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Obiective
Ob.1. Studiul comparativ al fibroblastelor pulmonare umane [FPU] izolate din regiuni cu
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Ob.4. Studiul acţiunii unor compuşi cu activitate anti-fibrotică asupra modelului celular
(mcFPU)

In majoritatea organelor, lezarea ţesuturilor este urmată de procese ciclice inflamatorii
şi reparatorii. Dacă leziunea este minimă, procesul de reparare va conduce la restaurarea
structurii şi funcţiei normale a ţesutului. Când lezarea se realizează repetitiv sau este extinsă,
procesul de reparare nu reuşeşte total rezultând o un ţesut cicatrizat sau fibrozat.
Patologiile fibrogenice sunt o trăsătură caracteristică a unui spectru larg de boli care
afectează diverse organe. Astfel fibroza tisulară (pulmonară, renală, hepatică, cardiacă) este o
condiţie patologică gravă, progresivă, cu o etiologie necunoscută, datorată unor stări inflamatorii
sau expunerii repetate la noxe din mediu. Ţesutul fibrotic se dezvoltă datorită creşterii vitezei de
proliferare a fibroblastelor şi producţiei excesive a componentelor matricei extracelulare (MEC),
care conduc la apariţia unor leziuni şi a unor procese inflamatorii. Acestea includ cicatricile
miocardice ce rămân după infarctul miocardic, cicatricele renale cronice la pacienţii cu
glomerulonefrită, fibroză şi ciroza hepatică, maladii fibrotice cutanate ca keliodul şi scleroderma,
maladii pulmonare fibrotice, etc.

FP este consecinţa unui proces de reparare iniţiat de vătămarea ţesutului sub acţiunea
unui număr de factori – congenitali, chirurgicali, iradiere, chemoterapie, accidente datorită unor
factori de mediu, inhalararea profesională a unor particule din praf, infecţii sau procese
inflamatorii acute şi cronice – a cărui gravitate depinde de severitatea şi/sau de frecvenţa lezării
ţesutului.
FP poate afecta succesul transplantării măduvei osoase şi a diferitelor
ţesuturi/organe. Astfel, se exemplu, se dezvoltă FP în boala respingerii grefei după
transplantarea măduvei osoase.
După cum deja s-a menţionat FP este o condiţie caracterizată prin formarea unui ţesut
cicatricial fibros la nivelul plămânilor, precedată şi asociată cu stări inflamatorii, care conduc la
perturbări în transferul gazelor şi în ventilaţia pulmonară. FP poate fi: de substituţie – când are
loc ca urmare a infarctului, pneumoniei, tuberculozei, etc.; focală – ca răspuns la inhalarea unor
compuşi iritanţi ca dioxidul de siliciu, pulberea de cărbune, etc. şi interstiţială, în alveolita
fibrozantă criptogenică, alveolita alergică extrinsecă, etc. FP interstiţială este o maladie cronică
în care pereţii alveolelor sunt inflamaţi, începe cicatrizarea interstiţiului (ţesutul dintre alveole) şi
în final plămânul devine rigid. Fibroză pulmonară idiopatică (FPI) de origine necunoscută este
un tip de FP interstiţială cu o evoluţie progresivă şi frecvent letală caracterizată prin diferite
grade de inflamaţie şi fibroză a parechimului pulmonar [Katzenstein şi Myers, 1998]. In fazele
incipiene ale maladiei se observă acumularea progresivă a proteinelor ţesutului conjunctiv
[Crouch, 1990] şi dezorganizarea membranei bazale [Raghu şi colab., 1985].
1. Ipotezele de lucru
1.1. Unul dintre tipurile celulare majore implicate în FP sunt fibroblastele
Deşi există ipoteze contradictorii privind celulele «critice» sau «ţintă» responsabile de
apariţia FP, noi considerăm că FPU sunt implicate major în patogeneza acestei condiţii care
implică recrutarea HLF, proliferarea şi stimularea lor, care sintetizează cantităţi mari de
colagen, ce conduc distorsionarea arhitecturii ţesutului normal, deprecierea funcţiilor plămânilor,
apariţia unor leziuni şi uneori procese inflamatorii.
In ultimul timp, fibroblastele erau considerate celule inerte fiziologic, asociate funcţiei
stromale, ce furnizează un suport mecanic care umple leziuni tisulare contribuind la repararea
acestora. Studii relativ recente, realizate în numeroase laboratoare, au relevat că în ţesuturi
normale fibroblastele interacţionează cu MEC, într-o manieră dependentă de un număr de
factori sistemici. Astfel, factori implicaţi în fibrogeneză ca ischemia, serotonina, endotelina,
trombina, leptina, etc. afectează proliferarea fibroblastelor, producţia de colagen şi
metaloproteinaze MMP (matrix metalloproteinases), expresia diferiţilor receptori, secreţia
citokinelor, etc [ Atamas, 2002]. Interacţiile cu MEC, în particular într-un spaţiu tri-dimensional,
sunt cruciale pentru funcţiile fibroblastelor în condiţii normale şi patologice [Cukierman şi colab.,
2001]. In timpul proceselor inflamatorii, fibroblastele stabilesc interacţii complexe cu o varietate
de celule (neutrofile, macrofage, celule T, eosinofile şi mastocite), atât prin contacte directe
celulă-celulă CD154-CD40 cât şi prin reţeaua complexă a citokinelor.
Fbroblastele din plămânii cu FPI produc angiotensine, peptide capabile să inducă
moartea celulelor epiteliale in vitro, proces care are loc probabil şi in vivo [Uhal şi colab., 1995;
1998]. O caracteristică a FPI este prezenţa unor focare fibroblastice, dispersate în parenchimul
plămânului, care reprezintă zone microscopice cu leziuni acute ale ţesutului unde FPU
migrează, proliferează şi contribuie la acumularea moleculelor MEC în alveola lezată. Ulterior,
are loc remodelarea anormală a arhitecturii plămânului datorită depunerii interstiţiale şi
intraluminale a ţesutului conjunctiv [Kuhn şi McDonald, 1991]. Totuşi studiile privind
caracteristicile proliferative şi sinteza colagenului în fibroblastele izolate din plămâni normali şi
cu FPI sunt contradictorii. Astfel, Jordana şi colab. [1988] au arătat că FPU derivate din
ţesuturi fibrotice proliferează semnificativ mai rapid decât cele din plămânii normali. Raghu şi
colab. [1988] au evidenţiat că celulele cu cea mai rapidă proliferare se găsesc în zonele în care
fibroza este incipientă, în timp ce FPU separate din zone fibrotice dense au cea mai lentă
proliferare. Aceste rezultate pot corespunde unei situaţii reale sau pot fi datorate faptului că
populaţia FPU nu este omogenă, conţinând celule cu un fenotip divers, care diferă prin expresia
receptorilor şi a markerilor de suprafaţă, aranjamentul citoscheletului şi profilul citokinelor
[Akamine şi colab., 1992].

Componentul celular major din aceste focare fibroblastice sunt miofibroblastele - o
subpopulaţie unică de fibroblaste definite morfologic şi imunologic, ca un tip celular intermediar
între celula musculaturii netede şi fibroblast, identificabilă prin expresia particulară a unor
proteine a citoscheletului, precum α-actina musculaturii netede (α-smooth muscle actin).
Numărul miofibroblastelor creşte în plămânii cu FPI, contribuind la o reepiteliazare alveolară
anormală şi la depozitarea excesivă şi dezorganizată a MEC în parenchimul pulmonar [Kuhn şi
McDonald, 1991]. In plus aceste celule dobândesc un fenotip agresiv, fiind principalul subset de
celule responsabile pentru acumularea colagenului [Zhang şi colab., 1994]. Aceste celule
mezenchimale reprezintă focare de organizare a leziunilor pulmonare acute şi ale procesului
fibrogenic activ în derulare şi sunt celule fusiforme, aranjate de obicei cu axa longitudinală
paralel cu axa longitudinală a septurilor alveolare. Apariţia acestor focare este urmată de o
remodelare anormală a MEC şi de distrugerea ulterioară a arhitecturii pulmonare, motiv pentru
care ele sunt considerate piesa cheie capabilă să transforme o maladie potenţial reversibilă întruna progresivă şi ireversibilă. În prezent, numărul de focare fibroblaste/miofibroblaste este
considerat un factor de prognostic major la pacienţi FPI [King şi colab., 2001]. Totuşi,
mecanismele in vivo care conduc la activarea fibroblastelor şi la formarea de focare de
miofibroblaste în parenchimul pulmonar lezat nu sunt încă elucidate. Prin paralelism cu
vindecarea leziunilor tegumentare se presupune că fibroblastele întâi dobândesc un fenotip
migrator, apoi un fenotip proliferativ şi în final un fenotip profibrotic miofibroblastic.
Hiperplazia miofibroblastelor este un eveniment iniţial în procesul fibrotic şi precede în
general depunerea MEC [McAnulty şi Laurent, 1995]. Factorii care iniţiază şi perpetuează
creşterea miofibroblastelor nu au fost total clarificaţi. Totuşi, în etapele primare ale fibrogenezei
pulmonare, s-au evidenţiat în fluidul de lavaj bronhoalveolar niveluri crescute ale unor citokine
care promovează creşterea, ca: PDGF (platelet-derived growth factor), interleukina IL-1β, TNFα (tumor necrosis factor-α), TGF-α (transforming growth factor-α) şi IGF-1 (insulin-like growth
factor-1) [Kelley, 1990].
O problemă critică este legată de persistenţa miofibroblastelor în focarele fibroblastice. În
mod normal, vindecarea normală a leziunii include o scădere progresivă a miofibroblastelor prin
apoptoză. In FPI acest proces nu are loc deşi fibroblastele derivate din plâmân cu FPI prezintă
o rată crescută a apoptozei spontane in vitro [Ramos şi colab., 2001]. Motivul pentru acest
paradox este necunoscut, dar se presupune că reţeaua citokine/factori de creştere/MEC în
micromediul pulmonar FPI facilitează supravieţuirea miofibroblastelor in vivo. În acest context,
expresia notabilă a inhibitorilor tisulari ai metaloproteinazelor (TIMP-2) în focarele fibroblastice
poate fi asociată unei supravieţuirea miofibroblastelor deoarece pe lângă funcţia TIMP-2 de
inhibare a unor MMP, acest inhibitor poate induce şi proliferarea [Selman şi colab., 2000].
1.2. Clorura de cadmiu este o noxă profesională asociată cu fibroza
Cadmiu este un element neesenţial care se acumulează în mediu ca rezultat al unor
practici industriale, fiind clasificat de IARC (International Agency for Research on Cancer) ca un
carcinogen de grupă I. El este utilizat în galvanizare, la fabricarea bateriilor, a industriei
coloranţilor, etc., fiind un subprodus în industria extracţiei şi prelucrării zincului şi plumbului.
Sărurile solubile ale cadmiului se acumulează în organismul uman, prezentând efecte toxice la
nivelul ficatului, rinichilor, creierului, plămânilor, inimii şi sistemului nervos central [Stohs şi
Bagchi, 1995].
Mecanismele responsabile pentru toxicitatea cadmiului nu sunt cunoscute. Deşi Cd este
un slab acceptor sau donor de electroni şi nu poate genera radicali liberi în condiţii fiziologice
[Ochi şi colab., 1987], s-au acumulat dovezi experimentale că tratamentele cu cadmiu dezvoltă
indirect o toxicitate oxidativă datorită blocării glutationului, componentă marcantă a sistemului
antioxidant de apărare. Astfel, tratamentele cu doze mici şi moderate de clorură de cadmiu
cresc gradul de peroxidare a lipidelor în ţesuturile şobolanului [Manca şi colab., 1991] ; cel mai
înalt grad de peroxidare fiind găsit la nivelul plămânilor şi creierului.
Tratamentul şobolanilor cu o singură doză carcinogenică de CdCl2 (30 mµmol/kg)
conduce la un puternic stres oxidativ, cu o producţie marcantă de peroxid de hidrogen în
celulele Leydig– cu rol de iniţiere a carcinogenezei la nivelul testiculelor [Koizumi şi Li, 1992].
De fapt, datorită timpului de înjumătăţire mare, expunerea la cadmiu este una dintre problemele
majore de sănătate ale mediului poluat.

Din punct de vedere al patologiilor pulmonare, s-a demonstrat că expunerea animalelor
de laborator într-o atmosferă bogată în vapori/pulbere de Cd2+ conduce la emfizeme şi fibroză
[Damiano şi colab., 1990]. Totuşi, studii in vitro pe culturi de fibroblaste pulmonare umane au
demonstrat că în doze netoxice ( 30 µM), CdCl2 inhibă producţia de proteoglicani şi de
procolagen [Chambers şi colab., 1998].
1.3. Niveluri crescute de clorura de cadmiu, asociate cu TGF-β
β - au acţiune
fibrinogenă
Există mulţi compuşi – exogeni şi endogeni – cu acţiune fibrinogenă. Astfel de exemplu,
supraexprimarea locală de citokine şi/sau factori de creştere stimulează fibroblastele rezidente
care sintetizează cantităţi şi mai mari de componente ale MEC. Astfel, TGF-β (transforming
growth factor) este una dintre cele mai puternice citokine profibrotice şi proinflamatoare, ce
este supraexprimată la situsuri unde are loc un proces activ de reparare a ţesutului şi de
fibrogeneză. Fibroza indusă de TGF-β poate fi considerată un proces de reparare aberant,
activat anormal.
Administrarea anticorpilor anti-TGF-β protejează ţesutul contra evoluţiei
procesului fibrotic.
Familia TGF-β cuprinde citokine multifuncţionale implicate în modularea fenotipului
diferenţiat, în reglarea proliferării celulare, sinteza şi depozitarea proteinelor matricei
extracelulare. Se cunosc patru membri înrudiţi (70-80 % omologie în secvenţa proteică) ai
familiei TGF-β, sintetizaţi sub forma unor molecule precursor mai mari, ce conţin forma matură a
citokinei în partea C-terminală. După scindarea proteolitică, rezultă două fragmente: TGF-β şi
LAP (latency-associated peptide) care rămân legate necovalent şi sunt secretate împreună
sub forma unui dimer inactiv, In unele cazuri, acest complex este secretat în stare legată la o
proteină LTBP (TGF-β binding protein).
Există dovezi experimentale privind implicarea TGF-β în procesul, fiziologic normal, de
reparare a ţesuturilor după lezare. De exemplu, TGF-β stimulează contracţia matricei de
colagen de către fibroblaste şi induce exprimarea colagenelor fibrilare. Totuşi efectul benefic al
TGF-β asupra reparării ţesuturilor poate fi contracarat de depunerea excesivă a matricei.
Fibroza indusă de TGF-β poate fi considerată un proces de reparare aberant, activat anormal.
Efectul profibrotic al TGF-β este datorat efectului puternic stimulator asupra expresiei
multor gene ale componentelor matricei extracelulare, incluzând genele pentru colagenele I, II,
III, IV, V şi VII, elastinei şi fibronectinei [Roberts şi colab., 1986], ceea ce conduce la o producţie
crescută a matricei extracelulare – una din principalele manifestări ale fibrozei tisulare. Astfel, în
cazul colagenului tip I, TGF-β induce creşterea producţiei de colagen prin stimularea
promotorilor genelor pentru a transcrie genele respective. Aceasta conduce la o sinteză
crescută a speciilor mRNA pentru colagen, care ulterior sunt translate în catenele polipeptidice
componente.
Mecanismul prin care TGF-β îşi manifestă efectele lui variate asupra diferitelor tipuri
celulare este puţin cunoscut. Se cunoaşte că odată eliberat în micromediul local, TGF-β induce
efectele sale prin legarea la un receptor specific, care este o proteină transmembranară.
Această legare activează receptorul care este apoi fosforilat la resturi de serină şi treonină
specifice. La activare, partea citoplasmatică a receptorului interacţionează cu anumite proteine
intracelulare, numite SMAD, pe care le fosforilează. Odată activate, aceste proteine SMAD pot
interacţiona în diferite combinaţii şi pot suferi translocaţie în nucleu unde stimulează transcripţia
unor gene.
1.4. Stresul oxidativ este un factor determinant în patogeneza FP
Stresul oxidativ este o condiţie în care viteza de formare a speciilor reactive ale
oxigenului (ROS) depăşeşte posibilităţile sistemului de apărare antioxidantă şi care stă la baza
îmbătrânirii şi a multor stări patologice. Stresul oxidativ sunt adesea asociat cu fibrogeneza
ficatului, plămânilor, arterelor şi sistemului nervos; mulţi agenţi etiologici ai fibrogenezei
stimulând reacţiile radicalilor liberi, fie direct, fie prin stimuli inflamatori. Radicalii liberi, precum şi
produşii reacţiei lor cu biomolecule, par a modula activitatea a două tipuri celulare implicate în
special în acest proces, fagocitele şi celulele care produc MEC. In diferite stări patologice,

clinice sau experimentale, determinate de expunerea cronică la agenţi etiologici sau datorate
unor defecte ereditare, s-a evidenţiat implicarea reacţiilor radicalice în perpetuarea unui răspuns
inflamator cu depozitarea crescută de colagen si de alte proteine ale MEC.
Degradarea oxidativă a lipidelor membranare poate fi iniţiată de către o varietate de
radicali liberi şi este provocată de generarea crescută de ROS şi intermediari radicalici organici,
care iniţiază reacţiile înlănţuite de propagare. Acest proces este adesea implicat în modificarea
echilibrului intracelular redox în favoarea oxidării şi stresului oxidativ.
In patogeneza maladiilor fibrotice leziunile oxidative par a juca un rol important, chiar
dacă concentraţiile crescute ale speciilor oxidante mai degrabă sunt rezultul leziunilor tisulare
decât un factor care iniţiază leziunile. O superproducţie secundară de ROS apare când
inflamaţia este declanşată de ionii Fe, eliberaţi din Fe-proteine sau de concentraţii scăzute de
antioxidanţi. Stresul oxidativ totuşi este asociat accentuării fibrogenezei iar suplimentarea
adecvată cu antioxidanţi previne procesul patologic [Poli şi Parola, 1997].
Printre multiplele efecte ale TGF-β este stimularea producţiei celulare de peroxid de
hidrogen. Thannickal şi Fanburg [1995] demonstrează că tratamentul in vitro a fibroblastelor
pulmonare umane cu TGF-β (8 ore, 1 ng/ml) produce activarea sistemului NADH oxidazei,
generator de H2O2.
1.5. Metaloproteinazele matriceale MMP-2 şi MMP-9 sunt implicate în patogeneza FP
Compoziţia MEC din ţesutul pulmonar uman este critică pentru menţinerea funcţiilor
normale ale acestui organ: ventilaţia şi schimbul de gaze. FPU sunt producătorii principali ai
componentelor MEC: colagene, elastine şi proteoglicani. MEC pulmonară suferă un turnover
continuu, circa 10 % din componentele ei sunt reînoite/zi [Dunsmore şi Rannels, 1996].
Echilibrul dinamic dintre sinteza şi degradarea MEC pulmonare este menţinut prin trei
mecanisme reglatorii: 1) sinteza de novo şi depunerea componentelor MEC; 2) degradarea
proteolitică a proteinelor MEC de către metaloproteinazele matriceale (MMPs) şi 3) inhibiţia
activităţii MMP de către inhibitori specifici TIMP (tissue inhibitors of metalloproteinases).
Acumularea crescută a colagenului în spaţiile intercelulare poate fi datorată creşterii
producţiei de colagen, scăderii vitezei/capacităţii de degradare a colagenelor de către MMP
sau/şi expansiunii locale a populaţiei de fibroblaste active din punctual de vedere al activităţii
sintetice. Mărirea producţiei de colagen poate fi datorată creşterii vitezei de expresie a genelor care codifică catenele colagenelor (la nivel transcripţional) sau stabilizării mRNA colagenului
(la nivel translaţional).
Enzimele MMP aparţin unei familii de Zn2+-endopeptidaze ce prezintă capacitatea de a
scinda componente proteice ale MEC, contribuind la turnoverul matricei la pH fiziologic. Familia
MMP include colagenaze, stromelizine şi gelatinaze. Ele sunt constituite dintr-o singură catenă
polipeptidică de 20-100 kDa, care este sintetizată într-o formă prepro- cu un predomeniu Nterminal ce conţine o secvenţă «leader» hidrofobă cu rol în secreţie. Concomitent cu secreţia,
secvenţa semnal este scindată rezultând o proMMP, uzual inactivă [Nagase şi Woessner 1999 ;
Sternlicht şi Werb 2001]. Activarea proMMP decurge diferenţiat, fiecare membru urmând unul
din următoarele trei mecanisme de activare : treptată, la suprafaţa celulară şi intracelulară.
In grupa gelatinazelor care interacţionează sinergic în degradarea tuturor componentelor
MEC sunt incluse MMP-2 (gelatinaza A de 72 kDa) şi MMP-9 (gelatinaza B de 95 kDa) care
hidrolizează eficient colagenul tip IV, componentul major structural al membranelor bazale.
Ambele gelatinaze MMP-2 şi MMP-9 conţin domenii like-fibronectină de legare a colagenului,
au o specificitate de substrat apropiată, scindând colagene tip I, IV, V, VII şi XI şi laminina.
MMP-2 este secretată de ţesuturi, într-o formă latentă, ca pro-enzimă (pro-MMP-2), care
suferă o scindare la o formă solubilă, activă. Activarea MMP-2 la forma maturată este un
proces complex ce are loc în principal la suprafaţã celulei, prin scindarea prodomeniului Nterminal, ce implică MMP de tip membranar (MT1-MMP). Gena MMP-2 este localizată pe
cromozomul 16q13, are o lungime de 17 kbaze, cu 13 exoni a căror mărime variază de la 110 la
901 pb şi 12 introni de 175 – 4.350 pb. Alinierea intronilor arată că intronii 1→ 4 şi 8→12 coincid
cu locaţiile intronilor din genele MMP-1 şi MMP-3 indicând o relaţie structurale a acestor gene
MMP. In promotorul genei MMP-2 au fost evidenţiate 6 polimorfisme - corelate cu factori de risc
cardiovascular deoarece au fost evidenţiate la persoane cu CHF (chronic heart feature),
hipercolesterolemie şi hipertensiune [Vasku şi colab., 2003].

MMP-9 este produsă de o varietate de celule şi ţesuturi, iar activitatea ei este reglată
complex la cinci nivele. Transcripţia genei MMP-9 depinde de prezenţa unor elemente cis în
promotorul ei, fiind indusă sau represată de o mare varietate de factori solubili (citokine, factori
de creştere şi hormoni) şi contacte intracelulare – care acţionează prin căi de semnalizare
specifice [Kobayashi şi colab., 2001]. Reglarea specifică a secreţiei ei are loc în celule care
stochează MMP-9 în granule. După secreţie, pro-MMP-9 poate fi activată printr-o reţea de
evenimente. Apoi activitatea enzimei este reglată prin inhibiţie şi prin alte mecanisme astfel ca
«fine-tuning» şi stabilizarea prin glicozilare. Capacitatea MMP-9 de a degrada componente ale
MEC şi de a fi reglată de citokine şi factori de creştere îi conferă un rol important în diferite
procese fiziologice şi patologice, ca reproducerea, creşterea, dezvoltarea, inflamaţia, în maladii
vasculare şi proliferative [ Van den Steen şi colab., 2002].
Fabumi şi colab. [1996] au demonstrat un răspuns diferit al MMP-9 şi a inhibitorilor TIMP
la factori de creştere şi citokine. Prezenţa PDGF şi a IL-1α corelat cu un răspuns inflamator acut
cresc puternic activitatea MMP-9 şi slab nivelul TIMP ceea ce favorizează degradarea
membranei bazale, promovănd migrarea şi proliferarea celulelor musculaturii netede. Prezenţa
TGF-β stimulează expresia TIMP favorizând formarea membranei bazale şi limitând proliferarea
acestor celule.
Sinteza, gradul de activare, reglarea unor MMP sunt afectate în multe stări patologice.
Astfel, în FPI - miofibroblastele sintetizează MMP-2 şi MMP-9 care contribuie la eşecul reparării
sistematice a celulelor epiteliale alveolare tip I şi la intensificarea migrării
fibroblastelor/miofibroblastelor în spaţiile alveolare [Selman şi colab., 2000]. Mai mult, în unele
maladii s-au stabilit corelaţii între nivelul MMP şi stresul oxidativ, mai ales că ROS pot induce
sinteza unor citokine şi MMP. Astfel, peroxidarea lipidelor şi anumiţi produşi ai peroxidării
lipidice induc supraexpresia genică a citokinelor fibrogenice, moleculele cheie în mecanismele
patogenice ale fibrozei, precum şi transcripţia crescută şi sinteza de colagen. Ambele
evenimente pot fi inhibate, cel puţin în modele experimentale, prin utilizarea de antioxidanţi.
Efectul stresului oxidativ asupra expresiei genelor citokinelor pare a fi un mecanism important
prin care are loc depunerea de ţesut conjunctiv [Poli şi Parola, 1997].
Brown şi Bicknell (2001) au demonstrat că în tumorile sânului stresul oxidativ facilitează
invazia şi metastaza prin activarea MMP (în special MMP-2) şi inhibiţia antiproteazelor.
Hiemstra (2000) într-un studiu privind patogeneza COPD (chronic obstructive pulmonary
disease) a subliniat importanţa dezechilibrului între nivelul oxidanţilor/ antioxidanţilor care stă
la baza procesului inflamator observat şi rolul MMP şi a inhibitorilor lor.
Stresul oxidativ a fost implicat şi în patofiziologia infarctului miocardic. Siwik şi colab.,
(2001) a demonstrat ipoteza că stresul oxidativ poate regla MEC în fibroblastele cardiace. Astfel,
expunerea acestor celule la H2O2 (0.05-5 µM) conduce la creşterea activităţii gelatinazice a
MMP-2, MMP-9 şi MMP-13. Aceşti autori sugerează că stresul oxidativ joacă un rol în
patogeneza remodelării miocardului prin reglarea cantităţii şi calităţii MEC.
1.6. KGF poate avea o acţiune anti-fibrotică
In ciuda frecvenţei şi severităţii FPU, a morbidităţii şi mortalităţii acestei condiţii patologice,
tratamentele actuale sunt nespecifice (anti-inflamatoare şi imunosupresoare) şi au efecte
benefice minime. Tratamentul cu corticosteroizi nu este totdeauna benefic datorită efectelor
secundare negative. Uneori este necesară terapia cu oxigen pentru ca bolnavul să-şi realizeze
activităţile zilnice în condiţiile unei eficienţe pulmonare reduse. In prezent sunt analizate strategii
de tratament care inhibă proliferarea fibroblastelor şi acumularea MEC. Progresul cunoaşterii
mecanismelor celulare şi moleculare care stau la baza FPU va permite elaborarea de noi
strategii terapeutice.
O posibilă strategie terapeutică este restabilirea echilibrului dintre citokinele tip 1 şi 2
prin administrarea IFN-γ. Ziesche şi colab. [1999] au realizat un studiu clinic preliminar de
tratament comparativ a FPI cu IFN-γ-1b şi prednisolon (grupul A) şi numai cu prednisolon
(grupul B), demonstrând numai la grupul A - o ameliorare a capacităţii pulmonare totale, a
oxigenării arteriale, scăderea mRNA pentru TGF-β şi CTGF. Există puţine studii privind
strategiile anti-TGF β şi acestea numai pe animale model cu FP. Astfel, Giri şi colab. [1993] au
demonstrat că tratamentul cu anticorpi anti-TGF β inhibă dezvoltarea FP produsă cu bleomicină
la rozătoare. Kolb şi colab. [2001] au demonstrat că supraexprimarea pulmonară a miezului

proteic al decorinei - un proteoglican mic ce se leagă la TGF β, inhibă răspunsul fibrogenic la
bleomicină. In afara acestor strategii de blocare a acţiunii extracelulare a TGF β este posibil a
modula calea de semnalizare intracelulară a acestei citokine. Adawi şi colab. [1998] au utilizat
anticorpi monoclonali anti-CD40 L, în protecţia contra leziunilor pulmonare hiperoxice şi a FP
indusă de radiaţii la şoareci observând anularea stării inflamatorii şi progresul FP.
Ipoteza noastră de lucru este că factorul KGF (keratinocyte growth factor) are o acţiune
hipoproliferativă la nivelul plămânilor. KGF aparţine familiei FGF (Fibroblast growth factors) ce
cuprinde o grupă de 16 polipeptide mitogene înrudite structural, ce stimulează proliferarea unei
varietăţi de celule de origine mezodermală, ectodermală şi endodermală şi pot acţiona ca factori
neurotrofici şi angiogenici in vivo. KGF, numit şi FGF-7 este un mitogen specific pentru diferite
tipuri de celule epiteliale [Finch şi colab., 1989; Werner, 1998].
KGF este produs de diferite tipuri de celule mezenhimale, in vitro şi in vivo, ca
fibroblastele din diferite surse, celule endoteliale microvasculare, celule ale musculaturii
netede. Mai mult celulele γδT activate obţinute din piele şi intestin exprimă KGF. Alte tipuri de
limfocite, ca monocitele şi macrofagele, celulele endoteliale din vena umbilicală nu exprimă
acest mitogen. Expresia KGF nu a fost detectată în celulele de origine epitelială, deşi
majoritatea acestor celule exprimă FGF-R2 IIIb care are o mare afinitate pentru KGF şi răspund
la acţiunea KGF in vitro şi in vivo. Aceste rezultate sugerează că KGF acţionează predominant
într-o manieră paracrină [Werner, 1998]. KGF joacă un rol cheie în repararea epiteliilor
pulmonare, având o activitate potenţial anti-fibrotică [Galiacy şi colab., 2003].
2. Rezultate experimentale
Indelinirea Ob.1 s-a realizat prin investigaţii pe fibroblaste izolate din 21 biopsii de la
pacienţi cu patologii pulmonare complicate de procese fibrotice, discutate comparativ cu
acelaşi tip celular din plămânii normali. S-au pus în evidenţã aspecte caracteristice care
sugereazã cã diversitatea factorilor care induc FP conduce la mecanisme particulare de
acumulare a componentelor matricei extracelulare (MEC) şi de remodelare ale acesteia.
Modelul celular al FP, elaborat în cadrul acestui proiect constă din HLF separate din
ţesut conjunctiv pulmonar normal, tratate cu 25 µM CdCl2 timp de 24 ore şi apoi cu 5 ng/ml
TGF-β. Tratamentul cu CdCl2 (25 µM) nu are efecte citotoxice (conţinutul procentual de celule
viabile rămâne nemodificat faţă de experimentul control şi eliberarea LDH din celulă în mediu
este redusă), observându-se chiar un slab efect de stimulare a proliferării celulare după 24 ore
de tratament (cu ~ 19 %). De asemenea, acest tratament are efecte mici asupra morfologiei
celulare comparativ cu celulele netratate. După 24 ore se remarcă o proliferare crescută a
fibroblastelor, cu mărirea gradului de granulaţie a celulelor ceea ce poate sugera o activitate
sintetică crescută. Tratamentul nHLF cu 5 ng/ml TGF-β conduce la stimularea proliferării
celulare şi accentuarea profilului acicular al acestor celule, având o mică toxicitate. Tratamentul
dublu 25 µM CdCl2 + 5 ng/ml TGF-β induce o slabă creştere a nivelului intracelular de specii
reactive ale oxigenului (ROS), fără a produce efecte citotoxice şi peroxidarea lipidelor.
Verificarea modelului celular de studiu al FP s-a realizat prin studii comparative pe nHLF
separate de la un copil de 3 luni, decedat din cauza unor malformaţii cerebrale, fără modificări
pulmonare şi pe celule separate din ţesutul pulmonar a trei pacienţi cu patologie pulmonară
netumorală. Dintre toate cazurile, modelul celular seamănă în cel mai mare grad cu cazul unui
bărbat de 48 ani cu FP produsă în urma unei activităţi profesionale în mine de cărbune când se
evidenţiază acumularea ROS şi un stres oxidativ care produce leziuni oxidative cel puţin la
nivelul lipidelor membranare. Studiul secreţiei IL-4 în mediul de cultură al HLF aratã existenţa
unor concentraţii mari de citokinã numai în cazul celulelor izolate de la un pacient cu FP difuză
corelată cu o boală de colagen, în care pacientul are şi o bronşită cu secreţie purulentă şi
emfizem pulmonar secundar şi lipsa unui semnal în cazul celulelor normale şi a modelului
celular. Investigarea acţiunii KGF asupra nHLF şi mcHLF aratã cã în dozã maximã de 100
ng/ml, acest factor are o slabã acţiune anti-proliferativă asupra celulelor din modelul celular.
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