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СЪКРАЩЕНИЯ 

FLAG Хидрофилен маркерен пептид от 8 аминокиселини 

FPKM Фрагменти за кб от екзон за 1 милион картирани 
фрагмента (Fragments Per Kilobase Of Exon Per Million 
Fragments Mapped) 

GAPDH глицералдехид трифосфат дехидрогеназа 

GFP Белтък, флуоресциращ в зелено 

hmACTB универсален праймер за човешки и миши актин Б 

hmGAPDH универсален праймер за човешки и миши 
глицералдехид трифосфат дехидрогеназа 

HRP  пероксидаза от хрян, horseradish peroxidase 

Km Канамицин 

PDL Периодонтен лигамент 

PCR Полимеразна верижна реакция 

PBS Буферирана с фосфат сол 

q-PCR Количествен PCR анализ 

TNMD Човешки теномодулин протеин 

TNMD Човешки теномодулин ген 

tnmd Миши теномодулин протеин 

tnmd Миши теномодулин ген 

αАК алфа аминокиселина 

бд Нуклеотидна, базова двойка 

кб Килобаза (1000 базови двойки) 

нт Нуклеотиди  
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УВОД 

През последните години популярността на клетъчните култури 
нараства. Използването на клетъчни линни in vitro е удобно, бързо и 
има неограничен  потенциал. Традиционното им приложение е 
култивиране на вируси, производство на вирусни ваксини, 
моноклонални антитела и биологично активни съединения, 
фармацевтични продукти с терапевтичен потенциал, субстрат за 
диагностика и оценка на цитотоксичната активност на нови 
съединения. Рейтингът на клетъчните култури е висок и това 
трасира пътя за разработване на нови авангардни биотехнологии.  

Повечето мембранни протеини в клетки от бозайници са 
представени в ниски концентрации в тъканите. Такива интегрални 
мембранни протеини могат да се произвеждат в достатъчно големи 
количества в експресионните системи от клетки на бозайници. 
Последните представляват ефективен начин за производство на 
напълно функционални мембранни протеини за структурни 
изследвания. 

Клетъчната линия McCoy – Plovdiv се развива в безсерумна 
среда, като това не влияе на скоростта на делене на клетките и 
натрупването на биомаса. Това улеснява процесите на пречистванe 
на синтезираните продукти и прави линията подходяща за 
получаване на протеини с биофармацевтична значимост. Към 
момента липсват данни за трансфекционната компетентност 
експресионния капацитет на линията.  

В досегашни изследвания се потвърждава важната роля на 
теномодулина като противотуморен фактор и ангиогенен инхибитор. 
От друга страна функционалните му механизми не са добре 
проучени. Към настоящия момент възможностите за получаване на 
протеина в in vitro условия са крайно ограничени. Разработването на 
експресионна система за човешки теномодулин, базирана на 
безсерумната клетъчна линия McCoy – Plovdiv, ще позволи да се 
получат достатъчни количества пречистен протеин. Това ще 
направи възможно провеждането на подробни физиологични и 
структурно-функционални изследвания.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на научната разработка е изследване на безсерумна 
клетъчна линия McCoy – Plovdiv като експресионна система 
за получаване на човешки теномодулин.  

За изпълнението на така формулираната цел си поставихме за 
решаване следните основни задачи:  

1. Поддържане, подготовка и оптимизиране на културалните 
параметри на безсерумна клетъчна линия McCoy – Plovdiv за 
процедурите по трансфектиране.  

2. qPCR анализ на клетки McCoy – Plovdiv за ендогенни нива на 
експресия на TNMD ген. 

3. Разработване на вектори за експресия на ген за човешки 
TNMD ген и на ген GFP като репортер. 

4. Трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv с получените GFP и 
TNMD конструкти. 

5. Оценка на ефективността на трансфекция и доказване на 
рекомбинантен TNMD протеин посредством инструментални и 
молекулярно-биологични методи.  
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МАТЕРИАЛИ 

1. Клетъчни култури: McCoy – Plovdiv (безсерумна 
фибробластна клетъчна линия), McCoy (фибробластна клетъчна 
линия), COS-7 (фибробластна клетъчна линия от бъбрек на 
африканска зелена маймуна), PDL (клетъчна линия от клетки 
предшественици от човешки PDL), A2058 (човешка меланомна 
клетъчна линия), L5178Y (миша лимфомна клетъчна линия), HT 
1080 (човешка фибросаркомна линия).  

2. Трансфекционни реагенти: ТurboFectTM (Fermentas); 
Lipofectamine 2000 (InvitroGen); AlphaFectin (Capricorn Scientific).  

3. Хранителни среди: DMEM/F12 (1:1) w LGlutamine, 15 mM 
Hepes; DMEM 4,5 g/l Glucose w stab.Glutam; RPMI 1640 2,0 g/l 
NaHCO3 w L-Glutamine; DMEM 1,0 g/l Glucose w L-Glutamine; MEM 
Eagle w EBSS, w stab. Glutam; (PAN Biotech); 

4. Антибиотици: Ampicillin sodium, Kanamycine sulphate 
monohydrate (Duchefa biochemie); G-418 disulphate (Duchefa 
biochemie, Sigma Aldrich); Penicillin/Streptomycin 10 000 U/ml/10 mg/ml 
(PAN Biotech). 

5. Китове:  
Кит Производител 

GenoType® DNA Isolation kit, за изолиране на геномна 
ДНК от еукариотни клетки 

Hain Lifescience 

Quick-gDNATM MicroPrep, за изолиране на геномна ДНК от 
еукариотни клетки 

Zymo Research 

RNeasy Mini Kit, кит за изолиране на РНК Qiagen 

RT2 First Strand Kit, кит за синтез на кДНК Qiagen 
QIAEX II Gel Extraction Kit, за изолиране на ДНК от 
агарозен гел 

Qiagen 

Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prep Kit, за изолиране на 
плазмидна ДНК 

Jena Bioscience 

GeneJet Plasmid Midiprep, за изолиране на плазмидна 
ДНК 

Thermo Scientific 
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6. Антитела: DYKDDDDK-tag Antibody, pAb, Rabbit Аb (GenScript); 
Goat anti-Rabbit IgG Ab, HRP conjugate (Sigma Aldrich) 

7. Ензими: Рестриктази BspHI, NcoI, AvrII, XbaI, EcoRI, NotI; Т4 
ДНК лигаза лигаза, T4 ДНК полимераза (Thermo Scientific) 

8. Други реагенти: Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin, афинитетна 
смола за пречистване на протеини (GenScript); WST-1, реагент за 
клетъчна жизненост и пролиферация (Roche Diagnostics), RT2 SYBR 
Green ROX Qiagen, флуоресцентно багрило за qPCR (Thermo 
Scientific). 

9. Плазмиди 
pMONO-neo-GFP – търговски 
продукт, достъпен плазмид за 
експресия на GFP, с резистент-
ност към Kanamycin/G418, съот-
ветно в бактериални/животински 
(бозайници) клетки (SAS Cayla 
InvivoGen) 

 

pENTR11-FLAG-hTNMD – плаз-
миден вектор, конструиран на 
базата на pENTR11, с резистент-
ност към канамицин, любезно 
предоставен от института Max 
Planck, Германия – носи кДНК, 
кодираща човешки ТNМD 

 
Фигура 1. Фигура 2. 

                                                     

pENTR11_FLAG_TNMD

4054 bp
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10. Бактериален щам: E. coli XL1-Blue 

11. Праймери: Всички праймери са поръчани от фирма Metabion 
International AG, Германия. 
1. За амплификация на фрагмент hTNMD (конструиране на pMONO-
TNMD): 

TNMD_F_NcoI: 5'-TGGTTGTTGTGCTGTCTCATC-3‘ 
TNMD_R_XbaI: 5'-GTACAAGAAAGCTGGGTCTAG-3‘ 

2. За амплификация на фрагмент GFP (конструиране на pENTR11-
GFP): 

GFP-F-EcoRI 5’-CGGAATTCATGAGCAAGGGAGAAGAACTC-3’  
GFP-R-NotI 5’-ATAGTTTAGCGGCCGCTTACTTGTACAGCTCATCC-3’ 

3. За амплификация на hTNMD (фрагмент 619 бд) (колони PCR): 
L 5’-AAGCGGAAATGGCACTGATGAAAC-3’ 
R 5’-TCGTCCTCCTTGGTAGCAGTATGG-3’ 

4. За амплификация на hTNMD (фрагмент 127 бд) (qPCR) 
L 5’-CACGCCAGACAAGCAAGTG-3’ 
R 5’-AAGCGGTTGCCTCGACGG 3’ 

5. За амплификация на mTNMD (фрагмент 134 бд) (qPCR) 
L 5’-GGATTGACCAGAATGAGCAA-3’  
R 5’-CAGCATTGGGTCAAATTCAA-3’ 

6. За амплификация на hmGAPDH (фрагмент 179 бд) (qPCR) 
L 5’- TCATGACCACAGTCCATGC-3’  
R 5’- CGGAAGGCCATGCCAGTG-3’ 

7. За амплификация на hmACTB (фрагмент 106 бд) (qPCR) 
L 5’-GATCAAGATCATTGCTCCTCCT-3’  
R 5’-CTCCTGCTTGCTGATCCAC-3’ 
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 МЕТОДИ 

1. Получаване на компетентни клетки E. coli XL1 Blue 

2. Трансформация на компетентни клетки E. coli 

3. Изолиране на плазмидна ДНК чрез силикагел мембранна 
адсорбция  

4. Изолиране на ДНК фрагменти от агарозен гел  

5. Полимеразна верижна реакция (PCR) 

6. Рестрикция на плазмидни вектори  

7. Лигиране на вектор и фрагмент с лепливи краища при 16°С 

8. Изолиране на свободна от ендотоксини плазмидна ДНК  

9. Колони PCR  

10. Изолиране на геномна ДНК от еукариотни клетки (клетъчни 
суспензии)  

11. Пречистване на клетъчни култури от микоплазми  

12. Детекция на микоплазми  

13. Клетъчна жизненост и цитотоксичност  

14. Протокол за трансфектиране на клетки 

15. Изолиране на иРНК  

16. Синтезиране на кДНК  

17. Q-PCR анализ  

18. ΔΔCt анализ 

19. Имунопреципитация на рекомбинантни протеини, белязани с 
FLAG-tag  

20. Western blot анализ 

21. Клетъчно култивиране на монослойни и суспензионни клетъчни 
култури 
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РЕЗУЛТАТИ 

1. Въвеждане на безсерумна клетъчна линия McCoy – Plovdiv 
в условия на стабилно култивиране и субкултивиране.  

Култивирането и субкултивирането на безсерумна клетъчна 
линия McCoy – Plovdiv са извършени съгласно разработени по-рано 
работни процедури (Draganov et al., 2003).  

2. Ендогенни нива на експресия на теномодулинова иРНК 

Ендогенното ниво експресия на TNMD ген в клетките McCoy – 
Plovdiv трябваше да послужи като основа за сравнение с 
транзитната експресия на гена при последващите трансфекционни 
експерименти. Обикновено TNMD е представен в повечето тъкани в 
много ниски концентрации. За реализиране на поставената цел 
първоначално бяха разработени универсални праймери и тяхната 
ефективност беше тествана в условия на стандартен PCR анализ. 
Получените при анализа резултати, демострират ефективната 
амплификация на кДНК матрици, производни от човешки и миши 
клетъчни линии.  

Ендогенното ниво на TNMD в клетките McCoy – Plovdiv е 
установено посредством qPCR анализ. За нуждите на 
експерименталната постановка беше изолирана иРНК от клетки 
McCoy – Plovdiv, L5178Y и A2058 с последващ синтез на кДНК. 
Анализирани са четири различни биологични образеца. При две от 
пробите, включващи миша (L5178Y) и човешка (A2058) клетъчни 
линии са използвани праймери за ACTB като положителни 
контроли – ендогенни референти. Останалите две проби, включват 
миша (L5178Y) линия с праймери за hTNMD и McCoy – Plovdiv също 
с праймери за hTNMD. В съответствие с очакванията, най-високо 
ниво на експресия беше отчетено за гена, кодиращ актин β 
(hmACTB праймери) със Ct стойности съответно 15.53 за образец 2 
и Ct 17.03 за образец 3 (фиг. 3). 

В клетъчната линия McCoy – Plovdiv нивото на hTNMD ген е 
много ниско, което се вижда от амплификационната крива, 
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пресичаща праговата линия по време на 34 цикъл от анализа 
(34.11). Подобен резултат е получен и при анализ на кДНК от 
мишата клетъчна линия L5178Y с праймери за hTNMD ген (Ct 33.74), 
което индикира пренебрежимо ниска степен на експресия на TNMD 
в двете клетъчни линии.  

 
No Name Type Ct Colour 
1 hTNMD L5178Y cDNA base level control 33,74  
2 hmACTB A2058 cDNA positive control 15,53  
3 hmACTB L5178Y cDNA positive control 17,03  
4 hTNMD McCoy – Plovdiv cDNA base level control 34,11  

Фигура 3. Амплификационни криви от qPCR анализ за ендогенни нива на 
hTNMD. Ендогенен референт ACTB. 

При повторен qPCR анализ са тествани общо 5 проби, 
включващи хибридна McCoy – Plovdiv и миша L5178Y (фиг. 4). Като 
ендогенен референт е използван GAPDH (положителна контрола), а 
като матрица – кДНК. Пробата с вода, вместо матрица е 
отрицателна контрола. За експресията на GAPDH бяха установени 
Ct стойности за McCoy – Plovdiv – Ct 21.73 и за L5178Y – Ct 22.32. 
При пробите с праймери за hTNMD, експресията на TNMD е 
значително по слаба (между 32 и 34 цикъл): кДНК от L5178Y с 
праймери за hTNMD (Ct 33.86) и кДНК от McCoy – Plovdiv с 
праймери за hTNMD (Ct 32.01). В пробата, служеща за отрицателна 
контрола логично няма никаква амплификация. Резултатите 
потвърдиха пренебрежимо ниското ниво на експресия на TNMD в 
двете линии. 
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No Name Type Ct Colour 
1 hTNMD McCoy – Plovdiv cDNA Base level control 32,01  
2 hTNMD L5178Y cDNA Base level control 33,86  
3 hmGAPDH McCoy – Plovdiv cDNA Positive Control 21,73  
4 hmGAPDH L5178Y cDNA Positive Control 22,32  
5 negative control Negative Control -  

Фигура 4. Амплификационни криви от qPCR анализ за ендогенни нива на 
hTNMD. Ендогенен референт GAPDH. 

3. Разработване на вектори за експресия TNMD и GFP  

3.1. Разработване на конструкт за експресия на човешки 
теномодулин, базиран на pMONO-neo-GFP 

За изолирането на hTNMD ген е използван плазмида pENTR11-
FLAG-hTNMD. Първоначално, паралелно беше осъществена 
трансформация на щама E. coli XL1 Blue с векторите pMONO-neo-
GFP и pENTR11-FLAG-hTNMD. От получените рекомбинанти беше 
изолирана плазмидна ДНК.  

Векторът pMONO-neo-GFP (фиг. 1) беше подложен на 
рестрикция с ензимите BspHI и AvrII, при което наличният в него 
фрагмент (LGFP) бе елиминиран, а полученият векторен фрагмент 
от 3812 бд е използван за клониране на човешки теномодулинов 
ген. Последният е получен чрез PCR амплификация, което позволи 
от плазмида pENTR11-FLAG-hTNMD (фиг. 2) да се амплифицира 
TNМD кодиращата последователност, паралелно с уникалните 
рестрикционни сайтове за ензимите NcoI и XbaI, както и N 
терминалния FLAG-tag. Дължината на получения фрагмент беше 
951 бд. За PCR амплификацията е използвана следната двойка 
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праймери:  
TNMD_F_NcoI: 5' TGGTTGTTGTGCTGTCTCATC 3‘ 
TNMD_R_XbaI: 5' GTACAAGAAAGCTGGGTCTAG 3‘ 
С цел елиминиране на грешки по време на амплификацията при 

подготвянето на реакционната смес е използвана Pfu полимераза. 
Пречистеният PCR продукт (951 бд) бе третиран с две рестриктази 
NcoI и XbaI и използван като нов фрагмент, който да се интродуцира 
във векторния фрагмент (3812 бд). Двата фрагмента (951 бд и 3812 
бд) са разделени на 0.8% агарозен гел, изолирани и пречистени. 
След това получените краища на фрагмента FLAG-hTNMD NcoI и 
XbaI са лигирани съответно към BspHI и AvrII краищата на 
векторния фрагмент. Тук е необходимо да се отбележи, че 
краищата, получени при рязане с AvrII, са съвместими с тези, 
получени при рязане с XbaI, а също така краищата получени при 
рязане с NcoI, са съвместими с тези, получени при рязане с BspHI. С 
конструирания плазмид pMONO-neo-TNMD (фиг. 5) е извършена 
трансформация на E. coli XL1 Blue и проведен скрининг на 
рекомбинантните клонове бактерии. 

 
Фигура 5. Кръгова карта на конструкт pMONO-neo-hTNMD.  
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Използван е колони PCR метод за бърз скрининг на въведения 
в плазмида фрагмент (FLAG-hTNMD) директно от колонии E. coli, в 
които беше клониран плазмидният вектор, съдържащ фрагмента. За 
клонирането на плазмида pMONO-Neo-TNMD са използвани, 
създадени от нас, компетентни клетки от щама E.coli XL1-Blue. След 
трансформацията на компетентните клетки от бактериалната 
суспензия бе изолирана ДНК. Подготвените проби бяха подложени 
на PCR. След това образците с амплифицираните фрагменти с 
дължина от 619 бд бяха разделени на агарозен гел (фиг. 6). При 
всичките 8 проби, взети от различни колонии, има ясен сигнал при 
очакваната дължина на фрагмента. Това доказва, че 
трансформацията на E. coli е успешна и плазмидът, обект на нашия 
интерес, е клониран в бактериите.  

 
Фигура  6. Скрининг на рекомбинанти с колони PCR за доказване на фрагмент 
от 619 бд  

1 – 8 –  Клонове E. coli;  
M    – O’Gene ruler Fermentas 
“+”  – Положителна контрола 
“-”   – Отрицателна контрола 

Посредством рестрикционен анализ, беше осъществен и 
паралелен скрининг на двата плазмида в рекомбинантните клонове 
по pMONO-neo-TNMD и pMONO-neo-GFP. Рестрикцията е 
извършена в наличните по рестрикционната карта два сайта NotI 
при pMONO-neoTNMD и двата сайта NotI-BspHI при pMONO-neo-
GFP. Резултатите са показани на фигура 7: 
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Фигура 7. Рестрикционен анализ на рекомбинантните клонове по pMONO-neo-
TNMD (в NotI) и pMONO-neo-GFP (в NotI-BspHI) 

1 – pMONO-neoTNMD, NotI digest 
2 – pMONO-neo-GFP, NotI-BspHI digest 
M – 1kbPlus DNA Ladder Fermentas 

Двата плазмида, pMONO-neo-TNMD и pMONO-neo-GFP, са 
използвани съответно за трансфекция на клетъчна линия McCoy – 
Plovdiv за транзитна експресия на TNMD при безсерумни условия и 
за контрол на трансфекцията. 

3.2. Разработване на конструкт за експресия на GFP, 
базиран на pENTR11-FLAG-hTNMD  

Като репортер за трансфекцията беше разработен, базиран на 
pENTR11-FLAG-hTNMD (фиг. 2), продукт, съдържащ GFP ген. 
Плазмидът pENTR11-FLAG-hTNMD бе подложен на рестрикция с 
ензимите EcoRI и NotI, при което наличният в него ген (hTNMD) 
беше изрязан и отстранен. Полученият векторен фрагмент е 
използван впоследствие за клониране на GFP ген. Чрез стандартен 
PCR от плазмида pMONO-neo-GFP (фиг. 1) е амплифицирана GFP 
кодиращата последователност, паралелно с уникалните 
рестрикционни сайтове за ензимите EcoRI към 5‘ и NotI към 3‘. За 
PCR амплификацията са използвани двойката праймери:  

GFP-F-EcoRI 5’ CGGAATTCATGAGCAAGGGAGAAGAACTC 3’  
GFP-R-NotI 5’ ATAGTTTAGCGGCCGCTTACTTGTACAGCTCATCC 3’ 
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За да се елиминират евентуални грешки по време на 
амплификацията, при подготвянето на реакционната смес е 
използвана Pfu полимераза. Пречистеният PCR продукт беше 
третиран с рестриктазите EcoRI и NotI. Така полученият фрагмент 
бе лигиран съответно към EcoRI и NotI краищата на вектора. С 
конструирания нов плазмид pENTR11-FLAG-GFP (фиг. 9) беше 
извършена трансформация на E. coli XL1 Blue.  

Рекомбинантните клонове бяха скринирани посредством 
рестрикционен анализ на базата на допълнително въведен, при 
клонирането на GFP гена, NotI сайт. Резултатите са показани на 
фигура 8: 

  
Фигура 8. Рестрикционен анализ на рекомбинантните клонове по pENTR11-GFP 
(в NotI) и pENTR11-TNMD (в NotI) 

1 – pENTR11-GFP, NotI digest 
2 – pENTR11-TNMD, NotI digest 
M – 1kbPlus DNA Ladder Fermentas 

Двата плазмидни вектора, pENTR11-FLAG-hTNMD и pENTR11-
FLAG-GFP, бяха използвани съответно за трансфекция на клетъчна 
линия McCoy – Plovdiv за транзитна експресия на TNMD и за 
контрол на трансфекцията. 
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Фигура 9. Кръгова карта на конструкта pENTR11-FLAG-GFP 

4. Трансфектиране на клетки McCoy – Plovdiv с получените 
GFP и TNMD конструкти 
Изолирането на успешно трансфектирани клетки е важна 

стъпка при трансфекция и за тази цел могат да бъдат използвани 
различни агенти за селекция. Наличието на гени за резистентност 
към Km/G-418 съответно в прокариотни/еукариотни клетки в 
плазмидните вектори беше определящо за прилагането на 
антибиотика G-418 като селективен агент. За установяване на 
цитотоксичния ефект върху нетрансфектирани клетки преди да 
започнат процедурите по трансфектирането бяха тествани два 
комерсиално достъпни варианта на антибиотика G-418, съответно 
продукти на фирмите Sigma-Aldrich (G-418S) и Duchefa Biochemie 
(G-418D). Клетките бяха третирани с концентрации на G-418 между 
0.2 и 2.0 mg/ml.  

Клетъчната жизненост беше отчитана 48 часа и 96 часа след 
третирането с антибиотика. Резултатите (фиг. 10) показаха, че 
концентрации 0.5 – 0.6 mg/ml за G-418 на Sigma-Aldrich ефективно 
убиват нетрансфектирани клетки McCoy – Plovdiv, докато G-418 на 

                                          

pENTR11_GFP

3174 bp
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Duchefa Biochemie трябва да се прилага при по високи 
концентрации 0.9 – 1 mg/ml. 

Беше установено, че смяната на хранителната среда на 
нетрансфектирани клетки McCoy – Plovdiv, третирани с G-418S, 
води до намаляване на клетъчната жизненост. Бяха изследвани две 
групи клетки, култивирани за 96 часа след третиране с антибиотика. 
При едната група клетки хранителната среда беше сменена 48 часа 
след третирането с нова, съдържаща същата концентрация от 
G-418S. При другата група клетки смяна на хранителната среда не 
беше извършвана.  

Резултатите показаха, че концентрации на антибиотика 
0.2 mg/ml и 0.4 mg/ml не влияят на клетките и в двата случая, но 
концентрация от 0.6 mg/ml, при клетки със заменена среда, води до 
100% клетъчна смърт. При клетките третирани със същата 
концентрация, но без смяна на средата беше отчетена клетъчна 
жизненост от 13.4%.  

 
Фигура 10. Клетъчна жизненост на клетки McCoy – Plovdiv третирани с различни 
концентрации антибиотик G-418 D (черни колонки) и G-418 S (бели колонки). 
Клетъчната жизненост е отчетена с реагент WST-1 48 часа и 96 часа след 
третирането с антибиотика. Резултатите са представени със средни стойности 
от два независими експеримента, всеки с по три повторения.  
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По време на трансфекционните процедури са тествани три 
трансфекционни реагента: TurboFect™ (катионен полимер), 
Lipofectamine 2000 (липид-базиран катионен реагент) и Alphafectin 
(повърхностна структура от поликатионни липиди с дендример-
подобни разклонения). Експериментите по трансфекция са 
извършвани в 24 и 96 ямкови плаки.  

На фигура 11. са представени клетки от клетъчна линия 
McCoy – Plovdiv след трансфекция на ген за GFP, като са 
използвани различни трансфекционни реагенти. Количеството на 
ДНК (в случая pMONO-neo-GFP) и трансфекционният реагент са в 
съотношения, препоръчани от фирмите производители. 
Трансфекцията е извършена в 24 ямкови плаки. Вижда се добре, че 
най-много флуоресциращи клетки има в културата, трансфектирана 
с TurboFect™ (фиг. 11А), по-слаба трансфекция се отчита за 
пробата с Lipofectamine (фиг. 11Б) и незначителна за тази с 
Alphafectin (фиг. 11В).  

 
Фигура 11. Трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv с конструкт pMONO-neo-GFP 
с три различни трансфектиращи реагента. Клетките са инкубирани за 5 часа с 
комплекса ДНК/Трансфекционен реагент в съответните отношения.  

A – ДНК : TurboFectТМ Transfection Reagent – 1µg : 2µl  
Б – ДНК : Lipofectamine 2000 Reagent – 1µg : 5µl  
В – ДНК : Alphafectin Transfection Reagent – 1µg : 3.5µl  
Увеличение 100х 

По време на всички експерименти, свързани с оптимизирането 
на процедурите за трансфекция на клетъчната линия McCoy – 
Plovdiv сме се съобразявали с поддържането на параметрите, 
гарантиращи качеството и количеството на използваната ДНК. 
Съотношението на абсорбцията протеини/ДНК (А260/A280) в ДНК, 
използвана за трансфекция е 1.8. Това отразява по-ниско ниво на 

18 



контаминация от протеини.  
За установяване на негативно (цитотоксично) въздействие на 

използваните от нас бактериални плазмиди, носещи клонирания 
репортерен ген за GFP, бяха тествани различни концентрации на 
ДНК в границите от 10 ng/ml до 5000 ng/ml. Микроскопски не бяха 
отчетени морфологични изменения в клетките (в митоза и 
интерфазни) или промени в състоянието на клетъчния монослой до 
72-я час след прибавяне на разтворите, съдържащи ДНК в 
съответните концентрации. 

Turbofect и Lipofectamine 2000 влияят на клетъчната жизненост 
в зависимост от концентрацията им. Микроскопски и 
спектрофотометричен анализи, бяха използвани за определянето 
на състоянието на клетките McCoy – Plovdiv, третирани с 
трансфекционните реагенти TurboFect и Lipofectamine 2000 в 
96-ямкови плаки.  

 
Фигура 12. Клетки McCoy – Plovdiv, третирани с TurboFect за 24 часа:  
A – Контрола; Б – 0.8 μl/ямка; В – 1 μl/ямка; Г – 1.4 μl/ямка. Увеличение: 100х 

Много ниски концентрации от TurboFect не влияят върху 
морфологията на клетките и клетъчният слой е идентичен с 
контролата (Фиг. 12A). Концентрация на TurboFect от 0.8 μl/ямка 
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нарушава конфлуентността на монослоя (Фиг. 12Б). Наблюдавани 
бяха удължени вретеновидни клетки, а също така и много окръглени 
и мъртви клетки. По-високите концентрации на TurboFect (1 μl/ямка 
и 1.4 μl/ямка) влияят върху клетъчните култури като причиняват 
значително увеличение на броя на мъртвите клетки (Фиг. 12В, Г). 
При най-високите концентрации на TurboFect (2 μl/ямка) се 
наблюдават само единични живи клетки.  

Клетъчната жизненост беше анализирана 24 часа след 
третирането с реагента WST-1 в 96 ямкови плаки (фиг. 13). Беше 
отчетена ясна тенденция в намаляването на броя на клетките в 
зависимост от концентрацията. Оцеляемостта на клетките пада до 
50% при третиране с концентрация на реагента 1 μl/ямка и 
намалява още повече при по-високи концентрации (1.2 – 2 μl/ямка). 
Lipofectamine 2000 не упражнява никакъв цитотоксичен ефект върху 
клетки McCoy – Plovdiv с изключение на най-високите концентрации 
(1.6 – 2 μl/ямка), които водят до 30 – 40% намаляване на броя на 
оцелелите клетки. Значително понижаване на клетъчната жизненост 
беше отчетено при концентрации по-високи от 2 μl/ямка. При 
концентрация на Lipofectamine от 10 μl/ямка броят на живите клетки 
беше само 10% в сравнение с контролата.  

 
Фигура 13. Връзка между оцелелите клетки McCoy – Plovdiv и концентрацията 
на трансфекционните реагенти TurboFect и Lipofectamine 2000. Клетките са 
третирани с концентрации между 0.2 и 2 μl/ямка. Клетъчната жизненост е 
отчетена с реагент WST-1 за 24 часа. Резултатите са представени със средни 
стойности от два независими експеримента, всеки с по три повторения  
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Количеството на трансфекционния реагент, което ще се 
използва за трансфекция, зависи от количеството на ДНК и 
клетките, които ще бъдат подложени на трансфектиране. Това 
наложи да се оптимизира съотношението ДНК/ТР, което ще се 
прилага за трансфектирането на всяка клетъчна линия, за да се 
гарантират най-добрите резултати.  

На фигура 14А са представени резултати от трансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv с константно количество ДНК и 
трансфектиращ реагент TurboFect™ в три различни концентрации 
(ДНК:Turbofect): 1:1.5; 1:2; 1:2.5 (µg:µl) в 24 ямкови плаки. За 
сравнение са трансфектирани клетки от маймунски бъбрек COS-7 
(фиг. 14Б). 

 

Фигура 14. Трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv (редица А) и клетки от 
маймунски бъбрек COS-7 (редица Б) с конструкт pMONO-neo-GFP в 24 ямкови 
плаки. Инкубацията на комплекса ДНК/TurboFect с клетките е проведена за 5 
часа с три различни съотношения на реагиращите молекули:  

A1 и Б1 – 1 µg ДНК : 1.5 µl TurboFectТМ 
А2 и Б2 – 1 µg ДНК : 2 µl TurboFectТМ  
А3 и Б3 – 1 µg ДНК : 2.5 µl TurboFectТМ 
Увеличение 100х 

Вижда се, че по отношение на количеството трансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv най-добре е да се използва TurboFect™ в 
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съотношение ДНК/ТР 1:2 (µg:µl). За клетки COS-7 по-добри 
резултати се получават при съотношение ДНК/ТР 1:2.5 (µg:µl).  

Същите изследвания са проведени и по отношение на 
Lipofectamine 2000 (фиг. 15). Реагентът е използван съответно в 
концентрации: 1 µl, 2 µl и 3 µl. При микроскопското изследване се 
отчита нарастване на количеството на трансфектирани COS-7 
клетки като най-високи са стойностите, получени за култури, 
третирани с 3 µl трансфектиращ реагент (фиг. 15Б). За клетки 
McCoy – Plovdiv нивата на трансфекция са ниски и не се променят с 
увеличаване количеството на Lipofectamine 2000 (фиг. 15А). 

 

Фигура 15. Трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv (колона A) и клетки от 
маймунски бъбрек COS-7 (колона Б) с конструкт pMONO-neo-GFP. Инкубацията 
на комплекса ДНК/ Lipofectamine 2000 с клетките е проведена за 5 часа с три 
различни концентрации на липидния реагент:  

А1 и Б1 – 1 µg ДНК : 1 µl Lipofectamine  
А2 и Б2 – 1 µg ДНК : 2 µl Lipofectamine  
А3 и Б3 – 1 µg ДНК : 3 µl Lipofectamine  
Увеличение 100х 

Трансфекцята на клетки McCoy – Plovdiv е по-ефективна когато 
се използва TurboFect. Прилагането на Lipofectamine 2000 води до 
по-висока смъртност. Това беше потвърдено и при експериментите 
в 96-ямкови плаки. Много малко флуоресциращи клетки бяха 
детектирани при културите третирани с ДНК/ТР комплекси в 
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съотношение 0.1 μg ДНК/0.4 μl Turbofect за всяка ямка (фиг. 16A). 
По-високите концентрации на ДНК (0.2 μg, 0.3 μg, 0.4 μg) водят до 
повишаване броя на трансфектираните клетки в сравнение с тези, 
третирани с 0.1 μg DNA (фиг. 16Б-Г), но тези концентрации не 
оказват значително влияние върху трансфектираните клетки. От 
друга страна трансфекцията на клетки McCoy – Plovdiv с 
Lipofectamine 2000 не показа задоволителни резултати с всички 
тествани концентрации на ДНК.  

 
Фигура 16. Клетки McCoy – Plovdiv, трансфектирани с плазмидна ДНК, 
съдържаща GFP и TurboFect в различни съотношения:  

A – 0.1 μg ДНК/0.4 μl TurboFect. 
Б – 0.2 μg ДНК/ 0.4 μl TurboFect.  
В – 0.3 μg ДНК/0.4 μl TurboFect. 
Г – 0.4 μg ДНК/0.4 μl TurboFect.  
Увеличение: 100х 

За изследването дали има разлика в нивото на трансфекция на 
клетки McCoy – Plovdiv по отношение на използваната среда беше 
използван реагент Turbofect в три различни среди без серум: HD, 
PBS и OPTIMEM. Резултатите са представени на фигура 17. Няма 
съществена разлика между ефективността на трансфекцията, 
проведена в специализирана среда OPTIMEM и безсерумната среда 
HD, в която се култивират клетки McCoy – Plovdiv. 
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Фигура 17. Трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv pMONO-neo-GFP. 
Съотношението ДНК (McCoy – Plovdiv)/TurboFect е 2μg:4μl. Инкубацията на 
комплекса ДНК/TurboFect с клетките е проведена за 5 часа в три различни 
среди:  

A – PBS (буфер DPBS с Ca2+ и Mg2+) 
Б – HD (DMEM/Ham’s F-12 1:1) 
В – OM (среда за трансфекция OPTIMEM)  
Увеличение 100х 

Паралелно с pMONO-neo-GFP, процедурите по оптимизиране 
на условията за трансфекция на клетъчна линия McCoy – Plovdiv 
бяха извършени по идентичен начин и с другия, разработен от нас, 
репортерен конструкт pENTR11-GFP. Впоследствие трансфекция на 
клетки McCoy – Plovdiv беше извършена и с плазмидните вектори 
pMONO-neo-TNMD и pENTR11-FLAG-TNMD, конструктивно напълно 
идентични съответно на pMONO-neo-GFP и pENTR11-GFP. Нашите 
очаквания бяха, че трансфектирането ще се осъществи по-същия 
начин. За трансфекцията на клетките и посттрансфекционно им 
възстановяване бяха използвани вече разработените процедури на 
процеса. Ефективността на трансфекцията и транзитната експресия 
на hTNMD ген бяха проверени и анализирани с qPCR. 

5. Доказване на рекомбинантен hTNMD в трансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv  

5.1. qPCR анализ  
За амплификацията са използвани, разработените преди това 

праймерни двойки за hTNMD, за hmACTB, за hmGAPDH. Всички 
анализи бяха изведени в две технически реплики, което елиминира 
възможността от неточности или пропуски при изпълнението на 
анализа или при работата на апарата. 
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Резултатите от анализа са представени на фигура 18. 
Анализирани са общо 16 проби. Te могат да бъдат разделени на 4 
групи: 1. Проби, съдържащи трансфектирани с pMONO-TNMD, 
pENTR11-TNMD и pMONO-GFP клетки, нетрансфектирани клетки и 
праймери за hmACTB. 2. Проби, съдържащи трансфектирани с 
pMONO-TNMD, pENTR11-TNMD и pMONO-GFP клетки, 
нетрансфектирани клетки и праймери за hmGAPDH. 3. Проби, 
съдържащи трансфектирани с pMONO-TNMD и pENTR11-TNMD 
клетки и праймери за hTNMD. 4. Проби, съдържащи трансфектирани 
с pMONO-GFP клетки, нетрансфектирани клетки и праймери за 
hTNMD.  

 
No. Name Type Ct Colour 
1 MCP-GAPDH Positive Control 18.25 

 2 pENTR11-TNMD-GAPDH Positive Control 18.57 
 3 pMONO-GFP-GAPDH Positive Control 19.05 
 4 pMONO-TNMD-GAPDH Positive Control 18.71 
 5 MCP-ActB Positive Control 14.19 
 6 pENTR11-TNMD-ActB Positive Control 14.62 
 7 pMONO-GFP-ActB Positive Control 14.96 
 8 pMONO-TNMD-ActB Positive Control 14.76 
 9 MCP-hTNMD Base Level Control  27.08 
 10 pENTR11-TNMD-hTNMD TNMD Line 23.17 
 11 pMONO-GFP-hTNMD Base Level Control  27.86 
 12 pMONO-TNMD-hTNMD TNMD Line 23.89 
 13 MCP-hTNMD Base Level Control  27.53 
 14 pENTR11-TNMD-hTNMD TNMD Line 23.11 
 15 pMONO-GFP-hTNMD Base Level Control  28.44 
 16 pMONO-TNMD-hTNMD TNMD Line 23.79 
 Фигура 18. qPCR анализ на трансфектирана клетъчна линия МcCoy – Plovdiv за 

транзитна експресия на  hTNMD. Амплификационни криви за експресията на 
ActB (положителна контрола), GAPDH (положителна контрола), базовата 
експресия на hTNMD и транзитната експресия на трансфектирания hTNMD 
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Най-високо ниво на експресия има при пробите 5, 6, 8, 7 (група 
1), амплифицирани с ACTB праймери. Амплификационните криви 
пресичат праговата линия между 14 и 15 цикъл (съответно Ct 14,19; 
14,62; 14,96; 14,76). Следват пробите 1, 2, 4, 3 (група 2), 
амплифицирани с GAPDH праймери. Амплификационните криви 
пресичат праговата линия между 18 и 19 цикъл (съответно Ct 18,25; 
18,57; 19,05; 18,71). Пробите 10, 14, 16 и 12 (група 3) са 
техническите реплики на трансфектирани клетки, съответно с 
векторите pENTR11-hTNMD и pMONO-neo-TNMD и амплифицирани 
с праймери за hTNMD. Репликите две по две се амплифицират 
паралално и пресичат праговата линия между 23 и 24 цикъл 
(съответно Ct 23,17; 23,11; 23,89; 23,79). Най-слаба експресия има 
при проби 9, 13, 11, 15 (група 4), включващи техническа реплика на 
нетрансфектирани клетки от линия McCoy – Plovdiv (МСР) и 
трансфектирани клетки, съответно с векторите pENTR11-GFP и 
pMONO-neo-GFP, които нямат hTNMD ген (контроли за базово ниво 
на експресия на hTNMD и за ефекта от присъствието на вектора за 
трансфекция). Последните проби са амплифицирани с праймери за 
hTNMD. Амплификационните им криви пресичат праговата линия 
между 27 и 29 цикъл (съответно Ct 27,08; 27,53; 28,44; 27,86).  

5.2. ΔΔ Ct анализ 
Данните от qPCR анализа бяха  използвани за определяне на 

относителните промени в експресията на рекомбинантния протеин 
чрез ΔΔ Ct анализ. Включени са стойностите от съпоставката на 
разликите в експресионните нива на референтния ген (hTNMD): 1. В 
трансфектирани с pENTR-TNMD клетки McCoy – Plovdiv спрямо 
нетрансфектирани клетки McCoy – Plovdiv (MCP); 2. В 
трансфектирани с pMONO-TNMD клетки McCoy – Plovdiv спрямо 
нетрансфектирани клетки McCoy – Plovdiv (MPC). При изчисленията 
по формулата като положителна контрола са включени ендогенните 
референти GAPDH и ACTB. Отчетените разлики са съответно 22.39 
и 15.19 пъти по-високо ниво на експресия на hTNMD при ендогенен 
референт GAPDH и съответно 24.17 и 16.39 пъти по-високо ниво на 
експресия на hTNMD при ендогенен референт ACTB. На фигура 19 
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са съпоставени графично представените резултати от ΔΔ Ct анализ 
за повишаването на експресионните нива на рекомбинантния 
hTNMD взависимост от използваните различни положителни 
контроли – ACTB и GAPDH. 

Според извършения ΔΔ Ct анализ (таблици 1 и 2), разликите в 
Ct на трансфектираните с конструкт за hTNMD и 
нетрансфектираните линии индикират повишаване на 
експресионните нива на hTNMD между 15 и 24 пъти.  

Таблица 1. Резултати от ΔΔ Ct анализ. Разлики в експресионните нива на 
референтния ген (hTNMD) в трансфектирани клетки с pMONO-TNMD спрямо 
нетрансфектирани клетки (MCP) и в трансфектирани клетки с pENTR_TNMD 
спрямо нетрансфектирани клетки (MCP). Ендогенен референт – GAPDH 

1. McCoy – Plovdiv, трансфектирани c pENTR-TNMD / нетрансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv (MCP). Ендогенен референт GAPDH  

ΔCt(TNMDtreat – GAPDHtreat) – ΔCt(TNMDcontrol – GAPDHcontrol) ΔCttreat – ΔCtcontrol ΔΔCt 2- ΔΔCt 
(10 – 2) – (9 – 1) (23.17 – 18.57) – (27.08 – 18.25) 4.6 – 8.83 -4.23 18.77 

(14 – 2) – (9 – 1) (23.11 – 18.57) – (27.08 – 18.25) 4.54 – 8.83 -4.29 19.56 

(10 – 2) – (13 – 1) (23.17 – 18.57) – (27.53 – 18.25) 4.6 – 9.28 -4.68 25.63 

(14 – 2) – (13 – 1) (23.11 – 18.57) – (27.53 – 18.25) 4.54 – 9.28 -4.74 26.72 

Средна стойност (23.14 – 18.57) – (27.305 – 18.25) 4.57 – 9.055 -4.485 22.39 

2. McCoy – Plovdiv, трансфектирани c pMONO-TNMD / нетрансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv (MCP). Ендогенен референт GAPDH  

ΔCt(TNMDtreat – GAPDHtreat) – ΔCt(TNMDcontrol – GAPDHcontrol) ΔCttreat – ΔCtcontrol ΔΔCt 2- ΔΔCt 
(12 – 4) – (9 – 1) (23.89 – 18.71) – (27.08 – 18.25) 5.18 – 8.83 -3.65 12.55 

(16 – 4) – (9 – 1) (23.79 – 18.71) – (27.08 – 18.25) 5.08 – 8.83 -3.75 13.45 

(12 – 4) – (13 – 1) (23.89 – 18.71) – (27.53 – 18.25) 5.18 – 9.28 -4.10 17.15 

(16 – 4) – (13 – 1) (23.79 – 18.71) – (27.53 – 18.25) 5.08 – 9.28 -4.20 18.38 

Средна стойност (23.84 – 18.71) – (27.305 – 18.25) 5.13 – 9.055 -3.925 15.19 
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Таблица 2. Резултати от ΔΔ Ct анализ. Разлики в експресионните нива на 
референтния ген (hTNMD) в трансфектирани клетки с pMONO-TNMD спрямо 
нетрансфектирани клетки (МСР) и в трансфектирани клетки с pENTR_TNMD 
спрямо нетрансфектирани клетки (МСР). Ендогенен референт – ACTB 

1. McCoy – Plovdiv, трансфектирани c pENTR-TNMD / нетрансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv (МСР). Ендогенен референт ACTB 

ΔCt(TNMDtreat – ACTBtreat) – ΔCt(TNMDcontrol – ACTBcontrol) ΔCttreat – ΔCtcontrol ΔΔCt 2- ΔΔCt 
(10 – 6) – (9 – 5) (23.17 – 14.62) – (27.08 – 14.19) 8.55 – 12.89 -4.34 20.25 

(14 – 6) – (9 – 5) (23.11 – 14.62) – (27.08 – 14.19) 8.49 – 12.89 -4.40 21.11 

(10 – 6) – (13 – 5) (23.17 – 14.62) – (27.53 – 14.19) 8.55 – 13.34 -4.79 27.67 

(14 – 6) – (13 – 5) (23.11 – 14.62) – (27.53 – 14.19) 8.49 – 13.34 -4.85 28.84 

Средна стойност (23.14 – 14.62) – (27.305 – 14.19) 8.52 – 13.115 -4.595 24.17 

2. McCoy – Plovdiv, трансфектирани c pMONO-TNMD / нетрансфектирани 
клетки McCoy – Plovdiv (МСР). Ендогенен референт ACTB 

ΔCt(TNMDtreat – ACTBtreat) – ΔCt(TNMDcontrol – ACTBcontrol) ΔCttreat – ΔCtcontrol ΔΔCt 2- ΔΔCt 
(12 – 8) – (9 – 5) (23.89 – 14.76) – (27.08 – 14.19) 9.13 – 12.89 -3.76 13.55 

(16 – 8) – (9 – 5) (23.79 – 14.76) – (27.08 – 14.19) 9.03 – 12.89  -3.86 14.52 

(12 – 8) – (13 – 5) (23.89 – 14.76) – (27.53 – 14.19) 9.13 – 13.34 -4.21 18.51 

(16 – 8) – (13 – 5) (23.79 – 14.76) – (27.53 – 14.19) 9.03 – 13.34 -4.31 19.84 

Средна стойност (23.84 – 14.76) – (27.305 – 14.19) 9.08 – 13.115 -4.035 16.39 
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Фигура 19. Сравнение на експресионни нива (увеличение „в пъти“ – fold change) 
на hTNMD в трансфектирани клетки с pMONO-TNMD и pENTR_TNMD. 
Ендогенни референти – GAPDH и ACTB (положителни контроли); MCP 
(oтрицателна контрола)  
pENTR/МСР – експресионно ниво на рекомбинантен hTNMD в клетки McCoy – 
Plovdiv, трансфектирани с pENTR-TNMD спрямо нетрансфектирани клетки 
McCoy – Plovdiv (МСР) 
pMONO/МСР – експресионно ниво на рекомбинантен hTNMD в клетки McCoy – 
Plovdiv, трансфектирани с pMONO-TNMD спрямо нетрансфектирани клетки 
McCoy – Plovdiv (МСР) 

6. Доказване на рекомбинантен hTNMD в трансфектирани 
клетъчни линии чрез Western blot анализ 

За целите на експерименталната постановка бяха 
трансфектирани две клетъчни линии McCoy – Plovdiv и HT1080 с 
помощта на трансфекционния реагент TurboFect. Изследвани са 
клетъчни лизати от клетки McCoy – Plovdiv и HT1080, 
трансфектирани с рекомбинантния плазмид pMONO-neo-TNMD. 
Лизатите, съдържащи разтворени рекомбинантни протеини, 
белязани с октапептида FLAG tag, бяха подложени на 
имунопреципитация с имуноафинитетна смола. Смолата съдържа 
anti-FLAG моноклонални антитела, специфично свързващи 
протеини, белязани с FLAG. За доказване присъствието на 
рекомбинантен протеин, трансфектираните с hTNMD клетки 
McCoy – Plovdiv и HT1080, бяха анализирани чрез Western blot 
анализ преди и след протеиновата имунопреципитация.  
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Фигура 20. Western blot анализ на рекомбинантен hTNMD в трансфектирани 
клетъчни линии McCoy – Plovdiv и НТ1080.  

1. Маркер (Spectra Multicolor High Range Protein Ladder) 
2. hTNMD трансфектирана клетъчна линия McCoy – Plovdiv –  

преди имунопреципитация 
3. hTNMD трансфектирана клетъчна линия HT1080 –  

преди имунопреципитация 
4. hTNMD трансфектирана клетъчна линия McCoy – Plovdiv –  

след имунопреципитация 
5. hTNMD трансфектирана клетъчна линия HT1080 –  

след имунопреципитация 

Присъствието на hTNMD протеин, белязан с FLAG-tag, в 
анализираните проби беше мониторирано с първично анти-FLAG 
антитяло (RαFLAGtag antibody), последвано от вторично GαR IgG 
антитяло, конюгирано с HRP. Пробите бяха визуализирани чрез 
хемилуминисценция върху рентгенографска плака. След Western 
blot анализа бе отчетена ивица, доказваща синтез на протеин, 
белязан с FLAG-tag, само в пробата включваща hTNMD 
трансфектирани HT1080 клетки след имунопреципицатия.  

Според използвания маркер молекулната маса на протеина е 
между 43 kDa и 52 kDa. В останалите проби, включващи 
трансфектирани клетки McCoy – Plovdiv преди и след 
имунопреципитацията, както и в отрицателната контрола, не беше 
отчетено присъствие на протеин, белязан с FLAG-tag. Резултатите 
са показани на фигура 20.  
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ОБСЪЖДАНЕ 

1. Експресионни системи и теномодулин 

Развитието на генното инженерство, значителния напредък в 
технологиите и клонирането на гени разкриват много възможности 
за синтез и пречистване на широк спектър рекомбинантни протеини 
за различни научно-изследователски цели. В основата на тази 
продукция стоят така наречените експресионни системи. Като 
клетъчен субстрат за продуциране на различни белтъци могат да 
бъдат използвани клетки от бактерии, дрожди, 
бакуловируси/насекоми или бозайници. Обикновено тe съдържат 
експресионен вектор, който е носител на чужд ген, кодиращ 
специфичен протеин. Като експресионни вектори се използват, 
проектирани и разработени чрез лабораторни технологии, плазмиди 
или вируси. В структурата им са включени всички секвенции, 
необходими за транскрипцията на ДНК и транслацията на иРНК в 
протеин. Така векторът осигурява функциите на чуждия ген вътре в 
клетките, а те синтезират протеин, вследствие експресията на този 
ген.  

Съществуват много начини за въвеждането на чужда ДНК в 
клетки, използват се различни видове клетки, като всяка 
експресионна система си има своите предимства и недостатъци. 
Например бактериите са често използвани, защото лесно се 
култивират и сравнително бързо осигуряват големи количества 
белтъци. От друга страна те са прокариоти и не притежават всички 
ензимни механизми, необходими за пост-транслационните 
модификации и правилното конфигуриране на новосинтезираната 
протеинова молекула. Еукариотни протеини, съдържащи много 
домени, продуцирани в бактерии, много често не функционират 
правилно. Продукцията на сравнително високи количества правилно 
структурирани и пост-транслационно модифицирани протеини е от 
съществено значение за различни биомедицински изследвания. 
Клетките McCoy – Plovdiv имат разнообразни приложения, но до 
момента не бяха проучвани в експерименти за трансфектиране. 
Нямаше достатъчно данни за трансфекционния им потенциал и за 
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поведението им при евентуална трансфекция. Настоящото 
изследване беше организирано около хипотезата, че клетките 
притежават определено ниво на трансфекционна компетентност. 
Целта на научната разработка беше да се изследва потенциала на 
клетъчна линия McCoy – Plovdiv като еукариотна експресионна 
система за човешки протеин (теномодулин) in vitro.  

Генът ТNMD кодира протеин, принадлежащ към семейството на 
трансмембранните протеини тип II (Yamana et al., 2001) и към 
фамилията BRICHOS (Sanchez-Pulido et al., 2002). Експресира се 
предимно в сухожилия и лигаменти (Shukunami et al., 2001). TNMD 
има разнообразни функции. Предполага определен терапевтичен 
потенциал при лечението и възстановяването на сухожилия, при 
прилагането на нови инжинерингови технологии за регенерация на 
сухожилни тъкани, а също така при антиангиогенната и 
антитуморната терапия. В тъканите протеинът е представен в ниски 
концентрации. Освен това много от регулаторните механизми и 
функциите му не са проучени и изяснени напълно. Синтезирането и 
пречистването на човешки теномодулин като рекомбинантен 
продукт в по-големи количества, ще даде възможност за 
провеждането на по-задълбочени изследвания, относно 
функционалните свойства на протеина.  

2. Ендогенно ниво на експресия на hTNMD в клетки McCoy – 
Plovdiv 

Данните за базовото ниво на експресия на TNMD ген бяха 
необходими като основа за сравнение с нивото на експресия на 
рекомбинантния TNMD ген в трансфектираната и подложена на 
анализ на по-късен етап клетъчна линия. В повечето тъкани 
експресията на TNMD протеин е с много ниски нива (< 5 FPKM). По 
данни на Human Protein Atlas само в клетъчната линия NTERA-2 
(приблизително 22 FPKM) е установена TNMD иРНК. Обектът на 
изследване в нашата разработка е хибридна клетъчна линия. 
Поради наличието на теномодулинов ген и в човешкия и в мишия 
геном, беше предположено, че е вероятно да има дори и 
минимално, ендогенно ниво на експресия на този ген. За да се 
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избегне възможността за технически грешки при предстоящите 
анализи бяха разработени универсални референтни праймери за 
човешки и миши β-актин (hmACTB) и за човешка и миша 
глицералдехид 3-фосфат дехидрогеназа (hmGAPDH). 
Амплифицираните образци, включващи тези праймери са 
използвани като положителни контроли от ендогенни референти. 
Това са гени, които се експресират винаги в нормално 
функциониращите клетки и синтезираните, вследствие на 
експресията им белтъци, обикновено рутинно са включени в 
клетъчния метаболизъм. И двете молекули винаги присъстват в 
клетките и доказването на тяхната експресия е свидетелство за 
нормално функциониращи клетки, обект на анализа, а също така и 
потвърждение, че по време на анализа няма технически пропуски. 
Ефективността на праймерите беше тествана в условия на 
конвенционален PCR анализ. 

Базирайки се на информация от ATCC Catalogue, Nogueira и 
колектив (2003) посочват клетъчната линия McCoy, от която 
произлизат клетките McCoy – Plovdiv, като „хибридна линия с 
маркери от човешки и миши клетки“. Имайки предвид факта, че 
клетъчната линия McCoy – Plovdiv има хибриден произход 
(Draganov et al., 2003), за анализите бяха разработени специфични 
праймери за миши (Tnmd) и за човешки (TNMD) ген. Първоначално 
бяха анализирани две клетъчни линии: хибридната McCoy – Plovdiv 
и мишата L5178Y само с праймери за hTNMD. Като ендогенен 
референт е използван ACTB. Очаквано, при проведения qPCR 
анализ беше установено, че най-високо ниво на експресия показва 
гена, кодиращ β-актин (hmACTB праймери) в двата изследвани 
образеца (фиг. 3). Тъй като нивата на Ct са обратно 
пропорционални на количеството на нуклеиновата киселина в 
пробата, получените резултати (Ct 15.53 и 17.03) демонстрират 
позитивна реакция, корелираща с високото ниво на акумулиране на 
флуоресцентния сигнал и съответно с изобилно количество на кДНК 
в пробата. Установените нива на ендогенна експресия на hTNMD 
ген в двете клетъчни линии при клетките McCoy – Plovdiv (Ct 34.11) 
и при мишата линия L5178Y (Ct 33.74) показаха пренебрежимо 
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ниско ниво на експресия на hTNMD. Повторният qPCR анализ (фиг. 
4), включващ същите клетъчни линии, но с ендогенен референт 
GAPDH потвърди резултатите от първия. Използваните ACTB и 
GAPDH са най-стабилните и най-често употребявани референтни 
гени при qPCR анализи (Gong et al., 2014). Получените резултати 
показаха, че нивото на експресия на GAPDH в пробите с праймери 
hmGAPDH е много високо (Ct 20.98 за PDL; Ct 21.73 за McCoy – 
Plovdiv; Ct 22.32 за L5178Y), но същевременно e по-ниско от това на 
нивото на експресия на ACTB (Ct 15.53 и 17.03) в пробите с 
праймери hmACTB при другия qPCR анализ. Този резултат 
подкрепя по-ранни проучвания, че нивата на експресия в клетъчни 
линии на ACTB са по-високи от тези на GAPDH (Wisnieski et al., 
2013), което е потвърждение за коректността при провеждането на 
qPCR анализа и за достоверността на получените резултати за 
ендогенните нива на hTNMD в изследваните клетъчни линии. 
Получените резултати (Ct 32.01 за McCoy – Plovdiv и Ct 33.86 за 
L5178Y) са от един порядък с тези, получени при първия qPCR 
анализ с много малки разлики. Може да се направи заключението, 
че ендогенното ниво на експресия на hTNMD в клетъчните линии 
McCoy – Plovdiv и L5178Y е пренебрежимо ниско. 

3. Разработване на вектори за експресия на ген за hTNMD и на 
ген GFP като репортер 

За да може да се извърши трансфекцията на клетъчна линия 
McCoy – Plovdiv бяха разработени два плазмидни конструкта и 
заедно с двата налични плазмида се оформиха две двойки 
плазмидни вектори: 1) pENTR11-TNMD и pENTR11-GFP; 2) pMONO-
neo-GFP и pMONO-neo-hTNMD. Във всяка двойка вектори, единият 
плазмид е носител на репортерен ген GFP, а другият – на целевият 
ген за протеинова експресия (hTNMD). 

Според литературните данни TNMD ген е включван в различни 
експресионни касети за транзитна експресия и е успешно 
интродуциран в аденовирусни вектори (Oshima et al., 2003) и в 
различни плазмидни вектори (Yamana et al., 2001; Oshima et al., 
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2004; Komiyama et al., 2013; Qi et al., 2012; Yukata et al., 2010; Pisani 
et al., 2005; Brandau et al., 2001). 

Експресионният вектор, който се използва за дадена цел, е 
необходимо да бъде избран по определени критерии. За 
създаването на конструкт за експресия на човешки теномдулин 
беше избран за базов плазмид pMONO-neo-GFP. Плазмидът 
съдържа neo ген, осигуряващ резистентност към Km в E. сoli и към 
G418 в клетки от бозайници и се транскрибира с помощта на 
промотора за феритин. Транскрибирането на neo в E. coli става с 
помощта на бактериалния промотор EM7, който е необходим за 
клонирането на плазмидите, което беше извършено в щама E. coli 
XL1 Blue. Резистентността към споменатите антибиотици, беше 
използвана за селектирането на трансформираните бактериални 
клетки и колонии, а впоследствие и при трансфектираните клетъчни 
линии. pMONO-neo-GFP съдържа също и комбинацията 
SV40/FerH/mEF1a, включваща енхансер, промотор и елонгиращ 
фактор. Тя осигурява стабилна експресия на въведения в 
плазмидния вектор фрагмент в трансфектирани клетки на 
бозайници.  

Изборът на pMONO-neo-GFP беше съобразен и с факта, че в 
структурата на плазмида е включен репортеният ген LGFP, кодиращ 
GFP. Генът за GFP може да се използва като репортер при 
трансфекция на клетъчна линия или за клониране на гени чрез 
интродуциране на мястото на LGFP гена. Основната идея при 
разработването на експериментите беше първоначално да се 
извърши трансфекция с вектора, съдържащ GFP, за векторен 
контрол и визуална оценка на ефективността ѝ, а впоследствие да 
се извърши трансфекцията с pMONO-neo-TNMD.  

При разработването на първия конструкт pMONO-neo-hTNMD, 
наличния плазмид pENTR11-FLAG-hTNMD е използван като 
източник за изолирането на hTNMD ген, който е белязан с FLAG tag. 
За да се избегне употребата на специфични антитела за 
идентифицирането на различни рекомбинантни белтъци, често се 
използва белязване на протеините с различни маркери. При 
различни проучвания, включващи използването на TNMD, 
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протеините са били белязани с FLAG tag (Oshima et al., 2003; 
Oshima et al., 2004; Qi et al., 2012; Komiyama et al., 2013). 

Процесът на конструиране на pMONO-neo-hTNMD беше 
улеснен от факта, че бяха открити съвместими рестрикционни 
сайтове, подходящи за рязане в краищата на фрагментите. 
Фрагментът FLAG-hTNMD беше изрязан от pENTR11-FLAG-hTNMD 
с рестриктазите NcoI и Xbal, а векторният фрагмент pMONO-neo, от 
който бе елиминиран фрагмента GFP, беше изрязан с краища BspHI 
и AvrII. Краищата на фрагмента FLAG-hTNMD NcoI и XbaI бяха 
лигирани съответно към BspHI и AvrII краищата на векторния 
фрагмент. Краищата получени при рязане с NcoI и с BspHI са 
съвместими помежду си, също както и краищата, рязани с Xbal и с 
AvrII и този факт беше използван за да се извърши лигирането.  

За разработването на втората двойка плазмидни конструкти от 
вектора pMONO-neo-GFP бе изолиран GFP ген. GFP фрагментът бе 
въведен в плазмида pENTR11-FLAG-hTNMD на мястото на 
изрязания преди това фрагмент hTNMD. Така бе сглобен новия 
конструкт pENTR11-FLAG-GFP.  

Плазмидът pENTR11 принадлежи към групата на т.нар. Entry 
вектори и има няколко предимства, които го определят като 
подходящ изследването. Той съдържа Kozak секвенция, която 
позволява ефективна инициация на транслацията в еукариотни 
системи. Има rrnB транскрипционна терминираща 
последователност, която предотвратява базовата експресия на PCR 
продукта в Е. сoli, а също така pUC origin за стабилна репликация и 
поддържането на плазмида в E. coli. Структурата на pENTR11 
включва още гена neo за резистентност към Km за селекция в E. coli 
и Chicken β-actin promoter, който осигурява високи нива на експресия 
в клетки от бозайници.  

Фрагментът GFP беше изрязан след третиране с две 
рестриктази EcoRI и NotI, а получените краища лигирани съответно 
към EcoRI и NotI краищата на векторния фрагмент (pENTR11-FLAG). 
При конструирането на pENTR11-FLAG-GFP не беше необходимо да 
се търсят съвместими рестиктази, защото рестрикционните сайтове 
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в краищата на векторния фрагмент pENTR11-FLAG и фрагмента 
GFP бяха еднакви (EcoRI и NotI). 

За доказването на вкараните в плазмидите фрагменти (FLAG-
hTNMD и GFP) след трансформацията на двата нови конструкта 
pMONO-neo-hTNMD и pENTR11-FLAG-GFP в E. coli, беше използван 
колони PCR. Това е метод за бърз и ефективен скрининг на 
нововъведени фрагменти (FLAG-hTNMD или GFP) в плазмидите 
директно от колонии E. coli. По този начин се елиминира нуждата от 
култивиране на индивидуални колонии и изолирането на плазмидна 
ДНК преди анализа. Резултатите потвърдиха, че дължините на 
амплифицираните фрагменти, разделени на агарозен гел, съвпадат 
с теоретично предвидените дължини. Това доказва наличието на 
новите фрагменти в конструираните плазмиди.  

Паралелният скрининг (фигури 7 и 8) и експериментите по 
рестриктазното разделяне на четирите плазмида и резултатите, 
показват по недвусмислен начин успешното конструиране на двата 
нови плазмида и обособяването на две двойки плазмидни вектори, 
предназначени за трансфекция на клетъчната линия McCoy – 
Plovdiv. 

4. Трансфекция на клетъчни култури с GFP и TNMD 
конструкти 

При трансфекционните експерименти селектирането на 
успешно трансфектирани клетки е от решаващо значение. 
Съществуват различни системи за селектиране, като повечето се 
базират на резистентност към медикаменти или антибиотици. 
Резистентността към антибиотика G-418 се реализира чрез 
експресията на ген, вследствие на която се синтезира неомицин 
фосфотрансфераза. Това е ензим, който помага на клетките да 
преодолеят инхибиращите ефекти на аминогликозидния G418 
антибиотик върху протеиновия синтез. Съществуват литературни 
данни, че различните клетки имат различна чувствителност към 
G-418 (Davis et al., 1986). Резултатите от ефекта на антибиотика 
върху клетките McCoy – Plovdiv показаха, че клетките имат различна 
чувствителност към използваните два селектиращи продукта 
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G-418S (Sigma-Aldrich) и G-418D (Duchefa Biochemie). G-418S има 
по-силен цитотоксичен ефект и ефективно елиминира 
нетрансфектирани клетки McCoy – Plovdiv при по-ниска 
концентрация (0.4 – 0.6 mg/ml) в сравнение с G-418D, който действа 
ефективно при значително по-високи концентрации между 0.8 и 
1.0 mg/ml. Смяната на хранителната среда в клетъчната култура с 
нова, съдържаща антибиотик, увеличава клетъчната смърт в 
сравнение с култури, при които средата не е сменена. Въпреки 
запазването стабилността на антибиотика в рамките на този период 
от време, някаква част от него вероятно e в свързана форма, която 
води до общо намаляване на концентрацията на антибиотика в 
културата. Това позволява оцеляването и създаване на клетъчни 
клонове, показващи резистентност при тези концентрации на 
антибиотика. По този начин, смянатa на средата дава възможност 
постоянно да се поддържат ефективни селективните концентрации 
на антибиотика.  

Изборът на трансфекционен реагент е един от най-важните 
фактори за успешна трансфекция. Разработени са многобройни 
методи за интродукция на ДНК в еукариотни клетки, но 
ефикасността им варира и зависи от вида на клетките (Maurisse et 
al., 2010). Въвеждането на генетичен материал в клетките може да 
се реализира по различни начини: калциево-фосфатна ко-
преципитация, DEAE-dextran молекули, елекропорация, липофекция 
(Grimm, 2004). Ефективната трансфекция на клонирани гени в 
клетки от бозайници зависи от много параметри като вид на 
клетките, концентрация на трансфекционния реагент, 
концентрацията на ДНК, времето за формиране на комплексите 
ДНК/ТР и клетъчната плътност по време на трансфекцията (Liu et 
al., 2008). 

Различните клетъчни култури имат различна трансфекционна 
компетентност. Клетките McCoy – Plovdiv са разработени като in 
vitro клетъчна система, култивирана и поддържана в безсерумна 
среда (Draganov et al., 2003). Досега не бяха провеждани 
експерименти за способността на тези клетки да приемат чужд 
генетичен материал. Не бяха проучвани какви са потенциалните им 

38 



възможности да бъдат използвани като клетъчен субстрат за 
транзитна експресия на рекомбинантни протеини. В този контекст, 
бяха проведени няколко експеримента с цел да се открие подходящ 
реагент за трансфектиране. Проучването включваше тестването на 
няколко различни варианта с три комерсиални трансфекционни 
реагента TurboFect™, Lipofectamine 2000 и Alphafectin за техния 
ефект върху клетъчната жизненост и цитотоксичния им ефект. 
Очакванията ни за различна степен на ефективност на 
трансфекцията беше потвърдено от получените резултати. От друга 
страна, възможността за директно флуоресцентно-микроскопско 
визуализиране на GFP в трансфектирани клетки беше използвана 
да се коригират някои параметри за на по-добра ефективност на 
трансфекцията.  

TurboFect променя морфологията и редуцира клетъчната 
жизненост при културите третирани с концентрации по-високи от 
0.6 μl/ямка. Това кореспондира с оптималните концентрации, 
препоръчани от производителя (0.3 – 0.6 μl/ямка). Безсерумните 
клетъчни култури са малко по-толерантни към Lipofectamine 2000 
като негативни инхибиторни и цитотоксични ефекти бяха 
детектирани при концентрации по-високи от 1.4 μl/ямка. 
Препоръчаните от производителя концентрации са 0.2 – 0.5 μl/ямка. 
Използвайки плазмиден вектор, съдържащ репортерния ген GFP, бе 
проучен трансфекционния потенциал на клетки McCoy – Plovdiv. 
Данните показаха, че трансфекцията с ДНК/TurboFect комплекси е 
по-успешна от тази с Lipofectamine 2000. Комплексите 
ДНК/Lipofectamine 2000 причиняват по-висока клетъчна смъртност 
при култури, въпреки че приложената концентрация на 
трансфекционния реагент от 0.4 μl/ямка не показа никакъв 
цитотоксичен ефект по време на тестовете за клетъчна жизненост.  

Важен параметър за добра ефективност на трансфекцията е 
съотношението ДНК/ТР. При изследванията бяха тествани различни 
съотношения. Анализът на резултатите, показа, че оптималното 
съотношение ДНК/ТР за клетки McCoy – Plovdiv е 1:2 (µg:µl). При 
микроскопско-визуалната оценка на флуоресциращите клетки беше 
отчетено, че тогава те са най-много. Последващото увеличаване на 
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количеството на TurboFect води до понижаване на ефективността на 
трансфекция и до намаляване на броя трансфектираните клетки. От 
друга страна, при паралелните експерименти с клетки COS-7 беше 
установено, че оптималното съотношение е 1:2.5 (µg:µl). С 
увеличаването на количеството на реагента, броят на 
трансфектираните клетки също се повишаваше. Очевидно е, че 
всяка клетъчна линия си има своя специфика и клетките реагират по 
различен начин по отношение на трансфекционния реагент. Това бе 
потвърдено и при трансфекцията с Lipofectamine 2000. Клетъчната 
линия COS-7 показа добри резултати, като с повишаване на 
концентрацията на реагента се увеличаваше и броят на 
трансфектираните клетки. Различните концентрации на 
Lipofectamine 2000 при клетките McCoy – Plovdiv обаче не водеха до 
промяна в броя на трансфектираните клетки, а трансфекцията беше 
много слаба и неефективна.  

Само единични трансфектирани клетки McCoy – Plovdiv бяха 
наблюдавани при културите трансфектирани с липид-базиран 
реагенти Lipofectamine 2000 и Alphafectin. Очевидно е, че липидно-
базираната трансфекция, която се осъществява с помощта на двата 
реагента не е подходяща за клетките McCoy – Plovdiv. Най-много 
клетки, флуоресциращи в зелено се отчитат при трансфекцията с 
TurboFect™. От проведените експерименти може да се направи 
заключението, че всички използвани плазмидни вектори (pMONO-
neo-GFP, pENTR11-GFP, pMONO-neo-TNMD и pENTR11-FLAG-
TNMD) успешно се внедряват в клетки от безсерумна клетъчна 
линия McCoy – Plovdiv с помощта на катионния полимер 
TurboFect™. Липид-базираните реагенти Lipofectamine 2000 и 
Alphafectin показват ниска ефективност при трансфектиране на тази 
клетъчна култура.   

Качеството и количеството на ДНК са от съществено значение 
за процеса на трансфекция. Наличието на ендотоксини може да 
доведе до слаба ефективност на трансфекцията и да предизвика 
високи нива на цитотоксичност. Тестовете с различни ДНК 
концентрации за евентуално цитотоксично влияние върху клетките 
McCoy – Plovdiv, предизвикано от плазмидните вектори, използвани 

40 



за трансфекцията не показаха някакви отклонения в морфологията 
на клетките през различните фази на развитие. При пробите, 
проследени до 72-я час след добавянето на ДНК, не се наблюдават 
промени в състоянието на монослоя. Направеното заключение от 
проведените тестове е, че подбраните за трансфекцията плазмидни 
вектори, носители на репортерния ген GFP, не оказват негативно 
въздействие върху клетките McCoy – Plovdiv. 

За повечето култури се препоръчва към момента на 
третирането да са в конфлуентност 70 – 90%. Това е клетъчната 
плътност, когато културата е във фаза на експоненциален растеж. 
Тогава има много клетки в митоза, а върху клетъчния субстрат има 
все още свободно място, не заето от клетки. Клетките са залагани 
20 – 24 часа преди трансфекция, с начална посевна гъстота от 
1,5 х 105 кл/мл, което гарантира това състояние на културите. По 
време на всички експерименти са следвани тези културални 
параметри. 

Временната трансгенна експресия обикновено се осъществява 
между 2 и 72 часа след ДНК трансфектирането. Оптималното време 
зависи от типа клетки, трансфекционния реагент, силата на 
промотора и продуктът, който ще се експресира. Резултатите от 
експериментите показаха, че оптималното време за инкубиране е 
най-малко 5 часа. В случаите, когато инкубационния период е по-
кратък (2, 3, 4 часа), беше установено, че трансфекцията е по-
слаба. От друга страна по-продължителното инкубиране (между 6 и 
24 часа) на комплексите с клетките не водеше до повишаването на 
ефективността на трансфекцията.  

При експериментите беше установено, че нивото на 
трансфекция на клетките в различни хранителни среди е 
относително еднакво. Не беше отчетена особена разлика в 
ефективността на трансфекцията в специализираната среда 
OPTIMEM и в HD. Резултатите от този експеримент потвърдиха 
предимствата на HD, а това позволи да се продължи проучването 
без да се налага да се оптимизират параметри по отношение на 
хранителната среда. Всичките процедури по трансфекцията на 
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клетки McCoy – Plovdiv могат да се реализират в условията на среда 
HD.  

Едно от важните условия за висока трансгенна експресия е 
видът на промотора, който е включен в структурата на плазмидния 
вектор. Най-често срещащите се промотори при работата с 
плазмиди са на цитомегаловируса (CMV), на маймунския вирус 
(SV40) и на саркомния вирус на Rous (RSV). В двойката плазмидни 
вектори pMONO-neo-GFP и pMONO-neo-TNMD, които бяха 
използвани при изследванията, е интегриран композитният 
промотор за гена за кодиране на тежката верига на човешки 
феритин FerH. Промоторът е свързан с SV40 енхансер и елонгиращ 
фактор mEF1a, което води до стабилна експресия на гена за GFP, 
излъчващ зелена светлина. Това качество бе използвано при 
провеждане на трансфекционните експерименти за установяване на 
нивото на ефективност на трансфекцията. Впоследствие 
ефективното действие на FerH беше доказано и при трансфекцията 
с pMONO-neo-TNMD. Промоторът, включен в структурата на другата 
използвана двойка плазмиди (pENTR11-FLAG-GFP и pENTR11-
FLAG-TNMD) e Chicken β-actin promoter. Той също осигурява високи 
нива на експресия в клетки от бозайници. Има данни, че промоторът 
проявява по-голяма активност от ранния промотор на SV40 и от LTR 
(дълги терминални повтори) на RSV (Miyazaki et al., 1989). При 
проведените процедури по трансфекция на клетки McCoy – Plovdiv 
това беше потвърдено с наличието на висока експресия на 
репортерния ген GFP и на hTNMD.  

5. Оценка на ефективността на трансфекция и доказване на 
рекомбинантен протеин чрез Q-PCR и Western blot анализ 

Q-PCR анализ беше извършен за оценка на експресията на 
рекомбинантен hTNMD в проби от трансфектирани клетъчни линиии 
McCoy – Plovdiv. Извеждането на всички анализи в две технически 
реплики дава по-голяма сигурност и елиминира възможността за 
технически грешки при изпълнението на процедурите или при 
работата на PCR апарата. Пробите много ясно могат да бъдат 
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разграничени на 4 групи, което се потвърждава и от получените 
амплификационни криви при qPCR анализа (фиг. 18).  

Най-високо ниво на експресия беше установено при 
контролните проби с праймери за ендогенните референти ACTB и 
GAPDH. При трансфектирани и при нетрансфектирани клетки 
нивата са много близки. При добре функциониращи клетки това 
ниво на експресия е очаквано, независимо дали са трансфектирани 
или не. От друга страна високото ниво на ендогенните референти е 
доказателство за правилно проведения експеримент и липса на 
технически пропуски. При пробите с праймери за hTNMD, 
включващи трансфектирани с pMONO-neo-TNMD и с pENTR11-
FLAG-TNMD клетки, амплификационните криви започват 
експоненциалното си нарастване в 23 цикъл, което кореспондира с 
високо ниво на експресия и голямо количество ДНК в пробата. 
Данните показват, че нивото на експресия на hTNMD е малко по-
високо при трансфектираните с pENTR11-FLAG-TNMD клетки, 
отколкото при тези трансфектирани с pMONO-neo-TNMD. Най-слаби 
нива на експресия на hTNMD, се отчитат при пробите, 
трансфектирани с конструкт за GFP, клетки и с нетрансфектирани 
клетки. Разликите в трансфектираните, с конструкт за hTNMD, 
клетъчни линии от една страна и нетрансфектираните или 
трансфектираните, с конструкт за GFP, линии, от друга, индикират 
неколкократно повишаване на експресионните нива на hTNMD 
вследствие на транзитната му експресия. Според направения ΔΔCt 
анализ, нивата на експресията на hTNMD при трансфектираните 
клетки са по-високи между 15 и 24 пъти за различните проби спрямо 
ендогенните нива на експресия на hTNMD в контролите. Като се има 
предвид, че ефективността на трансфекция не е 100%, може да се 
предположи, че нивата на експресия на hTNMD са значително по-
високи. Тези данни, разгледани в светлината на резултатите от 
qPCR и ΔΔCt анализа дават основание да се направи извода, че 
разработената експресионна система за продукция на hTNMD 
функционира. 

Western blot беше приложен като един от начините за 
доказване на високи нива на hTNMD в трансфектираните клетки. 
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Използването на експресионна система от клетки на бозайници 
осигурява правилно гликозилиране, а рекомбинантния плазмид 
pMONO-neo-TNMD, с който бяха трансфектирани клетъчните линии 
съдържа целия кодиращ регион за hTNMD протеин и позволява 
експресията му. Според литературните данни hTNMD протеин се 
открива в тъканите в гликозилирана и негликозилирана форма с 
молекулна маса съответно 45 kDa и 40 kDa (Yamana et al., 2001). 
Използваното при експериментите аnti-FLAG антитяло за детекция 
на протеиновите фрагменти е използвано и от други изследователи 
при трансфекция с TNMD (Oshima et al., 2003; Komiyama et al., 2013).  

След прилагането на афинитетна хроматография при 
изследването чрез Western blot беше установено присъствие на 
рекомбинантен протеин, белязан с FLAG-tag, в трансфектирани 
HT1080 клетки. От друга страна не беше регистрирано присъствие 
на рекомбинантен протеин в трансфектирани клетки McCoy – 
Plovdiv. Ивицата съответстваща на протеин с молекулна маса 
между 43 kDa и 52 kDa кореспондира с N-гликозилираната hTNMD 
форма. Може да се предположи, че в трансфектирани HT1080 
клетки се натрупва и синтезира протеин, кореспондиращ с N-
гликозилираната форма на теномодулина. Установените при qPCR 
анализа нива на експресия на hTNMD в трансфектирани клетки 
McCoy – Plovdiv са значително по-високи в сравнение с ендогенните 
нива в нетрансфектирани клетки. Въпреки че количеството на 
синтезирания hTNMD протеин в трансфектираните клетки 
многократно надвишава базовите нива, явно не е достатъчно високо 
за да бъде детектирано чрез Western blot анализ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От проведените експерименти и на базата на получените 
резултати би могло да се обобщи, че извършената трансфекция на 
еукариотни клетки и анализа на екзогенния TNMD потвърждават 
успешна му експресия. 

Използвайки qPCR анализ бе установено много по-високо ниво 
на експресия на hTNMD ген в генома на трансфектирани клетки 
McCoy – Plovdiv, който е с пренебрежително ниска експресия при 
стандартните условия на култивиране. Независимо от това, 
получените количества рекомбинантен TNMD протеин са под 
необходимото ниво. Това налага провеждането на по-задълбочен 
анализ и бъдещи допълнителни изследвания, при които да се 
подобри трансфекционната ефективност на клетките McCoy – 
Plovdiv чрез допълнително оптимизиране на някои параметри.  

Интерес би представлявало прилагането на някои нови подходи 
с цел подобряването на трансфекционния процес, като например 
въвеждането на генетичния материал в еукариотните клетки чрез 
електропорация.  

Създадените вектори и оптимизираните параметри за 
трансфекция на клетки от клетъчна линия McCoy – Plovdiv с GFP ген 
и hTMDN ген са добра основа за бъдещи аналогични проучвания.  

Разработването на експресионна система in vitro може да 
послужи като модел за производство на други рекомбинантни 
протеини с потенциално биотехнологично значение и медицинско 
приложение.  
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ИЗВОДИ 

1. При проведения анализ за базовата експресия на TNMD в 
клетъчна линия McCoy – Plovdiv, бяха установени 
пренебрежимо ниски експресионни нива на изследвания ген, 
като бе определeна Сt стойност от порядъка на 34. 

2. Разработени са две двойки плазмидни конструкти 1) pMONO-
neo-TNMD и pMONO-neo-GFP и 2) pENTR11-TNMD и pENTR11-
GFP, позволяващи транзитна експресия на hTNMD и на GFP 
под контрола на два различни вида регулаторни секвенции.  

3. Отимизирана е системата за трансфекция на McCoy-Plovdiv, 
като са определени оптималните за линията трансфекционни 
параметри. 

4. Изведена е успешна трансфекция с разработените двойки 
плазмидни вектори, като e установена по-ниска 
трансфекционна ефективност от тази на референтните 
клетъчни линии, оценена на база брой флуоресциращи клетки.  

5. При извършения qPCR анализ и последващата статистическа 
интерпретация на резултатите е установено повишаване на 
експресионните нива на hTNMD от 15 до 24 пъти в сравнение с 
базовия експресионен модел на линия McCoy – Plovdiv. 

6. Получените количества рекомбинантен протеин са под 
границата на чувствителност на стандартния Western blot 
анализ, въпреки 15 – 24 кратното повишение на експресията на 
TNMD. 
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ПРИНОСИ 

С фундаментален характер:  

1. Конструирани са два нови плазмида: теномодулин-съдържащ 
pMONO-neo-TNMD и GFP-съдържащ pENTR11-GFP, които 
успешно се внедряват в еукариотни клетъчни системи, в 
резултат на което се синтезира рекомбинантен протеин. 

2. Разработена е експресионна система за продукция на hTNMD. 
При първоначалните опити по разработване на системата е 
експресиран репортерния ген GFP, а впоследствие и 
самостоятелен вариант на човешки теномодулинов ген.  

3. Чрез qPCR и ΔΔCt анализ са получени и потвърдени данни за 
транзитната експресия на рекомбинантен човешки теномодулин 
в трансфектирана клетъчна линия McCoy – Plovdiv. 

4. Western blot анализ доказва наличието на рекомбинантен 
протеин човешки теномодулин в клетъчна линия НТ1080, 
трансфектирана с pMONO-neo-TNMD и pENTR11-TNMD.  

С приложен характер: 

5. Получени са данни за ефективността на клетъчна линия 
McCoy – Plovdiv в качеството ѝ на линия-продуцент на продукти 
с протеинова природа. 

С методичен характер: 

6. Разработен е протокол за трансфекция на безсерумна клетъчна 
линия McCoy – Plovdiv. 
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