенциал.
Използваният диапазон от концентрации е 10-1000 µg/ml.
3.1.
Прооксидантен потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium
vulgare L., определен чрез antiROS теста
Самостоятелното третиране на дрожди с 1000 µg/ml екстракт статистически
достоверно повишава 1.5 пъти нивата на О2●- (Фигура 4). Не е установен такъв ефект за
концентрации 10 и 100 µg/ml.

Фигура 4. Определяне на потенциалния прооксидантен ефект на воден екстракт от листа на
Clinopodium vulgare L. при самостоятелно третиране с концентрации 10, 100 и 1000 µg/ml,
измерени като нива на супероксиден анион.

Би могло да се предположи, че слабият прооксидантен потенциал на високата
концентрация се дължи на наличието на по-високи количества полифеноли и/или тяхната
биотрансформация в клетките (Procházková et al., 2011). Съществуват данни, че
флавоноидите могат да действат като прооксиданти, в зависимост от концентрацията и
броя на хидроксилните групи в техните молекули (Procházková et al., 2011). От друга
страна, при навлизането на растителен екстракт в клетките, неговите компоненти се
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подлагат на био трансформация, която може да се осъществи поне по 3 метаболитни пътя:
окислителен метаболизъм, P450-свързан метаболизъм или свързване с тиоли (Procházková
et al., 2011).
3.2.
ДНК увреждащ потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium
vulgare L., определен чрез CFGE
Резултатите, получени при самостоятелно третиране с различни концентрации от
екстракта показват отсъствие на статистически достоверно увеличаване на индуцираните
нива на двойноверижни разриви над спонтанните (Фигура 6). Това показва липса на ДНК
увреждащ ефект върху ядрената ДНК на дрожди.

Фигура 6. Ефект от самостоятелно третиране с различни концентрации воден екстракт от листа на
Clinopodium vulgare L. върху първично-индуцирани нива на двойноверижни разриви.

3.3.
Генотоксичен потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium vulgare
L., отчетен като клетъчно преживяване на два щама S. cerevisiae D7ts1 и 551.
Не е установен генотоксичен потенциал при изследваните концентрации на екстракта и
при двата щама (Таблица 6).
Таблица 6. Генотоксичен потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium vulgare L., отчетен
като клетъчно преживяване при щамове S. cerevisiae D7ts1 и 551.
Зеоцин
Изследвани концентрации на екстракт от C. vulgare L.
Щам Контрола
100 µg/ml а
10 µg/ml а
100 µg/ml а
1000 µg/ml а
551

100

30,19±4,37***

98,24±3,88 NS

98,17±4,30 NS

100,96±1,37 NS

D7ts1

100

35,66±0,73***

88,33±8,13 NS

92,61±5,97 NS

87,32±9,14 NS

а
Резултатите са средни стойности±SD, n=6. Статистическата значимост на разликите между всички
варианти са определени чрез ANOVA с последващ тест - Bonferroni's Multiple Comparison Test.
Представените разлики са между негативната контрола и вариантите.
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3.4.
Мутагенен потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium vulgare L.,
определен чрез тест на Цимерман с щам S. cerevisiae D7ts1.
Самостоятелното третиране с различни концентрации на екстракта от котешка
стъпка не води до увеличение на митотичната генна конверсия, реверсията и митотичния
кросинговър (Таблица 7). Измерените нива и на трите генетични събития са сравними с
тези при нетретирани клетки, свидетелствайки за липсата на мутагенен ефект.
Таблица 7. Ефект на воден екстракт от листа на Clinopodium vulgare L. върху честотата на
митотична генна конверсия, реверсия и митотичен кросинговър при S. cerevisiae D7ts1.
Екстракт от
Зеоцин
Конвертанти/105
Ревертанти/104
C. vulgare L.
Тотални аберанти (%)а
(µg/ml)
клетки а
клетки а
(µg/ml)
0
0
0,46±0,19
0,008±0,001
1,38±0,20
0

100

10

0

100

0

1000

0

1,42±0,28**

0,094±0,009***

8,49±0,49***

0,007±0,002***

1,27±0,11***

0,39±0,16 **

0,006±0,001***

1,92±0,56***

0,49±0,24 **

0,009±0,003***

1,98±0,42***

0,45±0,11 **

а

Резултатите са средни стойности±SD, n=6. Статистическата значимост на разликите между всички
варианти са определени чрез ANOVA с последващ тест - Bonferroni's Multiple Comparison Test.
Представените разлики са между позитивната контрола и вариантите.

3.5.
Канцерогенен потенциал на воден екстракт от листа Clinopodium vulgare
L., определен чрез Ty1 транспозиционен тест на щам дрожди S. cerevisiae 551.
Самостоятелно третиране с различни концентрации на екстракта от котешка стъпка не
води до индукция на ретротранспозиция (Таблица 8). Тези резултати показват, че водният
екстракт от котешка стъпка не проявява канцерогенен ефект в изследвания диапазон от
концентрации.
Таблица 8. Ty1 транспозиционен тест за потенциален канцерогенен ефект на воден екстракт от
листа на C. vulgare L. при щам дрожди S. cerevisiae 551.
Екстракт от C. vulgare L. µg/ml)

Зеоцин (µg/ml)

ПНЧТ

0

0

1

0
10

100
0

4,32±0,27***

100

0

1000

0

0,98±0,29 ***
0,65±0,01 ***

1,2±0,39 ***

а

Резултатите са средни стойности±SD, n=6. Статистическата значимост на разликите между всички
варианти са определени чрез ANOVA с последващ тест - Bonferroni's Multiple Comparison Test.
Представените разлики са между позитивната контрола и вариантите.
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3.6.
Защитен потенциал на воден екстракт от листа на Clinopodium vulgare
L., измерен като адаптивен отговор
Адаптивният отговор представлява неспецифичен феномен, при който подлагането
на минимален стрес (ниска доза радиация или химично съединение, наречена
„адаптираща“ доза), индуциращ много ниско ниво на повреди, води до увеличена
устойчивост към по-високи нива на същия или друг вид стрес (наречен „увреждаща“
доза), ако между тях има подходящ времеви интервал (Chankova and Bryant, 2002;
Chankova et al., 2005, 2007; Dimova et al., 2008). Съществуват вече много данни, че АО
може да се формира от един или комбинация от различни стрес фактори (Dimova et al.,
2008; Cao and Scarfi, 2014; Sannino et al., 2014; Cao and Tong, 2014), както и че може да
бъде иницииран от биологично активни вещества посредством ускоряване на ДНК
репарацията, активиране на антиоксидантната система (Kopaskova et al., 2012;
Hudecova al., 2012) и др. АО е наблюдаван при редица организми и може да бъде
определен чрез различни критерии (Dimova et al., 2008). В настоящата работа като
установяване на наличие на АО са използвани следните показатели: намалени нива на
супероксидни аниони и ДВР, честотата на митотична генна конверсия, реверсия,
митотичен кросинговър и транспозиция.
Определени са експерименталните условия, при които може да се формира зеоцининдуциран адаптивен отговор (АО) спрямо зеоцин при дрожди:
„адаптираща“ доза, която трябва да е равна или по-висока от LD20 и да определя
около 1.5 пъти по-високи нива на ДВР, в съответствие с протокола за формиране на
АО от зеоцин при тест-система Chlamydomonas reinhardtii (Chankova et al., 2007;
Dimova et al., 2009); междинно време 45 мин; тест доза, по-висока от LD50 и
възстановително време 30 мин (подробно тези данни са представени в дисертацията).
Като „адаптираща“ доза са използвани три концентрации на екстракта от листа на
котешка стъпка – 10, 100 и 1000 µg/ml. За „увреждаща“ доза е избрана концентрация 100
µg/ml зеоцин, която е по-висока от LD50.
3.6.1. Адаптивен отговор, измерен като нива на супероксидни аниони
Установено е, че и трите концентрации на екстракт от котешка стъпка намаляват
статистически достоверно до 6 пъти нивата на супероксидни аниони, индуцирани от
зеоцин (Фигура 5) до нива, сравними с контролата-нетретирани клетки. Не е установена
статистически достоверна разлика между ефекта на трите концентрации.
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Фигура 5. Антиоксидантна активност на различни концентрации от воден екстракт от листа на
Clinopodium vulgare L. (10, 100 и 1000 µg/ml), измерени като нива на супероксидни аниони.

3.6.2. CFGE за измерване адаптивен отговор
Трите „адаптиращи“ концентрации намаляват статистически достоверно нивата на
ДВР, индуцирани от зеоцин (Фигура 7), което е показател за индукцията на АО. За сега
все още остават неизяснени механизмите, участващи при формирането на АО при
използваните от нас експериментални условия на тази тест-система. Предишни резултати
в нашата лаборатория са показали, че около 1.5 пъти по-високи нива на ДВР служат като
стартово събитие за формирането на АО (Chankova et al., 2007). В опитите с водния
екстракт от листа на Clinopodium vulgare L. подобна закономерност не е установена. АО,
наблюдаван при третиране с концентрация 1000 µg/ml би могъл да се свърже с
индуцираните 1.5пъти по-високи нива на АКФ. При концентрации 10 и 100 µg/ml няма
индукция на АКФ, което предполага участието на други механизми. Отворен остава
въпроса за стартовия механизъм за индукция на АО от тези концентрации Clinopodium
vulgare L. Необходими са допълнителни изследвания за изясняването му.

Фигура 7. Ефект на „адаптиращата“ доза - екстракт от листа на Clinopodium vulgare L. върху
нивата на ДВР, индуцирани от 100 µg/ml зеоцин: 1 - 10 µg/ml екстракт; 2 - 100 µg/ml екстракт; 3 1000 µg/ml екстракт.
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3.6.3. Адаптивен отговор, измерен като намаляване на честотата на
митотична генна конверсия, реверсия и митотичен кросинговър в щам S. cerevisiae
D7ts1
Самостоятелното третиране със зеоцин повишава статистически достоверно
честотата на митотична генна конверсия – 3 пъти, на реверсия – над 10 пъти и на
митотичен кросинговър – 6 пъти (Таблица 9).
Трите концентрации екстракт от котешка стъпка намаляват над 4 пъти честотата на
реверсия, индуцирана от зеоцин (Таблица 9). Известно е, че честотата на реверсните
мутации се използва за отчитане на „склонна“ към грешки репарация (Mitchel and
Morrison, 1986). Въпреки, че при дрожди предпочитаният път за репарация на ДНК
повреди е рекомбинативният тип (Mitchel and Morrison, 1986), съществуват данни, че при
третиране с ниски дози, типът на репарация зависи от фазата на клетъчния цикъл (Huang
et al., 2013).
Единствено най-високата тествана концентрация – 1000 µg/ml намалява
статистически достоверно около 2 пъти честотата на митотичен кросинговър, индуцирана
от зеоцин (Таблица 9).
Прилагането на различните концентрации от екстракта като „адаптираща“ доза не
води до по-ниски нива на генна конверсия, индуцирани от зеоцин (Таблица 9).
Вероятно обяснение за наблюдавания факт би могло да се свърже с наличните в
екстракта феноли и флавоноиди, които имат способността да хелатират метални йони
(Prochazkova et al., 2011).
Таблица 9. Антимутагенен ефект на воден екстракт от листа на Clinopodium vulgare L.
върху зеоцин-индуцираните мутации в щам дрожди S. cerevisiae D7ts1 клетки.
Екстракт от
Зеоцин
C. vulgare L.
(µg/ml)
(µg/ml)

Преживяване
(%)а

Конвертанти/
105 клетки а

Ревертанти/
104 клетки а

Тотални
аберанти (%)а

0

0

100

0,46±0,19

0,008±0,001

1,38±0,20

0

100

35,66±0,73***

1,42±0,28**

0,094±0,009***

8,49±0,49***

10

100

70,19±15,30 *

2,4±0,44 NS

0,018±0,003***

6,25±0,32 NS

100

100

74,02±14,08**

2,16±0,26 NS

0,026±0,008***

6,71±1,51 NS

1000

100

84,89±18,34***

1,49±0,27 NS

0,021±0,002***

4,9±1,42*

Split третиране

а

Резултатите са средни стойности±SD, n=6. Статистическата значимост на разликите между всички
варианти са определени чрез ANOVA с последващ тест - Bonferroni's Multiple Comparison Test.
Представените разлики са между позитивната контрола и вариантите.
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3.6.4. Адаптивен отговор, измерен като намаляване на честотата на Ty1
ретротранспозиция в щам S. cerevisiae 551
Установено е дозово-зависимо намаляване на Ty1 транспозицията, индуцирана от
зеоцин. Претретиране с 1000 µg/ml намалява 4 пъти нивата на транспозиция, индуцирани
от зеоцин до нива сравними с контролата нетретирани клетки (Таблица 10). Получените
резултати са информативни за капацитета на тази концентрация на екстракта да индуцира
АО, измерен като намаляване на канцерогенния потенциал на зеоцин.
Таблица 10. Антиканцерогенен ефект на екстракт от C. vulgare L. спрямо зеоцин в щам
дрожди S. cerevisiae 551.
Екстракт от C. vulgare L.
(µg/ml)
0
0
Split третиране
10
100
1000

Зеоцин
(µg/ml)
0
100

Преживяване (%)a

ПНЧТа

100
30,19±4,37***

1
4,32±0,27***

100

48,16±2,91***

3,65±0,39 NS

100
100

46,13±0,95***
47,69±2,10***

2,11±0,08***
1,17±0,25 ***

а

Резултатите са средни стойности±SD, n=6. Статистическата значимост на разликите между всички варианти
са определени чрез ANOVA с последващ тест - Bonferroni's Multiple Comparison Test. Представените разлики
са между позитивната контрола и вариантите.

4.
Роля на експерименталния дизайн за разкриване на антиоксидантния и
ДНК увреждащия/защитния потенциал на растителни компоненти при тест-система
Chlamydomonas reinhardtii
За да се получи по-детайлна информация относно ролята на експерименталния
дизайн и спецификата на използваните химични вещества, са проведени серия от
експерименти на тест-система Chlamydomonas reinhardtii с кемпферол (флавоноид) и
ятрофам (алкалоид) при три описани по-рано експериментални схеми (Kopaskova et al.,
2012).
4.1.
Роля на експерименталния дизайн за разкриване на ДНК
увреждащ/защитен потенциал на кемпферол и ятрофам, измерен като нива на ДВР
при Chlamydomonas reinhardtii.
Резултатите, представени на фигура 8 илюстрират, че в зависимост от
експерименталния дизайн кемпферол може да усилва ДНК увреждащото действие на
зеоцин (Фигура 8a) или да проявява ДНК защитен ефект, индуцирайки АО (Фигура 8c)
чрез ускоряване на репарацията на ДВР.
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Фигура 8. Кинетика на репарацията на ДВР при различно възстановително време (2 и 4 часа): a)
дизайн 1 – комбинирано третиране с кемпферол и зеоцин; b) дизайн 2 - split третиране с
кемпферол и зеоцин без междинно време; c) дизайн 3 - split третиране с кемпферол и зеоцин при 4
часа междинно време.

Спецификата в действието на използваните вещества проличава при сравнение на
ефектите на кемпферол и ятрофам. Данните на фигура 9 свидетелстват, че единствено при
дизайн 2 прилагането на ятрофам води до статистически достоверно намаляване на
количеството на ДВР (Фигура 9b), индуцирано от зеоцин. При използването на дизайн 1 и
3 не се установява никакъв ДНК защитен ефект (Фигура 9a, c).
Получените резултати са значими от гледна точка на препоръките по използването
на природни продукти (вещества).

Фигура 9. Кинетика на репарацията на ДВР при различно възстановително време (2 и 4 часа): a)
дизайн 1 – комбинирано третиране с ятрофам и зеоцин; b) дизайн 2 - split третиране с ятрофам и
зеоцин без междинно време; c) дизайн 3 - split третиране с ятрофам и зеоцин при 4 часа междинно
време.
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За първи път са получени данни, че кемпферол и ятрофам могат да проявяват ДНК
защитен ефект спрямо индуцираните от зеоцин ДВР при Chlamydomonas reinhardtii, чрез
ускоряване на ДНК репарацията.
4.2.
Роля на експерименталния дизайн за разкриване на антиоксидантния
потенциал на кемпферол и ятрофам, измерен като съдържание на МДА и
вътреклетъчни прекиси при Chlamydomonas reinhardtii.
Изследвана е кинетиката на зеоцин индуцираните МДА и прекиси (Фигура 10).
Получени са резултати с потвърдителен характер за прооксидантния потенциал на зеоцин.
Установено е, че този ефект е краткотраен, тъй като с увеличаване на възстановителното
време от 2 до 4 часа нивата и на двата маркера намаляват (Фигура 10a, b).
Отчетено е намаление на индуцираните от зеоцин нива на МДА (Фигура 10a) и
прекиси (Фигура 10b) при третирането с кемпферол по дизайн 3 на Chlamydomonas
reinhardtii. Същата тенденция е отчетена и при третиране с ятрофам и зеоцин по дизайн 2.
Това е първото експериментално доказателство, че ятрофам може да предпази
Chlamydomonas reinhardtii от зеоцин-индуциран окислителен стрес.

Фигура 10. Маркери за окислителен стрес a) МДА; b) вътреклетъчни прекиси, измерени след
самостоятелно третиране със зеоцин; след третиране с кемпферол и зеоцин по дизайн 3 и след
третиране с ятрофам и зеоцин по дизайн 2.

Получените в настоящия дисертационен труд резултати позволяват да се направят
следните изводи:
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Изводи:
1. Установен е прооксидантен, мутагенен и канцерогенен ефект на радиомиметика зеоцин
в тест-система Saccharomyces cerevisiae.
2. Не е установен прооксидантен потенциал на екстракт от Papaver rhoeas L. при
концентрации 0.25-5mg/ml.
3. Не е установен прооксидантен потенциал на концентрации 10 и 100μg/ml на екстракт от
Clinopodium vulgare L., но при концентрация 1000μg/ml е установено увеличение на
нивата на супероксидни аниони около 1.5 пъти.
4. Антиоксидантният капацитет на екстракти от Papaver rhoeas L. и Clinopodium vulgare L.
е доказан с химични и биологични тестове на тест-система S. cerevisiae, като при
Clinopodium vulgare L. са установени вариации в активностите в зависимост от произхода
на екстракта и от начина на екстрахиране.
5. Изследваните концентрации на екстрактите от Papaver rhoeas L. и Clinopodium vulgare
L. не проявяват ДНК увреждащ, генотоксичен, мутагенен и канцерогенен ефект при тестсистема Saccharomyces cerevisiae.
6. Изследваните концентрации на екстрактите от Papaver rhoeas L. и Clinopodium vulgare
L. притежават дозово-зависим ДНК защитен, антигенотоксичен, антимутагенен и
антиканцерогенен потенциал при тест- система Saccharomyces cerevisiae.
7. За формирането на адаптивен отговор е необходимо „адаптиращата“ доза да е в рамките
на LD20, повишавайки около 1,5 пъти активните кислородни форми или двойноверижните
разриви, без това да е съпроводено с мутационни или канцерогенни изменения.
8.

Кемпферол

и

ятрофам

проявяват

ДНК

защитно

действие

при

различни

експериментални дизайни чрез ускоряване на репарацията на ДВР при тест-система
Chlamydomonas reinhardtii.

23

Приноси:
Получените данни допринасят за по-нататъшното изясняване на: механизмите,
участващи в процесите на антимутагенезата и защитата на генома; ролята на
експерименталния дизайн при определяне на крайната биологична активност с оглед
бъдещи фармакологични изследвания. Според приносния си характер представените
резултати оформят следните групи:
А. Приноси с оригинален характер
1. За първи път е доказан антиоксидантният, ДНК защитният, антигенотоксичният,
антимутагенният и антиканцерогенният потенциал на водните екстракти от листа на
Clinopodium vulgare L. и от плодна кутийка на Papaver rhoeas L. при тест-система
Saccharomyces cerevisiae.
2. Кемпферол и ятрофам проявяват ДНК защитен ефект, ускорявайки репарацията на
двойноверижни разриви при тест-система Chlamydomonas reinhardtii.
3. Иницииращ фактор за формирането на адаптивен отговор при тест-система
Saccharomyces cerevisiae., могат да бъдат увеличени около 1.5 пъти нива на активни
кислородни форми, които не предизвикват мутагенни или канцерогенни изменения.
Б. Приноси с потвърдителен характер:
1. За

формиране

на

зеоцин-индуциран

адаптивен

отговор

в

тест-система

Saccharomyces cerevisiae влияние оказва „адаптиращата“ доза, предизвикваща поне 1.5
пъти по-високи нива на двойноверижни разриви в сравнение със спонтанните.
2. Потвърден е прооксидантният, ДНК увреждащият, мутагенният и канцерогенният
потенциал на зеоцин при тест-система Saccharomyces cerevisiae.
В. Оригинални приноси с методичен характер
1. Оптимизиран е протокол за измерване на нивата на двойноверижни разриви в ДНК
чрез CFGE при Saccharomyces cerevisiae.
2. Оптималните условия за индукция на адаптивен отговор към зеоцин при
Saccharomyces cerevisiae са:
• клетки в началото на стационарна фаза
• „адаптираща“ доза в рамките на LD20 - LD37; увеличаваща около 1.5 пъти
нивата на активни кислородни форми и/или двойноверижни разриви;
• 45 мин междинно време;
• тест доза, по-висока от LD50
• възстановително време 30 мин.
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SUMMARY
Relevance of the problem: Nowadays, the anthropogenic pollution could be considered as one
of the main problems leading to high risk of damage at various levels of organization of
biological systems. Damages at cellular/subcellular level and especially any changes in genetic
material could be regarded as the most important.
One promising strategy for overcoming the negative effects of environmental genotoxins
including those with carcinogenic properties, is antimutagenesis. The identification of nontoxic
biologically active natural or newly synthesized compounds with antioxidant, DNA protective,
antigenotoxic, antimutagenic and anticarcinogenic effects as well as study on the cellular and
molecular mechanisms of their action (Nikolić et al., 2012) is in a focus of scientific
investigations.
Recently, a lot of attention is paid on the natural products with plant origin for
pharmacological application (Kopaskova et al., 2011; Ncube et al., 2012; Isbilir и Sagiroglu,
2012; Vieira et al., 2012; Cragg and Newman, 2013). The worldwide distribution and use in folk
medicine make them interesting for the antimutagenesis and genome protection.
The corn poppy (Papaver rhoeas L.) and the wild basil (Clinopodium vulgare L.) are
commonly used in folk medicine because of their anti-inflammatory properties. Based on this
knowledge we have formulated our hypothesis, according to extracts of Papaver rhoeas L. and
Clinopodium vulgare L. would probably possess antioxidant, DNA protective, antigenotoxic,
antimutagenic and anticarcinogenic potential.
Two test systems are used to check this hypothesis – Saccharomyces cerevisiae and
Chlamydomonas reinhardtii.
Saccharomyces cerevisiae are widely used test-system for studying oxidative stress and
its related consequences. Results obtained on S. cerevisiae could be easily extrapolated at
mammalian, including human level because of homology in genes and conservative functions of
proteins (Foury, 1997; Hartwell, 2004; Wright et al., 2014).
Chlamydomonas reinhardtii is a robust model for studying genotoxic/antigenotoxic
potential of different compounds because of the homology with higher plants and human.
Both test systems are characterized with short life cycle, not requiring expensive
consumables and equipment for cultivation.
Main results: It is found that the radiomimetic zeocin possesses pro-oxidant, mutagenic and
carcinogenic effects in a test-system Saccharomyces cerevisiae.
No any concentration of aqueous capsule Papaver rhoeas L. extract (0.25-5mg/ml) acts
as a pro-oxidant. For the aqueous leaves’ Clinopodium vulgare extract pro-oxidant effect
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depends on the concentration. The only concentration with pro-oxidant capacity (1000 µg/ml)
leading to around 1.5-fold higher level of superoxide anions. The antioxidant capacity of
Papaver rhoeas L. and Clinopodium vulgare L. extracts is confirmed with chemical and
biological tests in Saccharomyces cerevisiae. Our finding show that antioxidant activity of
Clinopodium vulgare L. extracts depends on the plant origin and the extraction procedure.
No DNA damaging, genotoxic, mutagenic and carcinogenic effect is found for the
Papaver rhoeas L. and Clinopodium vulgare L. extracts in the tested concentrations’ range.
Dose-dependent DNA protective, antigenotoxic, antimutagenic and anticarcinogenic effect is
revealed for both extracts (Papaver rhoeas L. and Clinopodium vulgare L.).
For the first time in Saccharomyces cerevisiae is clarified the meaning of the term
“priming” dose that can induce adaptive response: the dose used must be in the range of LD20 LD37, increasing the yield of reactive oxygen species and/or double-strand breaks around 1.5fold without any mutagenic and carcinogenic events.
Kaempferol and jatropham protect Chlamydomonas reinhardtii DNA via acceleration of
DSB rejoining depending on the experimental design.
Contribution: Data obtained would be useful in a future for better understanding of mechanisms
involved in antimutagenesis, genome protection and possible application of natural products in
pharmacology and could be split in three groups.
New data:
 Antioxidant, DNA protective, antigenotoxic, antimutagenic and anticarcinogenic
properties of aqueous extracts of Clinopodium vulgare L. leaves and Papaver rhoeas L. capsule
in Saccharomyces cerevisiae.
 Kaempferol and jatropham possess DNA protective properties via acceleration of doublestrand breaks rejoining in Chlamydomonas reinhardtii.
 Triggering event for the formation of adaptive response in Saccharomyces cerevisiae
could be around 1.5-fold higher levels of reactive oxygen species that are not accompanied with
mutagenic and carcinogenic changes.
Confirmation data:
The “priming” dose required for the formation of zeocin-induced adaptive response in
Saccharomyces cerevisiae – it should lead to at least 1.5-fold higher double strand break levels
than those in the control untreated cells.
Applied data:
CFGE protocol is optimized for Saccharomyces cerevisiae.
The optimal experimental conditions for the formation of adaptive response in Saccharomyces
cerevisiae towards to the radiomimetic zeocin are found: treatment of cells in the beginning of
stationary phase; “priming” dose corresponding to LD20 - LD37 that increases 1.5-fold ROS
and/or DSBs levels; 45 min intertreatment time; treatment with test dose higher than LD50 and 30
min recovery time.
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