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MECANISME CELULARE ŞI MOLECULARE ALE PROCESULUI DE
FOTOÎMBÃTRÂNIRE EVIDENŢIATE LA NIVELUL FIBROBLASTELOR ŞI
KERATINOCITELOR DIN PIELE
Termenul de fotoîmbãtrânire (« photoaging»), abreviat aici PA, descrie caracteristicile clinice,
histologice şi funcţionale ale pielii expuse cronic la soare. Pielea îmbãtrânitã normal, neexpusã cronic
luminii solare, este caracterizatã prin ridare, uscare, subţiere şi keratozã seboreicã. In cazul PA, pe lângã
modificãri similare, dar care apar timpuriu, se observã tãbãcirea pielii, ridare excesivã, elasticitate redusã,
fragilitate crescutã, pierderea tonusului pielii, capacitate de vindecare scãzutã, etc. Majoritatea acestor
caracteristici sunt datorate unor modificãri la nivelul dermei. Cele mai profunde modificãri epidermice au
ca rezultat o hiperpigmentare difuzã [Berneburg şi colab., 2000].
Spectrul solar ce ajunge pe pãmânt conţine radiaţii UV [UVR] cu lungimi de undã scurte UVC
(<280 nm), intermediare UVB (280-320 nm) şi lungi UVA (320-400 nm). In condiţii fiziologice, celulele pielii
sunt expuse exclusiv la radiaţii UVB şi UVA, deoarece stratul de ozon din atmosferã absoarbe complet
lungimile de undã < 290 nm. Nivelul radiaţiei UVA care atinge suprafaţa pãmântului este de aproximativ
20 ori mai mare decât cel a radiaţiei UVB, astfel cã radiaţia UVA solarã contribuie în cea mai mare
mãsurã la procesele de PA şi de foto-carcinogenezã [Krutman, 2000].
Lumina UV penetreazã pielea, în funcţie de lungimea ei de undã, interacţionând cu diferite celule
ce au localizãri diferite. Radiaţiile UVB sunt majoritar absorbite în epidermã afectând keratinocitele [KC],
în timp ce UVA penetreazã mai adânc şi pot interacţiona atât cu KC epidermice cât şi cu fibroblastele
[FB] dermice. Pigmenţii melaninici din piele absorb lumina UV protejând celulele pielii contra efectelor
nocive ale expunerii UV.
UVB şi UVA genereazã la nivelul celulelor pielii un stres oxidativ sever prin interacţia cu cromofori
şi fotosensibilizatori intracelulari, producând leziuni genetice, tranzitorii şi permanente, activarea unor cãi
citoplasmatice de transmitere a semnalelor ce controleazã creşterea, diferenţierea, degradarea şi
senescenţa ţesutului conjunctiv.
Alterãri epidermice
Histologic, foto-leziunile epidermice cronice sunt caracterizate prin suprafeţe cu atrofie şi
hiperplazie severã, cu KC caracterizate printr-un grad de atipie nuclearã. Aceste modificãri reflectã
disfuncţii în reglarea creşterii KC expuse la UVR, a cãror cauzã nu este încã elucidatã, dar se considerã
cã citokinele derivate din KC sunt, cel puţin parţial, implicate în acest process [Kondo, 2000]. Anomaliile în
pigmentaţie pot fi mediate de citokinele care regleazã creşterea, diferenţierea şi sinteza pigmenţilor
melaninici din melanocite [MC]. Datoritã localizãrii lor în piele, MC sunt afectate de citokinele derivate nu
numai din KC dar şi din celulele dermice, incluzând FB şi celulele inflamatoare. In cazul celulelor
Langerhans [LC] din pielea foto-îmbãtrânitã se observã o scãdere a numãrului lor precum şi modificãri
morfologice [Toyoda şi Bhawan, 1997].
Alterãri dermice
Majoritatea modificãrilor în pielea foto-îmbãtrânitã sunt observate în dermã. La nivel histologic, se
observã atrofia ME cu dezintegrarea fibrelor de elastinã şi scãderea nivelului colagenului maturat.
Conţinutul în colagen de tip VII ce contribuie la stabilizarea joncţiunii epidermã-dermã este sever redus în
PA. Se observã o creştere în depunerea glicozaminoglicanilor şi a unui material elastotic distrofic în
profunzimea dermei şi severa dezorganizare a tropoelastinei şi fibrilinei. Fibrele elastice, ce constituie
elemente structurale ale ţesutului conjunctiv, conţin un miez, amorf şi hidrofob, format din molecule de
elastinã, care este înconjurat de miofibrile bogate în fibrilinã. Deoarece aceastã reţea de fibre elastice se
extinde de la joncţiunea dermã-epidermã spre profunzimea dermei, modificãrile observate conduc la
pierderea elasticitãţii pielii. In afara de modificãrile observate în organizarea componentelor structurale ale
ţesutului conjunctiv, fibroblastele în PA adoptã un fenotip stelat, cu un reticul endoplasmatic rugos activat

indicând o activitate biosinteticã crescutã [Scharffetter-Kochanek şi colab., 2000].
Caracteristicile biochimice ale PA
Utilizând o linie transgenicã de şoarece s-a demonstrat cã activitatea genei CAT reporter din
promotorul elastinei este crescutã în urma iradierii UV. Studii de hibridizare in situ au demonstrat
scãderea nivelului mRNA fibrilinei-1 şi menţinerea mRNA fibrilinei-2 în biopsii de piele foto-lezatã în
comparaţie cu situsurile dermice foto-protejate. Aceastã observaţie corelatã cu scãderea nivelului fibrilinei
din joncţiunea dermã-epidermã sugereazã un proces de remodelare a pielii foto-îmbãtrânite. Utilizând
tehnici de dozare HPLC a hidroxi-prolinei, analize Northern Blot şi imuno-detectare cu anticorpi contra
amino propeptidei din procolagenul nou sintetizat, s-a evidenţiat cã nivelul colagenului tip I, componentul
structural major al ţesutului conjunctiv din dermã ce-i conferã rezistenţa mecanicã, este mult scãzut în
pielea foto-îmbãtrânitã [Scharffetter-Kochanek şi colab., 2000].
In afara modificãrilor post-tranzlaţionale ale moleculelor de colagen nou sintetizate, UVR
afecteazã o serie de metaloproteinaze matriceale (MMP), serin proteinaze şi alte proteinaze, responsabile
pentru scindarea diferitelor componente ale ţesutului conjunctiv. Aceste enzime care se gãsesc în FB
dermice şi în celulele inflamatorii au o activitate crescutã, explicând degradarea ME în PA.
Metaloproteinazele matriceale (MMP) sunt enzime care mediazã hidroliza moleculelor structurale
din matricea extracelulara (ME) - colageni, proteoglicani şi glicoproteine - atât in vivo cât şi in vitro. Ele
sunt secretate în forme latente (proMMP) care sunt activate în spaţiul extracelular prin scindarea unei
propeptide N-terminale. Familia MMPs este reprezentată de cel puţin 19 produşi genici diferiţi repartizaţi
în 5 subfamilii în funcţie de proprietăţile lor structurale şi enzimatice: colagenazele interstiţiale (MMP-1,
MMP-8, MMP-13, şi MMP-18); colagenaze tip IV / gelatinaze (MMP-2 si MMP-9); stromelizine (MMP-3,
MMP-7, MMP-10, MMP-11 şi MMP-12); metaloproteinaze matriceale de tip membranar (MMP-14, MMP15, MMP-16 şi MMP-17) şi altele (MMP-19 şi MMP-20). In timp ce MMP-1 scindezã numai colagenul tip I,
MMP-2 degradeazã elastina şi compuşii membranei bazale incluzând colagenul tip IV şi tip VII. MMP-3
relevã cea mai largã specificitate de substrat scindând colagenul tip IV, proteoglicani, fibronectina şi
laminina. Recent, s-a dovedit cã fibrilina este ţinta atacului proteolitic a unor MMP şi serin-proteinaze ca
elastaza din neutrofile [Scharffetter-Kochanek şi colab., 2000].
Unele MMPs nu sunt exprimate constitutiv în ţesuturile normale dar pot fi induse de către unii
factori: citokine, factori de creştere. Aceste enzime au un rol major în remodelarea matriceală de la nivelul
pielii supuse unui proces inflamator de lungă durată [Kahari şi Saarialho-Kere, 1997].
Reglarea ME implicã un echilibru între sinteza componentelor sale structurale şi degradarea lor
sub acţiunea cataliticã a MMP - a cãror funcţie biologicã este modulatã de inhibitori tisulari specifici TIMP.
In PA sunt implicate cel puţin trei membri ai familiei MMP [Fisher şi Voorhees, 1998]:
 colagenaza care scindeazã colagenul tip I şi III fibrilar ;
 gelatinaza de 92 KDa care scindeazã mai departe produşii acţiunii colagenazei, degradând şi
colagenul tip IV şi elastina;
 stromelisina, care degradeazã colagenul tip IV, elastina şi alte molecule ale ME, ca proteoglicanii
şi lamininele.
Generarea speciilor active de oxigen
Deşi este unanim acceptat cã nivele scãzute ale speciilor reactive ale oxigenului (SRO) sunt
produse continuu in vivo şi sunt implicate în procese fiziologice - s-au acumulat date experimentale care
indicã faptul cã dupã iradierea UVA şi UVB a pielii se formeazã concentraţii mari de SRO.
Radiaţiile UVB (280-320 nm) sunt absorbite direct de acizii nucleici cu formarea unor foto-produşi
dipirimidinici care pot iniţia cancerul pielii prin supresia sistemului imun din piele ce permite creşterea
necontrolatã a celulelor. Leziunile DNA induse de SRO includ scindãri mono- şi dicatenare, formarea de
situsuri abazice şi modificãri ale bazelor [Kochevar 1995; Berneburg şi colab., 2000].
In afara absorbţiei directe a fotonilor UVB de cãtre DNA ce are ca rezultat modificãri structurale,
generarea ROS ca urmare a UVR necesitã absorbţia fotonilor de cãtre molecule fotosensibilizator
endogene. Recent s-a pus în evidenţã cã acidul trans-urocanic este un cromofor epidermic care absoarbe
UVA, devine excitat şi reacţioneazã cu O2 generând SRO, incluzând anionul superoxid (O2¯) şi oxigen
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singlet ( O2) [Scharffetter-Kochanek şi colab., 2000]. Cele douã specii SRO sunt produse şi de neutrofile a
cãror numãr este crescut în pielea foto-lezatã şi contribuie la instalarea unei stãri pro-oxidante. Superoxid
dismutaza transformã O2¯ în peroxid de hydrogen, care strãbate uşor membranele celulare şi în prezenţa
Fe(II) genereazã radicali hidroxil (0Hi) extrem de nocivi [reacţia Fenton]. Oxigenul singlet şi radicalii
hidroxil pot iniţia peroxidarea membranelor celulare cu generarea de grupãri carbonil cu consecinţe încã
puţin cunoscute.

Acumularea elastinei şi degradarea colagenului sunt principalele modificãri ale ţesutului conjunctiv
în PA. S-a demonstrat cã SRO cresc nivelul mRNA tropoelastinei [Kawaguchi şi colab., 1997] ce joacã un rol
esenţial în metabolismul colagenului. Astfel SRO distrug direct colagenul interstiţial, activeazã MMP ce
degradeazã ME şi inactiveazã inhibitorii lor TIMP [Scharffetter-Kochanek şi colab., 2000]. Studii pe linii celulare
care supraexprimã enzime antioxidante şi cu agenţi de chelatare care blocheazã reacţia Fenton
sugereazã faptul cã iradierea UVA induce formarea oxigenului singlet şi a H202, care provoacã creşterea
conţinutului în mRNA şi proteine pentru MMP-1, MMP-2 şi MMP-3 [Wenk şi colab., 1999], în timp ce radicalii
hidroxil şi intermediari din peroxidarea lipidelor joacã un rol major în inducţia UVB a MMP-1 şi MMP-3
[Brenneisen şi colab., 1998].
Datele accesibile sugereazã cã oxigenul singlet generat de UVA poate iniţia cãi de semnalizare
implicând JNK (c-Jun N-terminal kinaza) şi proteina p38 [Klotz şi colab., 1999], membri ai superfamiliei MAP
kinazelor (mitogen-activated protein kinases) şi citokinele IL-1 şi IL-6 conducând la o expresie crescutã a
MMP [Scharffetter-Kochanekm K., şi colab., 1993].
Sisteme de apãrare contra SR0
In celulele pielii existã enzime antioxidative : Cu/Zn superoxid dismutaza (SOD1), Mn superoxid
dismutaza mitocondrialã (SOD2) catalaza (CAT), glutation reductaza (GR) şi glutation peroxidaza (GPx),
care constituie un mecanism defensiv important de apãrare contra leziunilor UV. Ele acţioneazã ca nişte
scavengeri selectivi pentru SRO produşi de UVR ce protejeazã lipoproteinele membranare contra fotoleziunilor. Altã activitate antioxidativã este prezentatã de metalotioneina care acţioneazã ca un scavenger
de radicali liberi şi joacã un rol important în fotoprotecţia contra PA [Miyachi, 1995]. Leccia şi colab. [2001] au
demonstrat cã expunerea pielii la iradiere solarã scade iniţial nivelurile mRNA şi proteice ale enzimelor
scavenger, dupã care se dezvoltã rãspunsuri adaptative caracterizate prin creşterea actvitãţilor în special
a SOD2.
Mutaţii în mtDNA induse de UV
Mitocondriile sunt organite intracelulare a cãror funcţie principalã este generarea energiei celulare
prin fosforilare oxidativã, realizatã de cinci ansambluri proteice codificate atât de DNA nuclear cât şi de
genomul mitocondrial (mtDNA). In cursul fosforilãrii oxidative se elibereazã SRO, care afecteazã mtDNA
– o moleculã dublu catenarã circularã de 16 559 pb, cu 4-10 copii/celulã. Deoarece mitocondria nu
conţine toate mecanismele de reparare pentru a îndepãrta leziunile de la nivelul DNA, frecvenţa mutaţiilor
în mtDNA este de 50 ori mai mare decât în DNA nuclear [Richter, 1995]. Mutaţiile mtDNA stau la baza
multor maladii degenerative ca maladia Alzheimer, oftalmoplegia externã progresivã cronicã şi a
sindromului Kearns-Sayre. In afarã de maladiile degenerative, mutaţiile în mtDNA sunt critice în procesul
fiziologic de îmbãtrânire fiind însoţite de declinul funcţiei mitocondriale.
Dovezi recente indicã faptul cã mutaţiile din mtDNA sunt implicate şi în PA, demonstrându-se cã
expunerea cronicã la soare a pielii conduce la o frecvenţã mai mare a mutaţiilor în mtDNA decât în pielea
protejatã de soare [Berneburg şi colab., 2000 ; Stege şi colab., 2000]. Cea mai frecventã şi bine caracterizatã
mutaţie în mtDNA este o deleţie de 4 977 pb în lungime, numitã deleţie comunã, consideratã un marker
pentru mutaţiile genomului mitocondrial. Mecanismul prin care aceastã mutaţie comunã este generatã nu
se cunoaşte, dar Shoffner şi colab. [1989] au propus un mecanism care implicã anelarea greşitã a unor
secvenţe direct-repetitive, proces mediat de SRO.
S-a demonstrat, de asemenea, o strânsã corelaţie între existenţa deleţiei comune, scãderea
funcţiei mitoncondriale (reducere a consumului celular de oxigen şi a potenţialului membranei
mitocondriale (ψ∆) şi expresia unor MMP implicate în fotoîmbãtrânire.
Alţi cercetãtori considerã cã principala leziune indusã oxidativ apare la nivelul resturilor de
guanozinã din mtDNA când se formeazã 8-oxo-dG, consideratã ca un marker al leziunilor oxidative.
Totuşi Anson şi colab. [2000] demonstreazã cã aceastã leziune este reparatã eficient şi a fost supraevaluatã
datoritã unor artefacte tehnice.
Mecanismul molecular al PA
Unul dintre primele efecte ale UV iradierii este activarea receptorilor de suprafaţã. Conform
mecanismului molecular ipotetic, propus de Fisher şi Voorhees [1998], considerat de autori un model de lucru,
activarea receptorilor factorilor de creştere şi ai citokinelor are ca rezultat asamblarea unor complexe
citoplasmatice cu partea citoplasmaticã a receptorilor. Aceste complexe transmit semnale de la suprafaţa
celulei în nucleu. Asamblarea complexelor de semnalizare are ca rezultat activarea unor proteine G mici,
ca membrii familiei Ras, Rac şi Cdc42. Aceste proteine în stare stare activã (cu GTP legat) stimuleazã
calea de semnalizare a MAP kinazelor. Se pare cã Rac activat stimuleazã direct NADPH oxidaza care
genereazã douã SR0: superoxid şi H202, critice pentru calea MAP kinazelor. Mecanismul prin care SRO

participã la transducţia semnalelor nu este clarificat.
Receptorii factorilor de creştere iniţiazã calea de semnalizare: Ras – Raf – MEK – ERK, având ca
rezultat activarea ERK [extracellularly signal regulated kinase]. Receptorii citokinelor activeazã douã cãi
alternative: Rac/Cdc 42 – MEKK – MKK4 – JNK care are ca rezultat activarea JNK [Jun amino-terminal
kinase] şi Rac/Cdc 42 – PAK - MKK 3/6 – p38 care are ca rezultat activarea MAP kinazei p38.
Existã date care sugereazã cã, în culturi de celule, activarea MAP kinazelor: ERK, JNK şi p38
conduce la expresia crescutã a factorului de transcripţie c-Jun, care formeazã cu c-Fos heterodimeri
stabili constituind factorul de transcripţie AP-1, ce regleazã expresia multor gene implicate în creşterea şi
diferenţierea celularã. In pielea omului, in vivo, c-Fos este exprimatã constitutiv, deci activarea AP-1 este
dependentã în principal de inducerea c-Jun.
In plus, analizele western sugereazã cã c-Jun indusã de UV iradiere este fosforilatã la nivelul
domeniului sãu de transactivare N-terminal (Ser-63 şi Ser-73) [Fisher şi colab., 1998]. Aceastã fosforilare
este catalizatã de MAP kinazele: JNK şi p38, care sunt induse prin UV iradiere şi mãresc capacitatea cJun de a stimula transcripţia genicã.
In dermã şi epidermã, AP-1 induce expresia enzimelor MMP: colagenaza, gelatinaza de 92 KD şi
stromelisina, care degradeazã colagenul şi alte proteine din ME. Existã ipoteza cã degradarea dermicã
este urmatã de reparare care, asemenea vindecãrii rãnilor, este imperfectã. Repararea imperfectã
conduce la un deficit în integritatea structuralã a dermei, aşa numita cicatrice solarã. Degradarea dermicã
urmatã de repararea imperfectã este repetatã la fiecare iradiere UV intermitentã conducând la
acumularea de cicatrici solare şi în final la o PA vizibilã.
In afara inducerii MMP reglate de AP-1, iradierea UV induce biosinteza unui inhibitor endogen
TIMP-1 [Fisher şi colab., 1997]. In timp ce inducţia cu UV a mRNA TIMP-1 creşte la 24 ore dupã UV iradiere
şi apoi scade, UV inducţia proteinei TIMP-1 rãmâne crescutã la 72 ore dupã iradiere UV. Aceastã coinducţie a MMP şi TIMP-1 acţioneazã pentru a inhiba activitatea MMP şi deci pentru a preveni degradarea
excesivã a ţesutului conjunctiv. Datele prezentate sugereazã însã cã activitãţile MMP UV-induse
depãşesc capacitatea inhibitorie a TIMP-1 şi deci distrugerea ME are loc.
Deci iradierea UV activeazã fiecare din cele trei module de MAP kinaze, ce are ca rezultat
activarea factorului de trascripţie AP-1, un inductor al expresiei MMP, ce degradeazã componente ale ME
dermice. Leziunea ME este urmatã de o reparare imperfectã ce conduce la o cicatrice în structura dermei.
Acumarea de cicatrici la expuneri UV intermitente şi repetate are ca rezultat ridarea vizibilã a pielii.
Foto-protecţia pielii
Inţelegerea mecanismelor care stau la baza fotoîmbãtrânirii permite stabilirea unei strategii de
protecţie şi reparaţie a acestor leziuni.
Imbunãtãţirea pigmentãrii endogene a organismului şi aplicarea unor substanţe protectoare
exogene au şi o valoare profilacticã. Creşterea producţiei de melaninã în piele este una dintre cele mai
eficace cãi de protecţie contra radiaţiilor solare. Gilchrest şi Eller [1999] au arãtat cã dinucleotidele timinice
(pTpT) oferã protecţie pielii contra soarelui, foto-carcinogenezei şi PA.
O nouã strategie protectoare poate fi dezvoltatã numai dupã înţelegerea rolului major al stresului
oxidativ în inducerea PA. S-au gãsit mulţi antioxidanţi care prezintã efecte protectoare contra SRO
implicate în PA [Lawrence, 2000]
O atenţie specialã a fost acordatã unui derivat al vitaminei A, acidul all-trans retinoic (RA), care
anuleazã activarea AP-1 prin inhibiţia inducţiei proteinei c-Jun. Fisher şi colab. [1998] considerã cã RA
acţioneazã cu receptorii sãi nucleari, inducând expresia fie a unui inhibitor al tranzlaţiei proteinei c-Jun,
fie al unui activator al degradãrii ei.
Altã strategie de fotoprotecţie este repararea foto-leziunii existente. Progresul în acest domeniu
poate veni din studiile de foto-carcinogenezã. S-a demonstrat cã preparate constituite din enzima de
reparare fotoliaza, derivatã din alga Anacystis nidulans, incapsulatã în lipozomi, aplicate pe pielea umanã,
reparã leziunile DNA [Yarosh şi colab., 1994]. Mai mult, aplicarea fotoliazei a restaurat rãspunsul imun în
piele, datoritã eliminãrii leziunii DNA. Deoarece fotocarcinogeneza şi PA au trãsãturi commune, este
tentant a specula cã îndepãrtarea leziunilor DNA din celulele pielii poate proteja nu numai împotriva PA ci
şi împotriva cancerelor pielii.
Obiectivele cercetãrii sunt focalizate pe cele douã ţinte majore ale radiaţiilor UV :
componentele matricei extracelulare şi mitocondria. In studiul experimental se porneşte de la ipoteza
cã radiaţiile UV activeazã receptorii factorilor de creştere şi ai citokinelor de pe keratinocite şi celule
dermice, conducând la activarea cãii MAP kinazelor. Aceste cãi de semnalizare converg spre nucleu unde
induc c-Jun, care heterodimerizeazã cu c-Fos exprimatã constitutiv, cu formarea complexelor activate ale

factorului de transcripţie AP-1.
In dermã şi epidermã, AP-1 induce expresia enzimelor MMP care provoacã degradarea
proteinelor ME. Proiectul îşi propune atât studiul MMP cât şi a inhibitorilor lor tisulari TIMP, echilibrul
dintre nivelurile MMP şi TIMP reglând efectiv degradarea ME.
A doua ţintã a leziunilor oxidative produse de radiaţiile UV solare este mitocondria, care este şi
generatorul principal al speciilor active ale oxigenului. Proiectul îşi propune studiul « leziunilor » oxidative
care apar la nivelul membranei interne şi a DNA mitocondrial în timpul procesului de fotoîmbãtrânire. In
acest sens se preconizeazã în special evaluarea nivelului 8- oxoguaninei din mtDNA şi a potenţialului
membranei interne a mitocondriei consideraţi markeri ai stresului oxidativ. Ipoteza este verificatã într-un
experiment paralel în care celulele sunt incubate cu peroxid de hidrogen.
Obiective ştiinţifice:
1. Studiul supravieţuirii fibroblastelor şi keratinocitelor din pielea omului, iradiate UV în domeniul
254-365 nm sau tratate cu H202 şi a gradului de recuperare a celulelor în culturã dupã încetarea
tratamentului;
2. Evaluarea activitãţii factorului de transcripţie AP-1 şi a nivelului peroxizilor intra- şi extracelulari
în cazul culturilor de fibroblaste dermice şi de keratinocite - UV iradiate sau tratate cu H202 ;
3. Investigarea degradãrii matricei extracelulare indusã de radiaţiile UV şi de tratamentul cu H202
la nivelul culturilor de fibroblaste dermice şi de keratinocite;
4. Studiului funcţiei mitocondriale şi a unor modificãri la nivelul mtDNA din fibroblastele dermice şi
keratinocite UV iradiate sau tratate cu H202
Originalitatea proiectului de cercetare este asiguratã şi de modelul experimental, existând
extrem de puţine studii ale procesului de PA la nivelul epidermei, pe culturi de keratinocite.
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