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250.000.000
2006
300. 000.000
Total
700.000.000
Obiective
Ob1. Realizarea unui model (MOD) de studiu al interacţiilor dintre fibroblastele
pulmonare (FB) şi leucocitele polimorfonucleare (PMN)
Ob.2. Studiul potenţialului pro-fibrogenic al TGF-β şi Ni (II)
Ob.3. Evaluarea leziunilor oxidative în MOD tratate cu TGF-β sau/şi Ni (II)
Ob.4. Studiul unor citokine proinflamatorii secretate de MOD tratate cu TGF-β sau/şi Ni
(II)
Ob.5. Investigarea turnoverului proteinelor matricei extracelulare în MOD tratat cu TGFβ sau/şi Ni (II)
Activitati derulate
1.
2.
3.
4.
5.

Obţinerea unei culturi primare de fibroblaste pulmonare (HLF)
Obţinerea unei culturi tri-dimensionale (3-D) de HLF în gel de colagen
Izolarea neutrofilelor polimorfonucleare (PMN) din sângele periferic uman
Obţinerea unei co-culturi 3-D HLF/PMN în gel de colagen
Monitorizarea culturilor (direct, la microscop în contrast de fazã Nikon TS 100 F dotat cu
o camerã foto automatã, testul Trypan Blue pentru determinarea viabilitãţii, studiul
proliferãrii celulare prin testul MTT şi prin marcare fluorescentã cu hipericinã, testul LDH
pentru evaluarea citotoxicitãţii, studii citologice, colorare cu hematoxilin-eozinã)
6. Analiza imagisticã a culturilor (preluare imagini cu o camerã digitalã Nikon Cool Pix
4500, evaluãri cu programul SigmaScan, prelucrare statisticã MedCalc)
7. Determinarea dozelor citotoxice şi fibrogenice a Ni (II) şi TGF-β1 ;
8. Studii a interacţiilor celule-matrice prin evaluarea contracţiei gelului de colagen în cazul
culturilor 3-D supuse diferitelor tratamente

9. Dozarea speciilor reactive de oxigen prin chemiluminiscenţă (cu 2’,7’- diclorofluorescein
diacetat şi cu luminal)
10. Evidenţierea unor leziuni oxidative prin determinarea substanţelor TBARS (thiobarbituric
acid reactive substances) eliberate în mediul de culturǎ
11. Evidenţierea gradului de incorporare a Ni (II) în modele
12. Evaluarea nivelului interleukinei 8 secretate
13. Modularea activităţii unor MMP (gelatinaze şi colagenaze): zimografii, blot şi ELISA
Rezultate experimentale

Noul model celular propus în acest proiect pentru studiul FP este o co-culturǎ fibroblaste
pulmonare umane (HLF)-leucocite polimorfonucleare (PMN) în sistem tri-dimensional (3-D) - gel
de colagen, tratatǎ cu clorurǎ de nichel ± TGF-β. Pentru realizarea acestui model s-a realizat o
culturã de HLF, care au fost izolate prin tehnica explantului din ţesut pulmonar embrionar, ]i
care a fost între\inutã timp de nouã pasaje. Celulele polimorfonucleare (PMN) au fost izolate,
din sângele venos periferic uman prin tratare cu mediul de separare Histopaque, eritrocitele
rămase fiind îndepărtate prin liză hipo-osmotică. Stimularea PMN s-a realizat în mediu RPMI
1640 pre-echilibrat termic (37°C) la care se adaugă fMLP, ionomicină sau PMA, în concentraţii
finale de 1 µM, 5 µM şi respectiv 10 nM, şi incubate 20 minute la 37°C. S-a realizat modelul
MOD 1 – culturi tridimensionale (3-D) de HLF în gel de colagen (tip I, izolat din dermã de vi\el),
sistemul liber (floating matrix) ]i MOD 2 – o coculturã HLF/PMN în gel de colagen crescutã 7
zile.
S-au studiat efectele tratamentelor cu diferite concentra\ii de clorurã de nichel asupra
celulelor din culturile 2D de HLF, MOD 1 ]i MOD 2, evaluând modificǎri citomorfologice,
viabilitatea celulelor (evidenţiată prin testul cu MTT), citotoxicitatea tratamentului HLF (prin
dozarea activităţii LDH. Se remarcã că numai tratamentele cu 10 -20 mM NiCl2 au efecte
citotoxice, crescute cu durata expunerii ]i efectul protector al gelului de colagen, care mimează
rolul MEC din ţesutul pulmonar.
Tratamentul cu TGF-β1 ]i sau Ni (II) a celulelor din MOD 1 ]i MOD 2 a fost monitorizat prin studii
de epifluorescen\ã dupã marcarea cu hipericină ]i prin analize citologice dupã coloratie
hematoxilin-eozinǎ. Se observã clar efectele hiperproliferante ale tratamentului cu TGF-β1 ]i
efectul inhibitor al clorurii de nichel în concentraţie de10 mM. După 72 ore, gelul pare mai dens,
suferǎ contracţie, sugerând apariţia fenotipului contractil a miofibroblastelor responsabil pentru
contracţia rǎnii în procesul de cicatrizare.
Pentru o evaluare obiectivǎ a gradului de contracţie a gelurilor de colagen (care
mimeazǎ MEC din ţesut) sub acţiunea celulelor, în prezenţa celor doi efectori externi: NiCl2 şi
TGF-β1, s-a realizat o prelucrare imagisticǎ a fotografiilor cu ajutorul mediului de analizǎ
cantitativǎ SigmaScan. In urma acestor analize s-a demonstrat că : (i) HLF realizează contracţia
gelului de colagen numai în prezenţa serului fetal bovin (SFB), care conţine factori de creştere
(de exemplu, PDGF) cu acţiune fibrogenică ce contribuie la formarea fenotipului miofibroblastic
cu elemente ale citoscheletului diferite (expresia α-SMA) ; (ii) gradul de contracţie a gelului de
colagen creşte cu concentraţia SFB din mediu ; (iii) tratamentul cu Ni2+ scade gradul de
contracţie a gelului de colagen într-o manieră proporţională cu doza, ceea ce ar sugera
acţiunea fibrogenică a Ni2+ ; (iv) introducerea PMN în cultură creşte gradul de contracţie a
gelului probabil datorită acţiunii elastazei NE care acţionează asupra matricei extracelulare ; (v)
tratamentul cu TGF-β1 nu afecteazǎ gradul de contracţie a matricei în modelele MOD 1 şi MOD
2, atât în absenţa cât şi în prezenţa NiCl2.
Gradul de incorporare a Ni (II) în MOD a fost studiat conform STAS 7987-67. Se observǎ
existenţa unui comportament descris prin curbe de saturaţie, în care la concentraţii mici ( 0 →
2,5 – 5 mM) nivelul intrǎrii NI (II) în celulǎ creşte cu mǎrirea concentraţiei ionice introdusǎ în
mediul de culturǎ, în timp ce la concentraţii mai mari (≥ 2,5 – 5 mM) conţinutul de Ni (II) intrat în
celulǎ este aproape-constant indiferent de cantitatea de sare introdusǎ în mediu. Pentru
aceastǎ concentraţie de saturaţie – 5 mM NiCl2 – s-a investigat cinetica pǎtrunderii Ni (II) pe
parcursul a 72 ore. In cazul co-culturii HLF/PMN, nivelul penetrǎrii Ni (II) în celulǎ este mic şi nu
creşte cu timpul de incubare, probabil datoritǎ faptului cǎ PMN accentueazǎ gradul de
contracţie a gelului.

S-a investigat nivelul IL-8 secretatã în mediu, citokinǎ care activeazǎ şi atrage celulele
PMN, implicate în multe maladii inflamatorii pulmonare, utilizând un ELISA. S-a evidenţiat faptul
cǎ TGF-β (5 ng/ml, tratament 24 ore) stimuleazǎ sinteza şi secreţia IL-8 într-o co-culturǎ
HLF/PMN şi cǎ tratamentul cu 10 mM NiCl2 nu are un efect semnificativ statistic. Este posibil
ca alte doze sau scheme de tratament (timp mai îndelungat) sǎ aiba alte efecte.
Pentru a investiga modularea metabolismului MEC în urma tratamentului modelelor
celulare au fost studiate două gelatinaze: MMP-2 şi MMP-9 ]i o colagenazã MMP-1, utilizând
trei tehnici: gel zimografia, western-bloting ]i) dozarea ELISA. Cercetările noastre au pus în
evidenţǎ cǎ: (1) prezenţa în mediul de culturǎ a MOD 1 a ambelor gelatinaze MMP-2 şi MMP-9,
în formǎ activǎ şi latentǎ, a cǎror activitǎţi scad în ordinea MMP-2 > MMP-9 > proMMP-2 >
proMMP-9; (2) Introducerea celulelor PMN în MOD 2 induce mici modificǎri în conţinutul
procentual al celor patru benzi de gelatinaze: scade activitatea MMP-2 şi creşte activitatea
MMP-9. Se pare cǎ elastaza PMN induce convertirea formei proMMP-9 în forma activǎ; (3)
incubarea MOD 2 cu 10 mM Ni (II) inhibǎ activitǎţile MMP-2 şi MMP-9 şi blocheazǎ activarea
formei latente a MMP-9; (4) TGF-β1 inhibǎ activitatea principalei metaloproteinaze MMP-2 (cu
42,3 %), dar induce sinteza MMP-9 (benzile formelor activǎ şi latentǎ se intensificǎ cu 12 % şi
respectiv 18,5 %); (5) în MOD 2 tratat cu Ni (II) şi TGF-β1 se observǎ accentuarea inhibiţiei
activitǎţii MMP-2 şi intensificarea benzii MMP-9; (6) In mediul de culturǎ a MOD 1 se observǎ o
slabǎ activitate MMP-1 secretatǎ; (7) co-cultivarea HLF/PMN în MOD 2 conduce la o uşoarǎ
creştere a intensitǎţii MMP-1, probabil prin acţiunea elastazei PMN care transformǎ forma
latentǎ a MMP-1 în forma activǎ a MMP-1 de 42 kDa; (8) tratamentul cu Ni induce cea mai mare
creştere a activitǎţii MMP-1 secretatǎ de celulele MOD 2, comportament ce poate fi explicat
prin acţiunea speciilor reactive de oxigen (ROS) dezvoltate în urma tratamentului cu NiCl2
asupra expresiei acestei colagenaze; (9) tratamentul cu TGF-β1 inhibǎ activitatea colagenazicǎ
(deci are o acţiune pro-fibrinogenǎ) secretatǎ de celulele MOD 2, chiar în prezenţa Ni (II).
Verificarea modelului experimental s-a realizat prin studii de microscopie, imagisticǎ şi
evaluare a nivelului IL-8 secretatǎ, MMP, utilizând fHLF izolate dintr-o biopsie pulmonarǎ a unui
pacient diagnosticat cu pneumonie interstiţialǎ nespecificǎ, la care starea inflamatorie şi fibroza
a debutat şi progresat rapid. Fibroza era distală de bronşiile mari şi repartizatǎ difuz în
structurile pulmonare determinând restricţia aerului respirator. Parte din diagnosticul cazului a
fost analiza histologicǎ.
Cultura de fHLF se obţine mai greu în sensul cǎ celulele ies din explant mai târziu,
prezintǎ o aderenţǎ mai mare faţǎ de suportul flascului de culturǎ şi ating confuenţa mai rapid
decât nHLF. De fapt, fHLF au un aspect mai acicular ceea ce permite o împachetare mai
strânsǎ în cultura 2-D.
Cele douǎ culturi de fibroblaste pulmonare au fost însǎmânţate în gel de colagen,. S-a
realizat monitorizarea proliferǎrii celulare, dupǎ tratament cu hipericinǎ1 µM, timp de 24 şi 72
ore, care marcheazǎ fluorescent celulele. Aceste studii au arãtat cǎ MOD 2 tratat cu TGF-β1 (5
ng/ml) prezintǎ proliferǎri celulare similare cu cele din cultura 3-D de fHLF şi cǎ NiCl2 (10 mM)
inhibǎ proliferarea celularǎ datoritǎ citotoxicitǎţii.
Studiile western blot privind prezenţa MMP-2, MMP-9 şi MMP-1 în mediile de culturǎ a
fHLF din cele cinci pasaje au arãtat reducerea progresivǎ a nivelului MMP-2, o uşoarǎ creştere
a cantitǎţii MMP-9 şi lipsa activitǎţii MMP-1, ceea ce confirmǎ deprecierea catabolismului MEC
– tipicǎ procesului fibrogenic. In cazul MOD 2 tratat cu TGF-β1 realizat cu nHLF pasajul V s-au
observat nivele scǎzute de MMP-2, uşor crescute de MMP-9 şi o intensificare a activitǎţii MMP1 (cu MM 48 kDa).
Dozarea nivelului IL-8 în mediile de culturǎ a fHLF pe parcursul celor cinci pasaje,
realizatã cu kituri ELISA a permis sǎ decelǎm prezenţa aceastei chemokine pro-inflamatoare
numai în mediile de culturǎ a primelor trei pasaje. Aceasta sugereazã cǎ IL-8 poate fi secretatǎ
fie de fibroblaste fie PMN, iar în primul caz HLF secretǎ IL-8 ca rezultat al acţiunii PMN. Pe
parcursul pasajelor are loc purificarea HLF şi sunt îndepǎrtate alte celule (sangvine) care le
stimuleazǎ sǎ sintetizeze şi sǎ secretǎ IL-8.
Modelul celular de studiu al fibrozei pulmonare (FP) se bazeazǎ pe urmǎtoarele observaţii: (1)
în FP creşte activitatea biosinteticǎ a fibroblastelor (activarea) şi a numărul acestor celule
(proliferarea), responsabile pentru sinteza componentelor matricei extracelulare; (2) implicarea
neutrofilelor în FP este neclară, dar prezenţa persistentă a lor în ţesutul pulmonar al pacienţilor

cu FP, sugerează că aceste celule inflamatorii joacă un rol cheie în modularea procesului
fibrotic; (3) TGF-β (transforming growth factor beta) este o citokinǎ implicatǎ în debutul şi
întreţinerea procesului fibrogenic; (4) expunerea la pulberi de nichel poate fi asociată cu o
puternică reacţie fibrotică; (5) în patogenia FP sunt implicate specii reactive de oxigen, produse
de neutrofile şi/sau Ni (II). Modelul celular de studiu al FP constǎ dintr-o co-culturǎ
tridimensionalǎ de fibroblaste pulmonare/neutrofile în gel de colagen, tratatǎ cu doze
fibrogenice de clorurǎ de nichel şi TGF-β1
Modelul celular de studiu al fibrozei pulmonare (FP) se bazeazǎ pe urmǎtoarele observaţii: (1)
în FP creşte activitatea biosinteticǎ a fibroblastelor (activarea) şi a numărul acestor celule
(proliferarea), responsabile pentru sinteza componentelor matricei extracelulare; (2) implicarea
neutrofilelor în FP este neclară, dar prezenţa persistentă a lor în ţesutul pulmonar al pacienţilor
cu FP, sugerează că aceste celule inflamatorii joacă un rol cheie în modularea procesului
fibrotic; (3) TGF-β (transforming growth factor beta) este o citokinǎ implicatǎ în debutul şi
întreţinerea procesului fibrogenic; (4) expunerea la pulberi de nichel poate fi asociată cu o
puternică reacţie fibrotică; (5) în patogenia FP sunt implicate specii reactive de oxigen, produse
de neutrofile şi/sau Ni (II). Modelul celular de studiu al FP constǎ dintr-o co-culturǎ
tridimensionalǎ de fibroblaste pulmonare/neutrofile în gel de colagen, tratatǎ cu doze
fibrogenice de clorurǎ de nichel şi TGF-β1

Co-cultură fibroblaste embrionare umane –neutrofile (3 zile).
Coloraţie cu hematoxilin eozină (×400)

