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Raport de Cercetare
Studiul unor maladii profesionale sau asociate mediului este un domeniu de vârf în cercetarea
bio-medicalã. Dintre compuşii care produc maladii pulmonare menţionãm : pulberile de cãrbune, granit
şi ciment, diferitele fãinuri (de la cereale, peşte, oase), fibrele de azbest utilizate în construcţii,
metalele tranziţionale şi compuşii lor (beriliu, cadmiu, vanadiu, nichel, cupru, fier) din mediul zonelor
industrializate [Samet şi Utell, 1991 ; Singh şi Davis, 2002 ; Tager, 2000 ; van Tongeren şi colab., 2002].
Expunerea profesionalã la beriliu - noxã în industria oţelurilor, ceramicii, electronicii, în
producţia lãmpilor fluorescente - produce o stare granulomatoasã a plãmânilor, numitã beriliozǎ
deoarece Be este un agent toxic şi carcinogen [Maier, 2002]. De fapt, berilioza ia naştere în urma
combinãrii efectelor expunerii la Be cu factori de risc genetic, genotipul HLA-DP fiind corelat cu o
sensibilitate la Be [Wang şi colab., 2001]. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health) din SUA publicã în 1992 un studiu epidemiologic [Ward şi colab., 1992], privind incidenţa mare
a cancerelor la persoanele care lucreazã în fabrici ce prelucreazã Be. Caracteristica fundamentalã a
beriliozei este masiva proliferare a mai multor tipuri de celule din plãmâni printre care şi fibroblastele.
Paradoxal, datele din literatura de specialitate aratã cã sãrurile de Be au efecte inhibitoare asupra
creşterii fibroblastelor pulmonare [Lehnert et al., 2001].
Cd2+ este un important contaminant al culturilor de tutun şi participã la patogeneza
2+
gudroanelor fumului de ţigarã [Snider şi colab., 1973]. Existã studii care au arãtat cã expunerea la Cd
în stare de pulbere sau gazoasã conduce la dezvoltarea emfizemului [Davison şi colab. 1988] şi a
fibrozei pulmonare [Damiano şi colab., 1990]. Dezechilibrele de la nivelul turnoverului proteinelor
ţesutului conjunctiv pulmonar conduc la depozitarea sau dezintegrarea ţesutului, modificãri implicate
2+
în fibroza şi respectiv în emfizemul pulmonar [Laurent,1986]. In parte, acţiunea Cd este datoratã
efectului lui direct asupra fibroblastelor, principalele celule producãtoare de componente ale ţesutului
conjunctiv din plãmâni. In suportul acestei ipoteze vin studiile lui Chambers şi colab. [1998] care au
arãtat cã Cd2+ inhibã proliferarea fibroblastelor, sinteza procolagenului şi a proteoglicanilor. Brzoska şi
2+
colab. [2000] au arǎtat cã etanolul creşte permeabilitatea membranelor biologice la Cd , majoritatea
alcoolicilor fiind mai susceptibili la acest metal greu.
Implicarea compuşilor vanadiului în patologia plãmânilor, corelatã cu expunerea profesionalã
sau la un mediu poluat, este studiatã atât pe subiecţi umani cât şi pe sisteme model utilizând animale
expuse la vanadaţi, pentaoxid de vanadiu sau cenuşa unor reziduuri industriale uleioase ROFA
(« residual oil fly ash »). ROFA, un subprodus al combustiei uleiurilor, este o sursã importantã de
emisie a particulelor metalice, care are un conţinut mare de vanadiu (18,8 %) în afara Ni şi Fe şi care
polueazã puternic atmosfera. Chong şi colab. [2000] utilizeazã şobolani cu inflamaţie pulmonarã acutã
indusã de instilarea intratrahealã de NaVO3 şi
evidenţiazã un influx masiv de leucocite
polimorfonucleare (PMN) în plãmâni dupã patru ore de la tratament, precedat de o expresie crescutã a
mRNA proteinei MIP-2 (macrophage inflammatory protein), un puternic chemoatractant al PMN.
Longphre şi colab. [2000] realizeazã un studiu pe muncitori implicaţi în fabricarea sau utilizarea
instalaţiilor de apã caldã, expuşi la ROFA constatând creşterea producţiei de mucine de la nivelul
plãmânilor şi a susceptibilitãţii la infecţii. Inducţia mucinii de ROFA este mediatã de cãi de semnalizare
care presupun reacţii de tirozin fosforilare/defosforilare iar vanadatul este un potent inhibitor al
fosfotirozin fosfatazelor. Pentaoxidul de vanadiu (V2O5) produce hipersensibilitate la nivelul bronhiilor
şi astm care persistã pânã la 23 luni dupã expunere [Irsigler şi colab., 1999].
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In cadrul acestui proiect s-au studiat efectele tratamentelor in vitro a fibroblastelor pulmonare
umane (HLF) cu diferite concentraţii de Be2+, Cd2+ şi V5+ în scopul evaluǎrii citotoxicitǎţii acestor ioni,
corelat cu modificǎri în proliferarea şi apoptoza acestui tip celular. S-a investigat elaborarea citokinei
proinflamatorii IL-4 implicatǎ în patogeneza fibrozei pulmonare, precum şi implicarea
metaloproteinazelor MMP-1 (colagenaza) şi MMP-3 (stromelisina-1) şi a inhibitorului lor TIMP-1 în
modularea metabolismului matricei extracelulare.
Materiale şi metode
Izolarea fibroblastelor pulmonare umane (HLF).
Culturile primare de HLF au fost separate din ţesut pulmonar embrionar obţinut din avortoni umani, utilizând tehnica
explantului. Cultivarea HLF s-a realizat în mediul DMEM
(Sigma) suplimentat cu 15% ser fetal bovin (Sigma),
1 % L-glutaminã şi antibiotice (100 U/ml penicilinã, 10 mg/
ml streptomicinã), la 37°C într-un termostat într-o atmosferă cu 5% CO2-95% aer. Mediul a fost schimbat la 2-3 zile,
iar pasajele s-au realizat cu o soluţie de tripsină 0,25 %,
EDTA 0,2 % în tampon fosfat salin (PBS). Morfologia
celulelor a fost monitorizatǎ periodic cu un microscop cu
Fig.1. Fibroblaste pulmonare umane control
inversie Nikon TS 100 F.
Tratamentul HLF (pasajul 5) a fost realizat astfel :
5
a. însămânţare în flascuri T25 la o densitate de 2 × 10 celule/flasc ;
b. cultivare în DMEM + 10 % SFB până ajung la 70 % confluenţă ;
c. îndepărtarea mediului şi adăugarea mediului DMEM fără sau cu numai 0,1 % SFB ;
d. incubare 24 ore ;
e. tratare cu diferite concentraţii de cloruri în DMEM fără SFB, timp de 24 – 72 ore :
Na3VO4
BeCl2
CdCl2

1 µM

10 µM
10 µM
10 µM

50 µM
30 µM

100 µM
100 µM
100 µM

1 mM

Viabilitatea celulelor din culturã a fost rvaluatǎ prin testul cu Trypan blue, în care colorantul
penetreazã numai membrana celulelor moarte, colorându-le în albastru [Patterson, 1979].
Citotoxicitatea celor trei tratamente a fost studiatǎ determinându-se conţinutul procentual al
lactat dehidrogenazei care iese din celulǎ ca rezultat al distrugerii membranei plasmatice, urmǎrind
oxidarea NADH prin scăderea absorbanţei la 340 nm. Pentru exprimarea rezultatelor s-a dozat
concentraţia proteică în mediu şi în extractele celulare prin metoda Bradford [1976].
Proliferarea celulelor a fost evaluată prin determinarea cantitativă a DNA cu bisbenzimidazol
(Hoechst 33258) conform metodei descrise de Rago şi colab. [1990]. Pentru dozarea DNA, se adaugă
0.1 ml soluţie fluorocrom 0,02 mg/ml în tampon 1 mM EDTA, 10 mM Tris şi 2M NaCl, pH 7.4.
Fluorescenţa este evaluatǎ la un spectrofluorimetru la λex 360 nm şi λem 460 nm.
Apoptoza celulelor a fost evaluată prin aprecierea fragmentǎrii DNA cu kitul “Cell Death
detection ELISA Plus” conform indicaţiilor producǎtorului Roche Diagnostics. Rezultatele au fost
exprimate ca o absorbanţă relativă la 405 nm, o măsură a nivelului nucleosomilor citoplasmatici.
Nivelul citokinei IL-4 eliberatǎ în mediul de cultură al fibroblastelor a fost dozat utilizând
tehnica ELISA «sandwich» Quantikine HS R&S Systems.
Activitatea enzimelor MMP secretate de celule în mediul de culturǎ, a fost studiatǎ dupǎ
separarea electroforeticǎ a proteinelor în gel de poliacrilamidǎ 7,5% în care s-a inclus 0,1 % gelatinǎ
sau cazeinǎ. Benzile proteice cu activitate enzimaticǎ, care apar ca plaje de lizǎ, au fost analizate
semi-cantitativ prin densitometrare cu un scanner profesional utilizând Bio1D software (VilberLourmat, France). Identificarea tipului de MMP s-a realizat pe baza maselor moleculare. Metoda
Western Blotting a permis stabilirea cu precizie a tipului de MMP şi a inhibitorului TIMP-1 în
zimogramele proteinelor separate electroforetic din mediul de culturǎ. Utilizând kituri ELISA Chemicon
s-a realizat dozarea MMP-1, MMP-3 şi TIMP-1 în mediul de culturǎ a celulelor tratate.
Rezultate şi discuţia lor
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Morfologic, incubarea culturii celulare cu vanadat de sodiu, clorurǎ de beriliu sau clorurǎ de
cadmiu afecteazǎ aspectul HLF într-o manierǎ dependentǎ de natura metalului, dozǎ şi de timpul de
incubare.
Tratamentul celulelor cu vanadat în concentraţii 10 – 100 µM nu afecteazǎ viteza de
proliferare a celulelor, care însǎ capǎtǎ un aspect mai acicular, elaborând mai multe prelungiri
citoplasmatice prin care aderă la suport. La doze mai mari de vanadat (> 1 mM) se observǎ
desprinderea celulelor de pe suport, prezenţa unor celule moarte care plutesc în mediu şi numărul
mare de resturi celulare ca rezultat al unui proces necrotic (Figura 2).
Datele Tabelului 1 aratǎ rezultatele experimentale care
aratǎ toxicitatea tratamentului cu diferite concentraţii de vanadat
Se observǎ cǎ numai tratamentul cu concentraţii de
vanadat mai mari de 1 m conduce la efecte citotoxice. Tratamentul cu vanadat 10 mM conduce la scǎderea viabilitǎţii HLF cu
73 %, o eliberare a LDH în mediu cu 316 % şi scǎderea nivelului DNA celular cu 67 %.
Interesantǎ este observaţia cǎ la concentraţii mici de
vanadat: 10 µM, 50 µM şi 100 µM – nu este afectatǎ viabilitatea
Fig.2. HLF tratate cu 10 mM vanadat,
celularǎ, nu apar efecte citotoxice, observându-se chiar efecte
de stimulare a proliferǎrii. Existǎ deja studii care sugereazǎ cǎ
timp de o orǎ
vanadatul poate acţiona în anumite condiţii ca un factor de
creştere, ca insulina.
Tabelul 1. Datele experimentale obţinute în urma tratamentului HLF cu vanadat, timp de o orǎ

Vanadat

% Viabilitate (Trypan Blue)

Eliberarea LDH (% total)

DNA (unităţi fluorescenţă)

0
10 µM
50 µM
100 µM
1 mM
10 mM

100
102 ± 4,7
87 ± 7,1
98 ± 6,6
73 ± 6,4
27 ± 0,4

100
103 ± 2,6
103 ± 5,3
108 ± 4,6
222 ± 12,4
416 ± 23,8

128 ± 24,6
122 ± 22,4
141 ± 18,2
252 ± 20,4
56 ± 10,2
42 ± 4,8

Apoptoza
Abs 405 nm

0,038
0,062
0,044
0,038
0,982
0,145

Tratamentul cu diferite concentraţii (0,1 – 100 µM)
de clorurǎ de beriliu afecteazǎ morfologia HLF într-o
manieră dependentă de concentraţie şi durata tratamentului.
Astfel, tratamentul cu 1 µM BeCl2 timp de 24 ore permite
creşterea celulelor în monostrat, în timp ce 100 µM BeCl2
(72 ore) dezorganizează celulele, care se desprind de pe
suport şi apar cu un contur luminos, în mediu existând reziduri
celulare (Figura 3).
In Tabelul 2 prezentǎm rezultatele obţinute în
Fig. 3. HLF cu 100 µM BeCl2 timp de 3 zile
urma monitorizǎrii viabilitǎţii, citotoxicitǎţii, proliferǎrii şi
apoptozei celulelor tratate cu BeCl2, timp de 24, 48 şi 72 ore.
Gradul de inhibiţie al creşterii HLF de către Be2+ persistă timp de 3 zile chiar după îndepărtarea sării
din mediul de reacţie. Interesant că procesul apoptotic, la nivelul fragmentării DNA, devine semnificativ
numai în cazul dozei de BeCl2 100 µM, după 72 ore de tratament la 37oC.
Tabelul 2. Monitorizarea tratamentelor cu clorură de beriliu

BeCl2

ore
tratament

0
1 µM

10 µM

24
48
72
24
48
72

Viabilitatea Citotoxicitatea
%
%
92,7 ± 5,8
4,5 ± 0,4
93,5 ± 2,4
6,9 ± 0,4
96,1 ± 2,9
4,4 ± 0,7
92,8 ± 11,2
8,1 ± 1,2
90,3 ± 2,4
6,9 ± 1,3
89,0 ± 1,7
8,9 ± 1,7
11,3 ± 1,2
87,5 ± 9,5

Apoptoza*
Nivelul DNA
Unităţi fluorescenţă Abs 405 nm
0,045
267,5 ± 27,5
305,0 ± 44,5
289,3 ± 40,3

0,048

255,7 ± 12,3
260,8 ± 41,3

0,045
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100 µM

24
48
72

83,0 ± 6,5
66,5 ± 9,3
48,3 ± 8,7

38,4 ± 4,1
39,8 ± 6,9
38,9 ± 7,7

144,5 ± 22,0
139,1 ± 18,2

1,012

Studiul acţiunii Cd2+ asupra HLF arată o creştere a vitezei cu care celulele ajung la confluenţǎ
şi a taliei celulelor (Figura 4) sugerând o intensificare a activitǎţii metabolice şi posibil a sintezei de
colagen. In domeniu de concentraţii testate, clorura de cadmiu are un puternic effect stimulator
asupra creşterii şi proliferării celulare, la cele două doze mici (10 şi 30 µM) şi uşoare efecte citotoxice
la doza maximă de 100 µM. Astfel, în cazul dozei de 30 µM, la care s-au observat efecte proliferative
maxime, tratamentul conduce la creşterea nivelului DNA cu 24 % după 24 ore şi cu 52,8 % după 72
ore, fără a se evidenţia procese citotoxice.
Creşterea dozei de CdCl2 la 100 µM nu
accentueazǎ efectul proliferativ, dar apar uşoare
efecte citotoxice după 72 ore de citotoxice tratament
manifeste prin creşterea eliberării LDH în mediu
(cu 22,3 %) şi prin scăderea adeziunii celulelor
pe suportul flascului de cultură.
Pentru a studia eventuale efecte proinflamato-rii produse de aceste tratamente s-a studiat
eliberareaîn mediu a unei citokine pro-inflamatoare IL4, implicatǎ în activarea fibroblastelor, creşterea
producţieicomponentelor
matricei
extracelulare,
precum colagenul şi fibronectina şi în dezvoltarea
Fig. 4. HLF tratate cu 30 µM CdCl2, dupǎ 24 ore
fibrozei pulmonare [Izbicki şi colab., 2002].
Nu am depistat un semnal pentru IL-4 în cazul fibroblastelor control, netratate; nivelul acestei
2+
2+
5+
citokine fiind crescut la concentraţii mai mari de 90-100 µM Be , Cd şi V . La aceeaşi concentraţie
2+
5+
2+
de efector (100 µM) inducţia sintezei IL-4 creşte în ordinea Be < V < Cd . Datele noastre aratǎ cǎ
2+
2+
5+
tratamentele cu Be , Cd şi V induc un rǎspuns inflamator şi modificǎri în metabolismului
proteinelor matricei extracelulare sugerând o acţiune profibroticǎ.
Metaloproteinazele matriceale (MMP) sunt o familie de metalo-endopeptidaze ce scindeazǎ
componente proteice ale MEC şi joacǎ un rol fundamental în remodelarea ţesuturilor. MMP-1 (numită
şi colagenaza-1, colagenaza interstiţială, colagenaza din fibroblaste) a fost detectată iniţial în
fibroblastele gingivale. Regiunea promotor a genei umane ce codifică MMP-1 conţine elemente AP-1
(activator protein-1), care sunt capabile să medieze cel puţin procesul inductiv realizat de către PMA
(phorphol 12-myristate 13-acetate). Gena pentru MMP-1 este transcrisă într-o specie moleculară
mRNA de 2,5 kb. Există două forme latente a MMP-1 de 57 kDa şi 52 kDa, care se găsesc în ţesuturi
în raport de 1:4. pro-MMP-1 de 57 kDa este rezultatul N-glicozilării formei de 52 kDa. Formele active
ale MMP-1 au 48 kDa şi respectiv 42 kDa, în care MMP-1 de 42 kDa reprezintă enzima stabilă şi
183
191
activă. Activitatea colagenolitică a MMP-1 este mediată de motivul RWTNNFREY din domeniul
catalitic în cooperare cu domeniul hemopexinic C-terminal. Enzima activă hidrolizează colagene tip I şi
III în fragmente N-terminale şi C-terminale. MMP-1 catalizează scindarea catenelor α din colagene tip
II, VII, X şi VIII. Alte substrate ale MMP-1 sunt: α2-macroglubulina, gelatina şi cazeina, inhibitorul α1proteinazei, α1-antichimotripsina, tenascina şi IL-1β [Chung şi colab., 2000].
MMP-3 a fost purificată şi caracterizată din fibroblaste sinoviale reumatoide umane şi cele din
piele. Promotorul genei MMP-3 conţine trei secvenţe pentru inducerea mitogenică: SPRE
(stromelysin-1 PDGF-responsive element), PEA3 (polyomavirus enhancer A-binding protein-3 site) şi
AP-1. SPRE este un situs de legare a factorului transcripţional SPBP (SPRE-binding protein), ce
induce transcrierea altor factori de transcripţie [Rekdal şi colab., 2000]. TPA (12-OTetradecanoylphorbol 13-acetate) se leagă la situsul PEA3 şi mediază transcrierea genei MMP-3
umane. Situsul AP-1 mediază exprimarea bazală a genei MMP-3. Studii pe animale au dezvăluit că
TIE (TGF-β 1 inhibitory element) din regiunea promotor mediază efectul inhibitor al TGF-β1 asupra
exprimării genei MMP-3. În funcţie de vârsta populaţiei celulare MMP-3 este indusă sau represată de
TGF-β1. În fibroblastele tinere, TGF-β1 represează inducerea genei, în timp ce în celulele îmbătrânite,
represia nu este evidentă.
MMP-3 şi MMP-1 prezintă o identitate de 54% a secvenţei proteice. pro-MMP-3 are 57 kDa şi
poate fi glicozilată la o formă moleculară de 60 kDa. Ea este procesată la o formă intermediară de 53
kDa, prin îndepărtarea unei pro-peptide de 35 aminoacizi. Autoliza formei intermediare are ca rezultat
o formă MMP-3 activă de 45 kDa, ce poate fi procesată mai departe la o formă activă de 28 kDa.
Enzimele latentă şi activă a MMP-3 cu masă moleculară mare se pot lega la fibrile de colagen şi la
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alte componente ale MEC prin domeniul C-terminal, în timp ce formele active cu masă moleculară
mică nu pot realiza acest lucru.
MMP-3 activă scindează proteoglicanii din cartilaj, gelatina, colagene tip IV şi IX, procolagenul tip III, laminina şi fibronectina. Acţionează ca o telopeptidază faţă de colagene tip II şi XI şi
hidrolizează colagenul tip X şi agrecanul. Mai mult, MMP-3 degradează fibrinogenul şi fibrina, IL-1β,
decorina, activatorul plasminogenului tip urokinază şi PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) şi IgG.
pro-MMP-3 activează plasminogenul prin complexare cu acesta şi cu t-PA (tissue-type plasminogen
activator) [Arza şi colab., 2000].
Intr-o primǎ etapǎ a studiului enzimelor MMP s-au realizat gelatin- şi cazein zimografii a
proteinelor secretate în mediul de culturǎ (Figura 5). Prin gelatin zimografie se observǎ apariţia a douǎ
benzi proteice majore ale MMP-2 (72 kDa) şi MMP-9 (92 kDa). Prin cazein zimografie se observǎ o
bandǎ proteicǎ majorǎ cu activitate proteoliticǎ de circa 50 kDa ce poate fi datoratǎ MMP-1, normal
secretatǎ ca o pro-enzimǎ de 52 kDa şi care suferǎ activare la o formǎ de 42 kDa.

Fig. 5. Fotografii tip preluate în urma separǎrii pe geluri de poliacrilamidǎ în care s-a inclus
gelatinǎ sau cazeinǎ

MMP-3 ce are o forma zimogenǎ de 57 kDa şi poate fi procesatǎ la o formǎ activǎ de circa 45
kDa nu se poate deosebi clar prin zimografie de MMP-1. Din acest motiv s-a realizat o analizǎ
Western blotting – metodǎ care se bazeazǎ pe identificarea unui antigen (MMP, TIMP) cu un anticorp
specific. Iniţial proteinele din mediul de culturǎ sunt separate electroforetic în gel de SDSpoliacrilamidǎ, dupǎ care sunt transferate electroforetic pe un substrat solid (membranǎ de difluourǎ
de polivinidil). Proteinele imobilizate reacţioneazǎ cu anticorpi mono- sau policlonali, iar complexele
antigen-anticorp sunt localizate radiografic, cromogenic sau prin reacţii chemiluminiscente.
Metoda Western Blotting a permis stabilirea cu precizie a tipului de MMP şi a inhibitorului
TIMP-1 în zimogramele proteinelor separate electroforetic din mediul de culturǎ (Figura 6).

Figura 6. Comparaţie între rezultatele obţinute prin cazein zimografie şi western blotting

Tehnica ELISA (Chemicon) permite dozarea cantitativǎ a pro-MMP-1, pro-MMP-3 şi TIMP-1
umane care se bazeazǎ pe dozarea unei proteine în urma interacţiei cu anticorpul ei specific. In
experimentul control s-au determinat urmǎtoarele concentraţii: 3,75 ± 0,70 ng/µg proteinǎ MMP-1;
0,87 ± 0,14 ng/µg proteinǎ MMP-3 şi 4,91 ± 0,28 ng/µg proteinǎ TIMP-1. Concentraţii mai mari de 902+
2+
5+
100 µM Be , Cd şi V inhibǎ total activitatea MMP, TIMP sau/şi reacţia de dozare a activitǎţii
enzimei legate la anticorpul secundar. In cazul tratamentului cu BeCl2 1 µM timp de 24 ore are loc
creşterea nivelului MMP-1 cu 32,4 % şi inhibiţia MMP-3 cu 12,7 % fǎrǎ a afecta nivelul TIMP-1.
Tratamentul cu CdCl2 30 µM timp de 24 ore conduce la creşterea nivelului MMP-1 cu 74,5 % şi
inhibiţia concentraţiei MMP-3 şi TIMP-1 cu 24,8 % şi respectiv 71,8 %. Incubarea timp de 24 ore a

Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218

5/7

HLF cu vanadat 100 µM produce activarea MMP-1 cu 36,8 % şi inactivarea MMP-3 şi TIMP-1 cu
19,8 % şi respectiv 48, 5 %
Activarea producţiei MMP-1 şi inhibiţia MMP-3 este greu de interpretat deoarece cele douǎ
enzime au structuri şi proprietǎţi apropiate, ambele gene având în regiunea promotor elemente
“response” similare. Totuşi în literatura de specialitate este semnalatǎ inhibiţia MMP-3 de cǎtre TGFβ1, observaţie care poate sugera cǎ tratamentele preconizate de noi induc eliberarea citokinei proinflamatoare şi profibrotice. Activarea MMP-1 şi inhibiţia TIMP-1 sugereazǎ cǎ tratamentele cresc
activitatea colagenoliticǎ eliberând inhibiţia şi controlul exercitat de inhibitor.
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