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Obiective
Ob.1. Evaluarea citotoxicităţii unor metale grele asupra fibroblastelor embrionare umane
[FE]
Ob.2. Elaborarea unui model celular de studiul a modificărilor FE în fibrogeneza indusă
prin tratamente cu metale tranziţionale şi citokine profibrotice
Ob.3. Studiul implicării speciilor reactive ale oxigenului [SRO] în mecanismul fibrogenezei
în modelul celular elaborat
Ob.4. Remodelarea matricei extracelulare [MEC] în urma fibrogenezei în modelul celular
elaborat
Ob.5. Demonstrarea funcţionalităţii modelului celular de studiul a fibrogenezei
Rezultate experimentale
In cadrul primei etape de derulare a proiectului au fost izolate fibroblaste embrionare
umane (FE) din embrioni avortaţi, prin tehnica explantului, care au fost cultivate pe suprafeţe
aderente, obţinându-se culturi în monostrat utilizând un mediu DMEM (Dulbecco’s Modified
Eagle Medium) suplimentat cu ser fetal bovin (SFB) 10 %, antibiotice (penicilină 100 U/ml şi
streptomicină 100 µg/ml) şi 1 % L-glutaminã, într-o atmosferă umedă de 95 % O2 şi 5% CO2 la
37oC. S-au realizat tratamente ale FE, aflate în pasajul IV, cu 0,5 – 1 – 2,5 şi 5 mM NiCl2 sau
cu 0,2 – 1 – 3 – 10 – 100 şi 200 µM Na2CrO4, timp de 24 ore,dupǎ privarea FE de SFB. Pe
parcursul tratamentelor celulele au fost monitorizate la un microscop cu inversie Nikon TS 100
F şi prin evaluările de viabilitate, citotoxicitate şi proliferare a celulelor. Se observă că dozele
mici de NiCl2 (0,5 – 1 mM) nu afectează viabilitatea culturii de celule şi nu produc efecte
citotoxice. Mai mult doza minimă testată 0,5 mM NiCl2 facilitează proliferarea FE, în 24 ore
activitatea metabolică, deci şi numărul celulelor active metabolic, creşte de 2,11 ori. In cazul
incubǎrii FE cu 5 mM NiCl2 scade indicele de proliferare (cu 29,1 %) şi viabilitatea celularǎ (cu
72,2 %), evidenţiindu-se efecte citotoxice cu deteriorarea membranei plasmatice. In cazul
tratamentelor cu cromat de sodiu, dozele < 100 µM n-au efecte citotoxice, incubarea FE cu 100
µM Na2CrO4 scade viabilitatea, indicele de proliferare (cu ~ 41 %), în timp ce doza maximǎ (200
µM) distruge în 24 ore practic stratul de FE.

In etapa II studiile au fost realizate pe FE crescute în sistem tri-dimensional (3-D) în gel
de colagen, tratate cu NiCl2 (0,1 – 20 mM), Na2CrO4 ( 10 - 500 µM) şi/sau TGF-β (1-5 ng/ml). În
evaluarea efectelor acestor tratamente s-au studiat modificǎri morfologice dupǎ marcare cu
hipericină, viabilitatea (testul cu Trypan Blue) şi proliferarea celularǎ (testul MTT), precum şi
citotoxicitatea acestor doze. Studiul incorporǎrii Ni (II) în FE, realizat conform STAS 7987-67, a
arǎtat cǎ în domeniul 0,1 – 5 mM gradul de incorporare a metalului este relativ constant
sugerând o saturare a unui sistem de transport a ionului prin membrana plasmaticǎ. La
concentraţii de 10 şi 20 mM se observǎ o inhibare a gradului de incorporare a Ni (II),
proporţional cu doza aplicatǎ. Este posibilǎ implicarea în acest proces, cel puţin în parte, a unor
canale de Ca (store operated calcium chanel) şi a liganzilor intracelulari ce controleazǎ gradul
de sechestrare a Ni (II) în celule. Studii similare, realizate conform STAS 7884-91, au arǎtat un
grad mai mare de incorporare a Cr (VI) decât in cazul Ni (II), independent de doza introdusǎ in
mediu. Preluarea rapidă a Cr (VI), constantă în timp şi independentă de cantitatea de efector
introdusă în mediu, sugerează o adsorbţie superficală a acestuia în celulă. Tratamentul FE cu
TGF-β1 au arǎtat cǎ doze cuprinse între 1 şi 5 ng/ml mediu scad viabilitatea celulară
proporţional cu timpul de incubare şi cu doza aplicată, probabil corelat cu efectul pro-apoptotic
al citokinei sau cu inducerea de specii reactive de oxigen, toxice. Incubarea culturii 3-D de FE
cu concentraţii mai mari de 3 ng/ml are efecte citotoxice crescânde conducând la o depreciere
evidentǎ a activitǎţii metabolice (testul cu MTT), produce contracţia matricei gelului de colagen
proporţional cu doza aplicatǎ – ceea ce reflectǎ activarea colagenazelor şi apariţia fenotipului
contractil al miofibroblastelor caracteristice ţesutului fibrotic. TGF-β1 care promoveazǎ de
regulǎ apoptoza multor tipuri celulsare, inhiba apoptoza miofibroblastelor, întreţinând procesul
fibrotic. Pentru elaborarea unui model de studiu al fibrogenezei, s-au efectuat tratamentele
simple cu 2,5 mM NiCl2 (N), 10 µM Na2CrO4 (C) şi cu 2 ng/ml TGF-β1 (T), precum şi tratamente
duble N+T şi C+T, timp de 24 ore. In cazul experienţelor cu Ni (II) viabilitatea celulelor
N+T>N>T, citotoxicitatea tratamentului variazǎ T > N+T > N, iar indicele de proliferare scade în
ordinea N > N+T > T. In cazul experienţelor cu Cr (VI) viabilitatea celularǎ şi citotoxicitatea
tratamentelor scade în urma tuturor tratamentelor, iar indicele de proliferare variazǎ în ordinea
T> C > C+ T. Studiile noastre aratǎ mecanisme diferite de acţiune ale Ni (II) şi a Cr (VI) în
combinaţie cu TGF-β1. Dublu tratament N + T amelioreazǎ viabilitatea FE compromisǎ de
prezenţa Ni (II), dar mai ales a TGF-β1, sugerând mecanisme de acţiune concurente. De
asemenea tratamentul cu Ni (II) inhibǎ contracţia gelului de colagen, coroborat probabil cu
inhibiţia activitǎţii colagenazelor care moduleazǎ ECM. Dublu tratament cu C + T aratǎ efecte
sinergice deoarece scade viabilitatea şi indicele de proliferare a FE şi creşte citotoxicitatea. De
asemenea tratamentul C accentueazǎ contracţia gelului de colagen, posibil prin stimularea
activǎrii MMP.
In etapa III s-au realizat studii pe culturi tridimensionale (3-D) de FE tratate în diferite
variante experimentale : cu NiCl2 (1 – 20 mM) sau Na2CrO4 (10 - 500 µM) - timp de 24 ore,
sau cu TGF-β (1 – 5 ng/ml), timp de 4 - 20 ore. Tratamentele duble au constat din incubare
timp de 24 ore, cu Ni (II) sau Cr (VI), urmat de tratare cu TGF-β, 20 ore. Toate tratamentele
realizate dupǎ privare cu SFB (1 %) au fost monitorizate prin evaluarea speciilor reactive de
oxigen (SRO) în spaţiul intra- şi extracelular (tehnica chemiluminiscentǎ cu luminol).
Eventualele leziuni oxidative au fost evaluate prin determinarea substanţelor TBARS – ca
mǎsurǎ a peroxidǎrii lipidelor. S-a studiat o componentǎ a sistemului de apǎrare antioxidantǎ:
superoxid dismutaza (SOD). Studiul activitãţii şi expresiei metaloproteinazelor MMP s-a realizat
prin gelatin- şi cazein-zimografii, prin western bloting şi tehnici ELISA. Interleukina proinflamatorie IL-8, a cãrui nivel este crescut în fibroza pulmonarã, a fost studiatã în mediul de
culturã a FE crescute în sistem 3-D şi supusã diferitelor tratamente.
Tratamentele cu TGF-β : T1 (2 ng/ml) şi T2 (5 ng/ml)
1. Tratamentul cu TGF-β nu produce creşteri în nivelul SRO extracelulare, dar creşte
producţia oxidantǎ intracelularǎ cu doza citokinei.
2. Tratamentele T1 şi T2 nu produc leziuni peroxidative, nu afecteazǎ activitatea enzimei
anti-oxidante SOD şi nu induc eliberarea citokinei IL-8 în mediu.
3. Numai tratamentul T2 inhibã expresia gelatinazelor MMP-2 şiMMP-9.
Tratamentele cu Ni (II): N1 (2.5 mM) şi N2 (20 mM)

1. Aceste tratamente nu produc eliberarea SRO în mediul de culturǎ decât în cazul dozei
maxime N2
ceea ce sugereazǎ distrugerea membranei plasmatice. Producţia
intracelularǎ de SRO creşte cu doza Ni (II).
2. Nivelul substanţelor TBARS intracelulare creşte numai în cazul dozei maxime de 20 mM
NiCl2.
3. Activitatea SOD creşte proporţional cu doza de Ni (II). In cazul dozei N1 aceastã
stimulare este suficientã pentru a nu permite instalarea unei stǎri de stres oxidativ.
4. Tratamentul N1 nu afecteazǎ semnificativ nivelul enzimelor MMP-1 şi MMP-2 şi
represeazǎ nivelul MMP-9, în timp ce doza N2 reprezeazǎ expresia tuturor enzimelor
MMP investigate, ceea ce poate conduce la idea cǎ doza N2 poate induce proliferarea
matricei extracelulare.
Tratamentele FE cu Cr (VI): C1 (10 µM), C2 (50 µM), şi C3 (500 µM)
1. Producţia intracelularǎ a SRO începe sǎ creascǎ de la doza C1 şi continuǎ pânǎ la C3
în raport cu experimentul control. Rezultatele pot fi explicate prin faptul cǎ Cr (VI) se
incorporezǎ într-un grad mai mare în celulǎ decât Ni (II), iar Cr (VI) are o capacitate
oxidantǎ net superioarǎ;
2. Tratamentul cu doza C2 conduce la peroxidǎri lipidice intracelulare când nivelul
substanţelor TBARS creşte inducând o creştere a activitǎţii specifice SOD sugerând
efortul sistemului antioxidant de apǎrare de a face faţǎ stresului oxidativ
3. Tratamentul
cu C3 conduce la creşterea nivelului intra- şi extracelular al SRO,
producând grave leziuni oxidative care poate afecta şi proteina SOD
4. Tratamentul C2 stimuleazǎ expresia MMP- 1, inhibǎ total MMP-9 şi nu afecteazǎ
sensibil nivelul MMP-2. In schimb, doza maximǎ C3 inhibǎ exprimarea tuturor enzimelor
MMP investigate, ceea ce sugereazǎ efecte fibrogene.
Tratamentul dublu Ni (II)+ TGF-β:
1. Tratamentul N1 + T1 creşte nivelul intracelular al SRO, dar nu produce leziuni oxidative,
ca şi cum Ni (II) ar anula efectele pro-oxidante ale TGF-β. Activitatea SOD creşte,
datorate funcţiei activatoare a Ni (II)
2. Tratamentul dublu N1 + T2 conduce la inhibiţia SOD, când se manifestǎ efectele
inhibitoare ale TGF-β
3. Tratamentul dublu N2 + T1 nu produce leziuni oxidative, deoarece creşte activitatea
SOD
4. Tratamentul dublu N2 + T2 inhibǎ puţin activitatea enzimei antioxidante a SOD
5. Tratamentul dublu N2 + T2 supreseazǎ enzimele MMP-1, -2 şi -9 demonstrând cǎ TGF-β
singur nu afecteazǎ major expresia enzimelor MMP, dar împreunǎ cu Ni In dozã
citotoxicã – supreseazǎ total catabolismul unor componente ale matricei extracelulare
favorizând fenomene fibrogenice.
6. Singurul tratament care induce eliberarea citokinei pro-inflamatoare în mediu este N2 +
T2
Tratamentul dublu Cr (VI)+ TGF-β
C2 + T1 - creşte nivelul intracelular al SRO, nu apar leziuni peroxidative intracelulare
datoritǎ creşterii activitǎţii SOD în acelaşi grad cu cel gǎsit în varianta tratamentului cu C2;
C2 + T2 - activitatea SOD nu este afectatǎ
C3 + T1 - singurul tip de tratament care conduce la eliberarea SRO din celulǎ în mediul
de culturǎ. Este posibil ca TGF-β şi doza C3 sǎ producǎ SRO pe cǎi diferite care îşi însumeazǎ
efectele conducând la o stare de stres oxidativ. Acest tratament creşte nivelul leziunilor
oxidative intracelulare, ce inhibǎ SOD.
C3 + T2 - activitatea SOD inhibatǎ, probabil datoritǎ eliberǎrii SRO în urma tratamentului
cu Cr (VI) care produce leziuni oxidative intracelulare.
C3 +T2 - activitãţile MMP supresate, sugerând efecte fibrogenice.
In etapa IV s-a realizat sinteza datelor experimentale şi s-a elaborat un mecanism ipotetic
privind fibroza indusă de metale
In cadrul etapei IV a fost prezentat o sintezǎ a datelor experimentale şi s-a elaborat un
mecanism ipotetic privind fibroza indusă de Ni (II) şi Cr (VI) care implicǎ SRO produse de
tranziţiile electronice, citokine şi factori de creştere eliberate local de fibroblaste – celule
mezenchimale care sintetizeazǎ proteinele matricei extracelulare (MEC) şi enzimele MMP care

controleazǎ metabobolismul MEC. Studiile pe culturi 3-D reprezintǎ o premierǎ ştiinţificǎ
permiţând investigarea relaţiei celule-MEC în cadrul formǎrii profilului fibrogenic.

