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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οξεία πνευμονική βλάβη (Acute Lung Injury- ALI), χαρακτηρίζεται από βλάβη του

κυψελιδικού επιθηλίου το οποίο οδηγεί σε πνευμονικό οίδημα με υψηλό ποσοστό

θνησιμότητας. Το κυψελιδικό οίδημα αναπτύσσεται εάν το υγρό που είναι πλούσιο σε

πρωτεΐνες του διάμεσου ιστού κατακλύσει τον επιθηλιακό φραγμό και ξεχειλίσει στους

αεραγωγούς ή αν υπάρχει βλάβη του επιθηλίου.Μέσω της ενεργού μεταφοράς ιόντων,

κυρίως από το κυψελιδικό επιθήλιο, δημιουργείται όσμωση ικανή να απομακρύνει το υγρό

και έτσι η επιφάνεια των κυψελίδων διατηρείται στεγνή, έτσι ώστε η ανταλλαγή αερίων να

διεκπεραιώνεται ομαλά. Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι πρωτεΐνες οι οποίες

συμμετέχουν στην απομάκρυνση του υγρού από τις κυψελίδες είναι η CFTR, η ENaC και

Na, Κ-ΑΤΡάση μέσω μεταφοράς ιόντων Cl-, Na+ και Νa+’/K+ αντίστοιχα. Μελέτη των

επιπέδων έκφρασης των miRNAs σε ποντίκια έδειξε ότι το miR-146a αυξάνεται μετά από

επαγωγή πνευμονικής βλάβης με αναπνευστήρα.

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μελέτη της έκφρασης των γονιδίων CFTR, NHERF1 και

ENaCb σε πνεύμονες ποντικών στα οποία έχει προκληθεί μηχανικά πνευμονική βλάβη

και έχει γίνει έγχυση με τους παράγοντες miR-146 και anti-miR-146 και μέλετη έκφρασης

των γονιδίων NHERF1 και ENaCa στην κυτταρική σειρά Η1299 μετά από επιμόλυνση με

το miR-146.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το miR-146a δε στοχεύει άμεσα κανένα από τα

mRNAs των προαναφερόμενων γονιδίων αλλά φαίνεται ότι η έγχυση με τους παράγοντες

αυτούς (miR-146 και anti-miR-146) επηρεάζουν κατά παρόμοιο τρόπο την έκφραση των

γονιδίων μειώνοντας τη στη κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Πιθανώς η μείωση αυτή να

παρατηρείται εξαιτίας της αναγνώρισης τους από τους Toll Like Receptors 7 και 8

(ΤLR7/TLR8), οι οποίοι αναγνωρίζουν μονόκλωνα RNA και μέσω του σηματοδοτικού

μονοπατιού που ενεργοποιείται, εκφράζονται ιντερφερόνες τύπου Ι (type I IFN) και

προ-αντιφλεγμονωδεις κυτταροκίνες οι οποίες οδηγούν στη μείωση των γονιδίων

ενδιαφέροντος.
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ABSTRACT

Acute lung injury (Acute Lung Injury- ALI), is being characterized by the damage of the

alveolar epithelium, which results in pulmonary edema with high mortality rate. The

alveolar edema develops by the leakage of protein rich fluid into the interstitium and

alveolar spacies. Active ion transport is responsible for the Alveolar Fluid Clearance

(AFC). Previous studies have reported that the proteins which are involved in alveolar

fluid clearance are the CFTR, ENaC and the Na, K-ATPase through Cl-, Na + and Na + '/

K + ion transport, respectively.

Previous study of the expression levels of miRNAs in mice showed that miR-146

increased after induction of lung injury with ventilator. The expression levels of CFTR,

NHERF1 and ENaCb genes were studied in mouse lungs after ventilator induced lung

injury (VILI) with or without infusion of miR-146 and anti-miR-146. Also I tested the

expression levels of NHERF1 and ENaCa genes in H1299 cells after transfection with

miR-146.

The data suggest that none of the genes of interest are direct targets of miR-146. Infusion

with miR-146 and anti-miR-146 affect in a similar way the expression of genes. NHERF1

CFTR gene expression seem to be downregulated in miR-146/VILI and anti-miR-146/VILI

mice as compared with VILI mice. Probably this downregulation occurs because of the

recognition of miR-146 and anti-miR-146 by the Toll Like Receptors 7 and 8 (TLR7 /

TLR8). TLR7/8 recognize single stranded RNA (ssRNA), and induce the expression of

type I interferons (type I IFN) and pre-anti-inflammatory cytokines which downregulate the

genes of interest.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗΥΓΡΟΥΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ

Η οξεία πνευμονική βλάβη (Acute Lung Injury- ALI), η οποία επίσης αποτελεί και το

πρώιμο στάδιο του συνδρόμου της οξείας αναπνευστικης δυσχέρειας (Acute Respiratory

Distress Syndrome-ARDS), χαρακτηρίζεται από βλάβη του κυψελιδικού επιθηλίου το

οποίο οδηγεί σε πνευμονικό οίδημα με ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%.1-2

Υπάρχουν δύο μορφές οξείας πνευμονικής βλάβης (ALI), η μία προκαλείται από άμεση

βλάβη στον πνεύμονα (όπως η πνευμονία) ενώ η άλλη μπορεί να προκληθεί από έμμεση

προσβολή όπως η παγκρεατίτιδα. Κατά την αρχική φάση χαρακτηρίζεται από τη διαρροή

υγρού πλούσιου σε πρωτεΐνες στο διάμεσο και κυψελιδικό χώρο όπως επίσης και από

εκτεταμένη απελευθέρωση κυτοκινών και μετανάστευση ουδετερόφιλων.

Φυσιολογικά στον πνεύμονα, το ρευστό κινείται από την κυκλοφορία του αίματος μέσω

του τριχοειδούς ενδοθηλίου στο διάμεσο ιστό και στη συνέχεια απομακρύνεται από τα

λεμφαγγεία σε συνεχή βάση. Μέσω αυτού του μηχανισμού “αποστράγγισης”, η επιφάνεια

των κυψελίδων διατηρείται στεγνή, έτσι ώστε η ανταλλαγή αερίων να διεκπεραιώνεται

ομαλά. Όταν η διαπερατότητα των τοιχωμάτων των τριχοειδών είναι αυξημένη, όπως

στην οξεία πνευμονική βλάβη (ALI), η ποσότητα του υγρού που εγκαταλείπει την

πνευμονική μικροκυκλοφορία αυξάνεται σε σημείο που διαταρράσει την ικανότητα

κάθαρσης των λεμφαγγείων και δημιουργείται οίδημα στο διάμεσο ιστό. Στην περίπτωση

του οιδήματος του διάμεσου ιστού, ο στενός επιθηλιακός φραγμός προστατεύει τους

κυψελιδικούς χώρους από το σχηματισμό οιδήματος.3 Παρόλα αυτά, το κυψελιδικό

οίδημα αναπτύσσεται όταν η ποσότητα υγρού του διάμεσου ιστού κατακλύσει τον

επιθηλιακό φραγμό και ξεχειλίσει στους αεραγωγούς (όπως στο σοβαρό υδροστατικό

οίδημα) ή όταν υπάρχει βλάβη του επιθηλίου. Μόλις το κυψελιδικό οίδημα αναπτυχθεί, η

απομάκρυνση του υγρού επιτυγχάνεται μέσω της ενεργού μεταφοράς ιόντων, κυρίως

από το κυψελιδικό επιθήλιο. Διάφορες αντλίες ιόντων και κανάλια τα οποία εντοπίζονται

στην επιφανεία του κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων παράγουν μια ωσμωτική

βαθμίδα κατά μήκος του επιθηλίου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί την κίνηση του νερού

από το κυψελιδικό χώρο προς το διάμεσο χώρο του πνεύμονα. Η εκκαθάριση του
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διάμεσου οιδήματος από τον πνεύμονα επιτυγχάνεται μέσω των λεμφαγγείων των

πνευμόνων και από τα τριχοειδή αγγεία του αίματος.

H παθολογία της οξείας πνευμονικής βλαβης αναφέρεται στη διάσπαση της επιφάνειας

ανάμεσα στη διεπαφή των τριχοειδών και του ενδοθηλίου. Στην οξεία φάση της ALI,

υπάρχει αυξημένη διαπερατότητα του φραγμού, και πλούσιο σε πρωτεΐνες υγρό

διαρρέεται από τα τριχοειδή αγγεία. Η βλάβη στο ενδοθήλιο και το κυψελιδικό επιθήλιο

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ανοικτής διεπαφής μεταξύ του πνεύμονα και του

αίματος, διευκολύνοντας κατά αυτό τον τρόπο την εξάπλωση των μικροοργανισμών από

τον πνεύμονα, και τροφοδοτεί μια συστημική φλεγμονώδη απόκριση. Επιπλέον, η ζημιά

σε επιθηλιακά κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υγρού στους αεραγωγούς

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ
(ALVEOLAR FLUID CLEARANCE-AFC)

Συνοπτικά, η ανατομία του

πνεύμονα είναι η εξής: Η

τραχεία, διακλαδίζεται σε δύο

βρόγχους, πριν την είσοδο

της στους πνέυμονες. Οι

βρόγχοι είναι στενότεροι απο

την τραχεία και

υποδιαιρούνται συνεχώς σε

πολλούς μικρότερους και

στενότερους σωλήνες, τα

βρογχίδια, τα οποία σχηματίζουν το βρογχικό δένδρο. Κάθε βρογχίδιο καταλήγει σε μια

ομάδα από κυψελίδες και ο αριθμός τους φτάνει τα 300 εκκατομύρια ενώ κάθε κυψελίδα

περιβάλλεται από ένα μεγάλο αριθμό τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων.

Όπως προαναφέρθηκε η απομάκρυνση υγρού από τις κυψελίδες (Alveolar Fluid

Clearance-AFC) επιτυγχάνεται μεσω αντλίων ιόντων και κανάλιων τα οποία εντοπίζονται

στην επιφανεία του κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει

ότι αναστολείς της μεταφοράς νατρίου είναι ικανοί να μειώσουν το ρυθμό του AFC στους

http://el.wikipedia.org/wiki/Τραχεία
http://el.wikipedia.org/wiki/Βρόγχοι
http://el.wikipedia.org/wiki/Πνεύμονας
http://el.wikipedia.org/wiki/Βρόγχοι
http://el.wikipedia.org/wiki/Βρογχίδια
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αιμοφόρα_αγγεία&action=edit&redlink=1
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πνεύμονες πολλών διαφορετικών ειδών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου

πνεύμονα.

To περιφερικό επιθήλιο των αεραγωγών αποτελείται από βρογχιολιδικές μονάδες με

πολωμένα επιθηλιακά κύτταρα που έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν ιόντα νατρίου και

χλωρίου. Οι κυψελίδες αποτελούνται από ένα λεπτό κυψελιδικό επιθήλιο (0.1-0.2μm) που

καλύπτει το 99% της επιφάνειας των αεραγωγών στον πνεύμονα. Υπάρχουν δύο τύποι

των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων: τα λεπτά, πλακώδη κύτταρα τύπου Ι και τα

κυβοειδή κύτταρα τύπου II. Το κυψελιδικό τύπου Ι κύτταρο καλύπτει το 95% της

κυψελιδικης επιφάνειας και καταστρέφεται εύκολα. Εν αντιθέσει, ο τύπος ΙΙ

πνευμονοκυττάρων είναι πιο ανθεκτικός στη φθορά, το οποίο είναι σημαντικό καθώς αυτά

τα κύτταρα είναι κυρίως υπεύθυνα για τη μεταφορά ιόντων αλλά επίσης έχουν την

ικανότητα να πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε κύτταρα τύπου Ι.

Η ενεργή μεταφορά ιόντων νατρίου (Νa+) και χλωρίου (Cl-) είναι ικανή να δημιουργήσει

όσμωση και να απομακρύνει το νερό από τους αεραγωγούς του πνεύμονα.4 Το

κυψελιδικό τύπου II κύτταρο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του νατρίου από την

κορυφαία πλευρά προς την βασεοπλευρική επιφάνεια.5 Η πρόσληψη νατρίου συμβαίνει

στην ακραία επιφάνεια και στη συνέχεια αντλείται ενεργά στην βασεοπλευρική επιφάνεια

μέσα στο διάμεσο χώρο του πνεύμονα μέσω της Na, Κ-ΑΤΡάσης.6 Ένας επιθηλιακός

δίαυλος νατρίου ο οποίος συμμετέχει στην πρόληψη ιόντων νατριου σε όλη την ακραία

κυτταρική μεμβράνη ειναι ο ENaC ενώ η μεταφορά ιόντων χλωρίου πραγματοποιείται

μέσω του CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Factor).7-8

Πειραματικές μελέτες σε μοντέλα σήψης και αιμορραγικού σοκ έχουν δείξει ότι η

παραπάνω διαδικασια ειναι εξαρτώμενη από τις κατεχολαμίνες και συγκεκριμένα ότι η

θεραπεία με β2-αδρενεργικούς αγωνιστές (β2AR) ενισχύει το AFC μέσω ενός cAMP-

επαγώμενου μηχανισμού αλλά επίσης αυξάνει και τη γονιδιακή έκφραση των ENaC και

Na+-K+-ATPase γονιδίων.9 Επίσης έχει αναφερθεί ότι τα γλυκοκορτικοειδή-ορμόνες του

στρες μπορούν να ρυθμισουν την έκφραση καναλιών νατρίου και της Na+-K+-ATPάσης

και να επάγουν AFC.10 Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κ άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι

μπορούν να αναρυθμίσουν το AFC στην πνευμονική βλάβη.
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ΕΝaC (Epithelial Sodium Channel)

To ENaC (SCNN1 ή ASSC) είναι ένα επιθηλιακό κανάλι νατρίου το οποίο ειναι επίσης
διαπερατό και από ιόντα Li+. Εντοπίζεται στην ακραία μεμβράνη των πολωμένων
επιθηλιακών κυττάρων και συγκεκριμένα στους νεφρούς, στον πνεύμονα και στο παχύ
έντερο. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές
υπομονάδες τις α, β, γ όπου όπως φαίνεται και οι
τρεις είναι απαραίτητες για το λειτουργικό
σχηματισμό του διαύλου.11-12 Κάθε μια από τις
υπομονάδες αποτελείται από δυο διαμεμβρανικές
έλικες, ένα εξωκυττάριο βρόχο (loop) ενώ τα άμινο-
και κάρβοξυ-τελικά άκρα τους εντοπίζονται στο
κυτταρόπλασμα.

Η σύνδεση μεταξύ της μεταφοράς ιόντων νατρίου μέσω ENaC και του AFC έγινε το

2002,όταν ο Matthay και οι συνεργάτες του παρατήρησαν μείωση της βασικής

απομάκρυνσης υγρού από τους αεραγωγούς σε ποσοστό 40-70% σε πνεύμονες

ποντικού, κουνελιού, προβάτου αλλά και ανθρώπου μετά από προσθήκη αμιλορίδης

(amiloride) που είναι ειδικός αναστολέας του ENaC.13 Σε μία άλλη μελέτη ο O’Brodovich

και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι η ενεργή μεταφορά Na+ για το αποτελεσματικό AFC

παρατηρείται από τη νεογνική ηλικία καθώς η εφαρμογή αμιλορίδης σε νεογνά

πειραματόζωα προκάλεσε πνευμονική δυσχέρια.14 Στοχευμένη διαγραφή και των δυο

αλληλίων της ENaCa υπομονάδας προκάλεσε το θάνατο των νεογνών εντός 40h από τη

γέννηση τους ως αποτέλεσμα ελλατωματικού AFC, ενώ η υπερέκφραση του ENaCa

γονιδίου σε ΕΝaC-/- ποντίκια διέσωσε το φυσιολογικο φαινότυπο.15-16

Δομή και τοπολογία της ENaC πρωτεΐνης
David G. Warnock, et al.,Nature Reviews

Nephrology 10, 2014

http://en.wikipedia.org/wiki/Epithelial_sodium_channel#cite_note-pmid21209000-10
http://www.nature.com/nrneph/journal/v10/n3/full/nrneph.2013.275.html#auth-1
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CFTR ΚΑΙ NHERF1 (Slc9a3r1) ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ AFC

Η CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) είναι μία μεμβρανική

γλυκοπρωτείνη των σπονδυλωτών που εκφράζεται απο το CFTR γονίδιο και ανήκει σην

οικογένεια των ABC (ATP- Binding Cassette) μεταφορέων.

Η πρωτεΐνη έχει μήκος 1480 αμινοξέα και

αποτελείται από πέντε επικράτειες (domains).

Υπάρχουν δύο διαμεμβρανικές περιοχές, και η

καθεμία αποτελέιται από έξι άλφα ελίκες. Η

κάθε διαμεμβρανικη περιοχή συνδέεται με μια

περιοχή (domain) δεσμεύσεως νουκλεοτιδίου

(NBD) στο κυτταρόπλασμα. Το πρώτο NBD

είναι συνδεδεμένο με το δεύτερο μεσω ενός

ρυθμιστικού domain "R". Το κανάλι ιόντων

ανοίγει μόνο όταν το R-domain έχει φωσφορυλιωθεί από την ΡΚΑ και δεσμεύεται ΑΤΡ στα

NBDs.17

Η νεοσυντιθέμενη CFTR πρωτεΐνη, κατόπιν ποιοτικού ελέγχου από το ενδοπλασματικό

δίκτυο, εξάγεται από το σύστημα Golgi πλήρως γλυκοζυλιωμένη στην ακραία μεμβράνη

του επιθηλίου (apical membrane). Με την άφιξη στην πλασματική μεμβράνη προσδένεται

σε πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την ενεργότητα και τη σταθερότητα της. Έχει αποδειχθεί ότι

η PZD επικράτεια του CFTR στο C-τελικό άκρο αλληλεπιδρά με τη PZD επικράτεια της

NHERF1 (Νa+/H+ Exchanger Regulatory Factor) πρωτεΐνης. Επιπλέον, η άμεση

προσδεση της NHERF1 στη CFTR διευκολύνει τη φυσική ένωση της δεύτερης με βασικά

συστατικά μεταγωγής σήματος κάτι το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στη φυσιολογική

λειτουργία της.18 Επίσης, το C-τελικό άκρο της NHERF1 δεσμεύει την πρωτεΐνη ΡΚΑ

(protein kinase A-anchoring protein ezrin) η αποία ρυθμιζει την ΡΚΑ-εξαρτώμενη

ενεργότητα του CFTR.19

Το 2007, ο Kwon και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι η μείωση της NHERF1 πρωτείνης

στην CFBE41o- κυτταρικη σειρά μειώνει το χρονο παραμονής της F508del CFTR στην

μεμβράνη και οδηγεί στην αποικοδόμηση της.20 Η υπερέκφραση ωστόσο της NHERF1

αυξάνει την έκραση της wt CFTR στην κυτταρική μεμβράνη στα ανθρώπινα κύτταρα των

αεραγωγών ενω φαίνεται να “διασώζει” τη λειτουργικη έκφραση της F508del CFTR στην

CFBE41o- κυτταρικη σειρά επάγωντας την ανακατανομη της από το κυτταρόπλασμα

στην πλασματικη μεμβράνη και αυξάνοντας την PKA-εξαρτώμενη ενεργότητα της

Δομή και τοπολογία της CFTR πρωτεΐνης
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CFTR.21 Η NHERF1 παίζει σημαντικο ρòλο στη σταθερότητα της CFTR καθώς συμβάλλει

στην ένωση της δεύτερης με το κυταροσκελέτο μέσω της actin binding protein ezrin

(ΝΗΕRF1-ezrin-actin).22

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η CFTR μεταφέρει ιόντα χλωρίου (Cl-) διαμέσου των

επιθηλιακών κυτταρικών μεμβρανών σε διάφορα όργανα όπως τους πνεύμονες, το ήπαρ,

το πάγκρεας. Φέρει δηλαδή την λειτουργία καναλιού που αντλεί ιόντα χλωρίου ενώ

παράλληλα ρυθμίζει και την λειτουργικότητα και άλλων βιολογικών αντλιών.

Πολλές πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι το CFTR εκφράζεται επίσης και στο επιθήλιο

των κυψελίδων.23 Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το AFC επηρεάζεται από τον αναστολέα

γλιβενκλαμίδη τόσο σε ποντικούς άγριου-τύπου όσο και σε ex vivo φυσιολογικό

ανθρώπινο πνεύμονα.24 Η γλιβενκλαμίδη είναι αναστολέας του CFTR òμως ειναι ικανή να

αναστείλει και κανάλια καλίου. Το 2011 ο Su και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι το CFTR

που εκφράζεται από τα ουδετερόφιλα μειώνει την επαγόμενη από LPS οξεία πνευμονική

βλάβη ενώ οι Haenisch και Luckie είχαν ήδη αναφέρει ότι το LPS προκαλεί μια διφασική

χρόνο- εξαρτώμενη αλλά και δόσο-εξαρτώμενη αλλοίωση της ενεργότητας του καναλιού

CFTR.25-26 Το AFC στην οξεία πνευμονική βλάβη που επάγεται από το LPS οφείλεται όχι

μόνο στη φλεγμονή των ουδετερόφιλων, αλλά επίσης και στη διάσπαση του επιθηλιακού

φραγμού στο ενδοθήλιο. Μόλις το 2013 δημοσιεύτηκε ότι η cAMP-επαγώμενη μεταφορά

υγρού είναι CFTR εξαρτώμενη.27

H NHERF1 πρωτεΐνη συμβάλλει στη σταθεροποίηση της CFTR πρωτεΐνης στην πλασματική μεμβράνη

William B. Guggino et al.,Nature Reviews Molecular Cell Biology 7, 426-436, 2006.
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ΕΝΑΥΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σε μία πρόσφατη μελέτη, ανάλυση των επιπέδων έκφρασης των miRΝΑs πριν και μετά

την επαγωγή πνευμονικης βλάβης σε ποντίκια με αναπνευστήρα έδειξε μεταξύ άλλων και

αύξηση των επιπέδων έκφρασης του miR-146.28 Η παρούσα μελέτη αφορά το ρόλο του

miR-146 στην απομάκρυνση του υγρού από τις κυψελίδες και ιδιαίτερα στο αν το miR-146

στοχεύει κάποιες από τις πρωτείνες που εμπλέκονται στη μεταφορά ιόντων νατρίου και

χλωρίου.

Έναυσμα για αυτή τη μελέτη αποτέλεσε ένα in vivo πείραμα που έγινε στο εργαστήριο της

κ.Βαπορίδη από την ίδια και τους συνεργάτες της. Συνοπτικά το πείραμα είχε ως εξης:

Σε ποντίκια, κατόπιν τραχειοτομής έγινε έγχυση των παραγόντων miR-146 και

anti-miR-146 και στη συνέχεια μέσω αναπνευστήρα (high tidal volume ventilation-ΗΤVT)

για 4h προκλήθηκε πνευμονική βλάβη. Αυτο το οποίο παρατήρησαν ήταν ότι τα ποντίκια

στα οποία είχε έγχυση με τους παράγοντες αυτούς ειχαν χειρότερη έκβαση σε σχέση με

τα υγιή (control) και σε σχέση με αυτά στα οποία είχε προκληθεί πνευμονική βλάβη με

αναπνευστήρα (VILI-ventilator induced lung injury).

Σχηματικό διάγραμμα του αναπνευστικού επιθηλίου όπου διακρίνεται η μεταφορά ιόντων
από τους διάφορους τύπους κυττάρων.

Rachel L Zemans et al.,Critical Care 8:469-477, 2004.
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ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ

Ομογενοποίηση πνεύμονα και μελέτη έκφρασης των γονιδίων
ENaCb, CFTR & NHERF1

1. Ομογενοποίηση πνεύμονα
 Ομογενοποιητής

 Τrizol (1ml/sample)

 ETOH

 H2O for injection

Η ομογεποίηση των δειγμάτων έχει ως εξής: Προσθέτουμε 1ml Trizol σε κάθε δείγμα

και στη συνέχεια ομογενοποιούμε. Μεταφέρουμε σε καθαρό RNase free eppendorf

και ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός του ομογενοποιητή πρώτα με ETOH και

έπειτα DEPC H2O ύστερα από κάθε δείγμα.

2. RNA extraction
 Chloroform (200μλ/sample)

 Isopropanol (500μλ/sample)

 ETOH 75% (2ml/sample)

 RNase free eppendorfs

 Nuclease free DEPC H2O

Αμέσως μετά την ομογενοποίηση ακολουθεί η απομόνωση του RNA.

I. Σε κάθε δείγμα προστίθενται 200μλ χλωροφορμίου και έπειτα από καλή

ανάδευση, αφήνονται για 5’ σε RT.

II. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15’ στις 12000 στους 4οC και μεταφορά υδατικής

φάσης σε καθαρό RNase free eppendorf

III. Προσθήκη ίσου όγκου ισοπροπανόλης (500μλ) και επώαση για 15’ στους -20οC

IV. Φυγοκέντρηση για 20’ στις 12000 στους 4οC

V. Άδειασμα υπερκειμένου και προσθήκη 1ml ETOH 75% (VETOH = VTRIZOL)

VI. Φυγοκέντρηση για 5’ στις 7000 στους 4οC

VII. Επανάληψη βημάτων V & VI

VIII.Άδειασμα υπερκειμένου, απομάκρυνση περίσσειας ETOH και διαλυτοποίηση της

πελέτας σε DEPC H2O
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IX. Ακολουθεί προσδιορισμός της συγκέντρωσης και ποιότητας του RNA με τη

χρήση Nanodrop και αποθήκευση των δειγματων στους -80οC

3. cDNA
Για τη μελέτη έκφρασης των γονιδίων ENaCb, NHERF1 και CFTR η σύνθεση του cDNA

έγινε με τη χρήση του PrimeScriptTM 1rst strand cDNA Synthesis Kit TaKaRa και οι

primers ήταν τυχαία εξαμερή (random 6mers).

4. Real Time -qPCR
Η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων έγινε με την ποσοτική Real Time PCR με τη μέθοδο

SYBR Green. Οι εκκινητές, τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν, όπως και οι

συνθήκες φαίνονται στους παρακατω πίκανες:

Gene Forward Reverse

mmu-CFTR 5’-ATCGCAAGATAGCACACTGAAC-3’ 5’-GCCACCTAACCAGAAAAACC-3’

mmu-NHERF1 5’-CCCAGGAGAAGTCCGAACAAG-’3 5’-CTTTCTTCATGGTGCAGAGCC-3’

Mmu-ENaCb 5’-AACCTGCAGATGAGTGTGACC-3’ 5’-GCTTGACAATACCCTTCCTGC-3’

Rsp9 5’-GCTAGACGAGAAGGATCCCC-3’ 5’-CAGGCCCAGCTTAAAGACCT-3’

MIX I MIX II

Reagents μL Reagents μL

dNTP mixture (10mM each) 0,5 5X PrimeScript Buffer 2

Random 6mers 50μΜ 1 RNase Inhibitor 40 U/μL 0,25

RNA template (500ng) x PrimeScript RTase 200 U/μL 0,5

RNasefree H2O 5-(1,5+x) RNasefree H2O 2,25

Volume 5 Volume 5

TOTAL VOLUME (MIX I & MIX II) 10μL
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Reagents μL ανά
αντίδραση

Thermal Cycler
Step T Time Cycles

KAPA SYBR FAST

qPCR Master MIx 2X
5

Enzyme

activation
95oC 3’ 1

ROX low 0,2 Denaturation 95oC 15’’

40Primers (F+R) 2μΜ 1 Anneal 60oC 30’’

DNA template

(100ng)
1 Extent 72oC 30’’

Water for injection 2,8
Continuous Melt Curve Stage

VTOTAL 10
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Μελέτη έκφρασης των γονιδίων ENaCα & NHERF1 στην κυτταρική σειρά Η1299
Για τα in vitro πειράματα χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά μη

μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα Η1299. Κατάλληλη για τα in vitro πειράματα

αφού εκφράζει όλα τα γονίδια ενδιαφέροντος και η ιδιαιτερότητα της έγκειται στο γεγονός

ότι δεν εκφράζει την πρωτεϊνη p53 κάτι το οποίο συμβάλει και στο σύντομο χρόνο

διπλασιασμού των κυττάρων.

Επίσης και η κυτταρική σειρά Α549, η οποία αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα

πνεύμονα, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των εκκινητών. Εκκινητές σχεδιάστηκαν για

τα γονίδια NHERF1, ENaCa και CFTR. Δυστυχώς παρότι σχεδιάστηκαν περισσότερα

από ένα ζεύγος εκκινητών για το CFTR και ελέγχηκαν σε διαφορετικές συνθήκες και στις

2 κυτταρικές σειρές σε καμμία από τις δοκιμές δεν πήρα το επιθυμητό τμήμα DNA.

Reagents μL ανά
αντίδραση

Thermal Cycler
Step T Time Cycles

5U KAPA Taq DNA

polymerase
0,08

Initial

denaturation
95oC 2’ 1

10X Buffer, 1.5mM

MgCl2 at 1X
2 Denaturation 95oC 30’’

3510mM dNTPs 0,4 Anneal 60oC 30’’

Primers (F+R) 2μΜ 4 Extent 72oC 10’’

DNA template

(100ng)
1

Final

extension
72oC 5’ 1

Water for injection 12,52 4oC

For ever
VTOTAL 20

Gene Forward Reverse

hsa-NHERF1 5’-GATACAGAAGGAGAACAGTCGT-3’ 5’-AGATGTTGAAGTCTAGGATGGG-3’

hsa-ENaCa 5’-AGTGTGGCTGTGCCTACATC-’3 5’-CCCATTCCTGGGATGTCACC-3’

18S 5’- CTAACACGGGAAACCTCAC -3’ 5’- CGCTCCACCAACTAAGAACG-3’
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Επιμόλυνση των Η1299 κυττάρων με miR-146 (Transfection)
 24 well plate

 PBS

 DMEM+10%FBS

 DMEM

 Lipofectamine RNAiMAX (1,2μL/sample)

 OptiMem

 miR146 (15pmol/ well)

 Mimic as negative control (15pmol/well)

Η επιμόλυνση πραγματοποιήθηκε σε 24well-plate

Στο κάθε well έγινε επίστρωση 250*103 κυττάρων και προστέθηκαν 500μL DMEM + 10%

FBS. Μετά το πέρας των 6h, όπου επετεύχθη η προσκόλληση των κυττάρων στην

επιφάνεια του plate ακολούθησε το transfection με Lipofectamine RNAiMAX.

Αρχικά σε 3 eppendorfs προστέθηκαν τα εξής αντιδραστήρια:

1st eppendorf 2nd eppendorf 3rd eppendorf Leave on ice for

5’Lipofectamine: 21,6μL

Optimem: 878,4μL

miR146: 1,8μL

Optimem: 298,2μL

Mimic: 1,8μL

Optimem: 298,2μL

Μετά από 5’, 600μL από το 1st eppendorf ισοκατανεμήθηκαν στα άλλα 2, 300μL Optimem

προστέθηκε εκ νέου στο 1ο και επωάστηκαν για 20’.

Στο μεσοδιάστημα έγιναν 2 πλύσεις με PBS στα κύτταρα ώστε να απομακρυνθούν όλα τα

κύτταρα που δεν είχαν προσκολληθεί αλλά και να μην υπάρχουν υπολλείμματα FBS.

Μετά το πέρας των 20’, σε κάθε well προστέθηκαν 400μL DMEM w/o Pen/Strep w/o FBS

και 100μL από τα αντίστοιχα μίγματα. Στα untransfected προστέθηκε μόνο 100μL

Optimem και 400μL DMEM w/o Pen/Strep w/o FBS.
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Un1 (100μλ Optimem + 400μL

DMEM)
Un2 Un3 Un4 Un5 Un6

Mock1(1,2μL Lipofectamine

+98,8 Optimem +400μL DMEM)
Mock2 Mock3 Mock4 Mock5 Mock6

miR146 1 (0,3μL miR146+

1,2μL Lipofectamine +98,5μL

Optimem +400μL DMEM)

miR146

2

miR146

3

miR146

4

miR146

5

miR146

6

NF 1 (0,3μL mimic+ 1,2μL

Lipofectamine +98,5μL

Optimem +400μL DMEM)

NF2 NF3 NF4 NF5 NF6

Μετά από 24h, έγινε αλλαγή θρεπτικού μέσου (DMEM w/o Pen/Strep, w/o FBS) και στις

48h έγινε η συλλογή των κυττάρων.

Συλλογή κυττάρων και απομόνωση RNA:
 PBS

 TRIZOL (200μλ/well)

 Chloroform (1/5 VTRIZOL)

 Isopropanol (1/2 VTRIZOL)

 ETOH 75% (500μL/sample)

 RNase free eppendorfs

 Nuclease free DEPC H2O

Για τη συλλογή των κυττάρων αρχικά έγιναν 2 πλυσεις με PBS, και στη συνέχεια

προστέθηκαν 200μL TRIZOL σε καθε well. Η διαδικασία της απομόνωσης του RNA που

ακολούθησε είναι ίδια με αυτή της απομόνωσης στον ομογενοποιήμενο ιστό πνεύμονα.
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Ποσοτική ΤaqMan Real time PCR

Πριν την μελέτη έκφρασης γονιδίων αρχικά έπρεπε να επιβεβαιωθεί ότι το transfection

ήταν επιτυχές. Για την εξακρίβωση αυτή αρχικά παγματοποιήθηκε σύνθεση cDNA με τη

χρήση των συστατικών του TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit και με ειδικούς

primers: miR-146 και snoRNA (γονίδιο ελέγχου).

Στη συνέχεια με τη μέθοδο της ποσοτικής Taqman Real Time PCR ελέγχηκε αν τo

transfection το οποίο προηγήθηκε ήταν επιτυχές. Τα αντιδραστήρια που

χρησιμοποιήθηκαν και οι συνθήκες φαίνονται στον παρακάτων πίνακα.

Reagents μL ανά
αντίδραση

Thermal Cycler

TaqMan® Universal PCR

Master Mix, No

AmpErase® UNG

5 Step T Time Cycles

Water for injection 3.5
Enzyme

activation
95oC 10’ 1

Primers (F+R) 2μΜ 0.5 Denaturation 95oC 15’’

40

DNA template (50ng) 1 Anneal 60oC 1’’

Reagents μl

100mM dNTPs (with dTTP) 0,1

MultiScribe™Reverse Transcriptase, 50 U/μL 0,66

10X Reverse Transcription Buffer 1

RNase Inhibitor, 20 U/μL 0,12

Nuclease-free water 5,32

Primers 5X working stock solution 1,8

RNA template% (50ng) 1

Total Volume 10

Thermal Cycler

30’ 16oC

30’ 42oC

5’ 85oC

For ever 4oC
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Κατόπιν εξακρίβωσης των επιτυχημένων transfection, πραγματοποιήθηκε σύνθεση cDNA

για όλα τα δείγματα με τη χρήση του PrimeScriptTM 1rst strand cDNA Synthesis Kit

TaKaRa και στη συνεχεία ακολούθησε ποσοτική Real Time PCR με τη μέθοδο SYBR

Green (τα πρωτόκολα περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω).

Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ποσοτικών Real Time PCRs έγινε με τη μέθοδο του

ΔΔCt.

Τα γραφήματα έγιναν με τη χρήση του προγράμματος GraphPad Prism 5 και η στατιστική

ανάλυση με One-way analysis of variance (1way ANOVA) και συγκεκριμένα με

Bonferroni's Multiple Comparison Test.

Linear amplification plot ΔRn vs Cycle

Cycle



21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Έκφραση των γονιδίων CFTR, ΝΗΕRF1 και ENaCb σε πνεύμονες ποντικού
μετά από επαγώμενη πνευμονική βλάβη με αναπνευστήρα.

Όπως προαναφέρθηκε η πνευμονική βλάβη είναι ικανή να προκαλέσει πνευμονικό

οίδημα το οποίο χαρακτηρίζεται από συσσώρευση υγρού πλούσιο σε πρωτείνες στο

διάμεσο ιστό και στις κυψελίδες. Η απομάκρυνση του υγρού (Alveolar Fluid

Clearance-AFC) αυτού κρίνεται απαραίτητη για τη ομαλή λειτουργία των πνευμόνων και

βασίζεται στη μεταφορά ιόντων στο επιθήλιο των κυψελίδων, κατά την οποία

δημιουργείται όσμωση.4 Οι διαμεμβρανικές πρωτεινες του κυψελιδικού επιθηλίου ENaC,

CFTR και Na+/K+ ATPase έχει αποδειχτεί ότι παιζουν σημαντικό ρόλο στο AFC μέσω

μεταφοράς ιόντων Na+, Cl- και Na+/K+ αντίστοιχα.5-6-7

Σε μία πρόσφατη μελέτη των επιπέδων έκφρασης των miRNAs μετά από επαγωγή

πνευμονικής βλάβης με αναπνευστήρα (VILI) σε ποντίκια είχε παρατηρηθεί ότι τα

επίπεδα έκφρασης του miR-146 σε σχέση με τα υγιή.28 Στην παρούσα μελέτη, θέλουμε να

δούμε εαν το miR-146 στοχεύει άμεσα κάποιον από τους παράγοντες που συμμετέχουν

στο AFC.

CFTR
Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα, η έκφραση του CFTR γονιδίου στα ποντίκια

όπου έχει επαχθεί πνευμονική βλάβη μέσω αναπνευστήρα (VILI) φαίνεται να αυξάνεται

σημαντικά ως προς τα υγιή ποντίκια (control). Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερέκφραση

του CFTR στο επιθήλιο των κυψελίδων επιταχύνει την απομάκρυνση της περίσσειας

υγρού από τους αεραγωγούς.29 Η υπερέκφραση του CFTR εδώ ίσως να είναι

αποτέλεσμα της προσπάθειας του οργανισμού να ανταπεξέλθει στην πνευμονική βλάβη.

Ωστόσο η έγχυση με miR-146 αλλά επίσης και με anti-miR-146 φαίνεται να ρίχνει την

έκφραση του CFTR κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Πιθανώς, η μείωση της έκφρασης

του CFTR στα φυσιολογικά επίπεδα σε VILI ποντίκια στα οποία έχει γίνει η έγχυση με

αυτούς τους δύο παράγοντες να οδηγεί και σε μείωση του AFC και για αυτό το λόγο να

παρατηρείται χειρότερη έκβαση σε αυτά.
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Έκφραση του CFTR στα υγιή (control) ποντίκια και σε ποντίκια με επαγώμενη πνευμονική
βλάβη με αναπνευστήρα (VILI)

Παρακάτω φαίνεται η έκφραση του CFTR και η στατιστική ανάλυση των ομάδων. Η

έκφραση του CFTR στα VILI ποντίκια είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένη ως προς τα

controls και ως προς αυτά που έχει γίνει έγχυση με miR-146 (VILI+pre-miR-146a) και

anti-miR-146 (VILI+anti-miR-146a). Ωστόσο η έκφραση του CFTR μεταξύ των controls

και των ποντικών στα οποία προστέθηκαν miRNAS δε φαίνεται να παρουσιάζει

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους.

Έκφραση του CFTR σε
1. υγιή ποντίκια

(control),
2. σε ποντίκια με

επαγώμενη
πνευμονικη βλάβη
(VILI),

και σε ποντίκια με VILI
που είχε προηγηθεί
έγχυση
3. με pre-miR-146a
4. με anti-miR146
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Bonferroni's Multiple Comparison
Test Mean Diff. t Significant

P < 0.05 95% CI of diff

Control vs VILI -4.547 5.913 Yes -6.767 to -2.328
Control vs VILI+pre-miR-146a -0.7814 1.044 No -2.943 to 1.380
Control vs VILI+anti-miR-146a -0.8374 1.089 No -3.057 to 1.382
VILI vs VILI+pre-miR-146a 3.766 5.540 Yes 1.804 to 5.728
VILI vs VILI+anti-miR-146a 3.710 5.284 Yes 1.684 to 5.736
VILI+pre-miR-146a vs
VILI+anti-miR-146a -0.05593 0.08228 No -2.018 to 1.906

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με One Way ANOVA.

Αν και παρατηρείται σημαντική μείωση των επιπέδων έκφρασης στα VILI+pre-miR-146a

σε σχέση με τα VILI, το CFTR φαίνεται να μην αποτελεί άμεσο στόχο του συγκεκριμένου

miRNA. Αν το CFTR αποτελούσε άμεσο στόχο η έγχυση με το anti-miR-146 θα

προκαλούσε αύξηση των επιπέδων έκφρασης του CFTR, κάτι το οποίο δε βλέπουμε στα

δικά μας αποτελέσματα.
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Ο λόγος που μελετήθηκε η έκφραση του ΝΗΕRF1 (Slc9a3r1) γονιδίου ειναι ο εξής: Η

NHERF1 πρωτείνη προσδένεται άμεσα στην CFTR και συμμετέχει στην σταθεροποίηση

της δεύτερης στη μεμβράνη ενώ έχει παρατηρηθεί ότι η υπερέκφραση της NHERF1

αυξάνει την έκφραση της wt CFTR στην κυτταρική μεμβράνη στα ανθρώπινα κύτταρα των

αεραγωγών. Το mRNA του NHERF1 γονιδίου έχει αναγνωριστεί ως πιθανός στόχος του

miR-146a από διάφορες βάσεις δεδομένων (miRanda, miRDB, miRWAlk, Targetscan).

Υποέκφραση της ΝΗΕRF1 πρωτεινης επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργικοτητα της CFTR,

μειώνει το χρόνο παραμονή της στη μεμβράνη των επιθηλίων και πιθανώς να έχει

αρνητικές επιπτώσεις στο ΑFC.

NHERF1
Όπως και στην περίπτωση του CFTR, η επαγωγή της πνευμονικής βλάβης φαίνεται να

οδήγησε στην υπερέκφραση του NHERF1 δίνοντας στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

της έκφρασης του στα control και στα VILI ποντίκια αλλά στα ποντίκια, στα οποία είχε

χορηγηθεί miR-146 και anti-miR-146, η έκφραση του NHERF1 παρέμεινε κοντά στα

φυσιολόγικα επίπεδα. Η αύξηση αυτή πιθανώς να οφείλεται σε μηχανισμούς

αντιρρόπησης προς αποκατάσταση της πνευμονικης βλάβης.

Το ΝΗΕRF1 mRNA ως πιθανός στόχος του miR-146
http://www.microrna.org/microrna/getMrna.do?gene=26941&utr=21283&organism=10090&mature

Name=mmu-miR-379microRNA.org

http://www.microrna.org/microrna/home.do
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Έκφραση του NHERF1 σε ποντίκια με επαγώμενη αναπνευστική λάβη (VILI), υγιή (control), και σε
ποντίκια με VILI που είχε προηγηθεί έγχυση με miR-146 (στήλη 3) και με anti-miR146 (στήλη 4)

Bonferroni's Multiple Comparison
Test Mean Diff. t Significant? P <

0.05? 95% CI of diff

Control vs VILI -1.410 4.291 Yes -2.341 to -0.4795
Control vs VILI+pre-miR-146a -0.2128 0.7096 No -1.062 to 0.6362
Control vs VILI+anti-miR-146a 0.2134 0.6853 No -0.6683 to 1.095
VILI vs VILI+pre-miR-146a 1.197 4.192 Yes 0.3886 to 2.006
VILI vs VILI+anti-miR-146a 1.624 5.453 Yes 0.7806 to 2.467
VILI+pre-miR-146a vs
VILI+anti-miR-146a 0.4262 1.605 No -0.3257 to 1.178

Στατιστική ανάλυση της έκφρασης του NHERF1 γονιδίου με One Way ANOVA.

Η έγχυση των νουκλεικών οξέων και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να επηρεάζει

αρνητικά την έκφραση του NHERF1 γονιδίου. Ωστόσο αν και παρατηρήθηκε η

αναμενόμενη μείωση στην έκφραση του γονιδίου ενδιάφεροντος με την έγχυση του

miR-146a, το γεγονός ότι anti-miR-146 δεν οδηγεί στην υπερέκραση του NHERF1 μας

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το miR-146a δεν στοχεύει άμεσα το mRNA αυτό.
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Η μεταφορά ιόντων νατρίου από την πρωτείνη ENaC στα τύπου ΙΙ επιθηλιακά κύτταρα

των κυψελίδων αποτελεί κινητήρια δύναμη για την αποτελεσματική απομάκρυνση του

υγρού απο τις κυψελίδες κατά την πνευμονική βλάβη. Η υποέκφραση της ENaC ή η

μείωση της λειτουργικότητας οδηγεί σε μειωμένο ΑFC. Αφού κατά την πνευμονικη βλάβη

παρατηρείται αύξηση του miR-146,θέλαμε να δούμε το αν αλλά και πώς επηρεάζεται η

έκφραση του γονιδιου ENaC από το miRNA αυτό.

ENaCb
Σε αντίθεση με το CFTR και NHERF1, στην περίπτωση της έκφρασης του γονιδίου της β

υπομονάδας της ENaC πρωτεΐνης δεν παρατηρήθηκε καμμία στατιστικά σημαντική

αλλαγή της έκφρασης στα ποντίκια με πνευμονική βλάβη σε σύγκριση με τα υγιή. Επίσης

τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου στα ποντίκια που έγινε έγχυση με τους miRNAs

παράγοντες δε μεταβλήθηκαν σημαντικά, υποδηλώνοντας ότι το miR-146 δεν επηρεάζει

άμεσα ή έμμεσα την έκφραση της υπομονάδας αυτής.

Έκφραση του ENaCb σε υγιή (control)ποντίκια, σε ποντίκια με επαγώμενη αναπνευστική βλάβη
(VILI), και σε ποντίκια με VILI που είχε προηγηθεί έγχυση με miR-146 (στήλη 3) και με anti-miR146

(στήλη 4)
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Bonferroni's Multiple Comparison
Test Mean Diff. t Significant? P <

0.05? 95% CI of diff

Control vs VILI 0.1749 0.7735 No -0.463 to 0.8134
Control vs VILI+pre-miR-146a 0.2684 1.321 No -0.305 to 0.8423
Control vs VILI+anti-miR-146a 0.4437 2.061 No -0.1645 to 1.052
VILI vs VILI+pre-miR-146a 0.09357 0.5169 No -0.417 to 0.6048
VILI vs VILI+anti-miR-146a 0.2689 1.382 No -0.280 to 0.8185
VILI+pre-miR-146a vs
VILI+anti-miR-146a 0.1753 1.047 No

-0.2976 to
0.6482

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με One Way ANOVA.



28

 Έκφραση των γονιδίων ΝΗΕRF1 και ENaCa στην κυτταρική σειρά Η1299
έπειτα από επιμόλυνση με miR-146.

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση του miR-146 στην έκφραση των γονιδίων NHERF1

και ENaCa στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά πνεύμονα Η1299. Το NHERF1 ελέγθηκε,

επειδή έχει αναγνωριστεί ως άμεσος στόχος του miR-146 αλλά επίσης σχετίζεται και με τη

λειτουργικότητα του CFTR (συμμετέχει στο ΑFC μεσω μεταφοράς ιόντων Cl-). Καθώς

είδαμε ότι το miR-146 δεν επηρεάζει την έκφραση της β υπομονάδας του ENaC, θέλαμε

να ελέγξουμε αν έχει κάποια επίδραση στην α υπομονάδα της ίδιας πρωτείνης. Στα

Η1299 κύτταρα πραγματοποιήθηκε επιμόλυνση με το miR-146 και 48h μετά έγινε η

συλλογή των κυττάρων και η ανάλυση της έκφρασης των γονιδιων ενδιαφέροντος.

ΝHERF1
Αυτό που βλέπουμε στο in vitro πείραμα είναι ότι το miR-146 δεν επηρεάζει την έκφραση

του γονιδίου NHERF1. Παρατηρείται μερική αύξηση της έκφρασης του γονιδίου κατόπιν

επιμόλυνσης, ενώ αναμέναμε μείωση καθώς το ΝΗΕRF1 είναι πιθανός στόχος του

miR-146, αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.

‘Εκφραση του γονιδίου ΝΗΕRF1 σε Η1299 κύτταρα μετά από transfection με lipofectamine.
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Bonferroni's Multiple
Comparison Test Mean Diff. t Significant? P <

0.05? 95% CI of diff

Untransfected vs Mock -3.320 2.559 No -6.955 to 0.3152
Untransfected vs pre-miR146 -3.311 2.622 No -6.850 to 0.2270
Untransfected vs Negative Control -0.4161 0.3207 No -4.051 to 3.219
Mock vs pre-miR146 0.008841 0.006813 No -3.626 to 3.644
Mock vs Negative Control 2.904 2.181 No -0.8257 to 6.634
pre-miR146 vs Negative Control 2.895 2.231 No -0.7401 to 6.530

Στατιστική ανάλυση της έκφρασης του ΝΗΕRF1 γονιδιου με One Way Anova

ENaCa

‘Εκφραση του γονιδίου ΝΗΕRF1 σε Η1299 κύτταρα μετά από transfection με lipofectamine.

Και στην περίπτωση της έκφρασης του γονιδίου της α υπομονάδας της ENaC πρωτεΐνης

δε παρουσιάζεται κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Τα επίπεδα

έκφρασης του ENaCa μετά από επιμόλυνση με miR-146 δεν παρουσιάζουν κάποια

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα των untransfected

κυττάρων κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι το miR-146 δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την α

υπομονάδα της ΕΝaC πρωτεΐνης.
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Bonferroni's Multiple Comparison
Test Mean Diff. t Significant? P < 0.05? 95% CI of diff
Untransfected vs Mock -7.678 0.7300 No -39.07 to 23.71
Untransfected vs pre-miR146 -16.01 1.451 No -48.93 to 16.91
Untransfected vs Negative Control -48.53 4.126 Yes -83.62 to -13.43
Mock vs pre-miR146 -8.332 0.7552 No -41.25 to 24.59
Mock vs Negative Control -40.85 3.473 Yes -75.94 to -5.755
pre-miR146 vs Negative Control -32.52 2.661 No -68.98 to 3.954

Στατιστική ανάλυση της έκφρασης του ENaCa γονιδίου με One Way Anova

Συνοπτικά, αυτό που παρατηρήθηκε από τα παραπάνω πειράματα έιναι ότι το miR-146a

δε στοχεύει άμεσα κανένα από τα mRNAs των πρωτεινών που μελετήθηκαν και που

εμπλέκονται στην απομάκρυνση του υγρού από τις κυψελίδες. Στο in vivo πείραμα,

παρατηρήθηκε παρόμοια μείωση της έκφρασης των γονιδίων ΝHERF1 και CFTR ύστερα

από έγχυση με pre-miR-146a και anti-miR-146. Πιθανώς οι αλληλουχίες αυτές να

επηρεάζουν έμμεσα την έκφραση των γονιδίων ενδιαφέροντος και για αυτό να

παρατηρείται χειρότερη έκβαση σε αυτά τα ποντίκια σε σχέση με τα VILI και τα control.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η οξεία πνευμονική βλάβη (ALI) χαρακτηρίζεται από αναπνευστική ανεπάρκεια και

οφείλεται στη ρήξη του επιθηλιακού φραγμού που έχει ως συνέπεια την πλήρωση των

κυψελιδικών αεραγωγών με υγρό, πλούσιο σε πρωτεΐνες και ουδετερόφιλα. Η

απομάκρυνση του υγρού από τους αεραγωγούς επιτυγχάνεται μέσω μεταφοράς ιόντων

από την κορυφαία προς τη βασεοπλευρική πλευρά του επιθήλιου των κυψελίδων, όπου

δημιουργείται όσμωση ικανή να το απομακρύνει. Δύο από τους διαύλους ιόντων που

συμμετέχουν στο AFC είναι ο ENaC και ο CFTR.7-8 Στη μελετή αυτή ελέγχηκε το αν το

miR-146a επηρεάζει κάποιον από αυτούς τους παράγοντες, αφού σε προηγούμενη

μελέτη είχε παρατηρηθεί υπερέκφραση του miR-146 μετά από επαγωγή πνευμονικής

βλάβης.28

Από τα αποτελέσματα μας προκύπτει ότι το miR-146 δε στοχεύει άμεσα κανένα από τα

mRNA των γονιδίων CFTR, NHERF1, ENaCa, ENaCb.

Όσο αφορά τη μελέτη των γονιδιων CFTR και NHERF1 στους πνεύμονες των ποντικών

παρατηρήθηκε στατιστικά σημανική διαφορά στην έκφραση μεταξύ των υγιών ποντικών

και σε αυτών με πνευμονική βλάβη. Ωστόσο αν και η μείωση της έκφρασης των γονιδίων

CFTR και NHERF1 μεταξύ αυτών με πνευμονική βλάβη και αυτών με πνευμονική βλάβη

που είχε γίνει έγχυση του miR-146 παράγοντα ήταν στατιστικά σημαντική φαίνεται η

μείωση αυτή να μην οφείλεται στο miR-146a αυτό καθ’αυτό διότι η έγχυση με το

anti-miR-146 δίνει παρόμοιο τρόπο έκφρασης και όχι αντίθετα αποτελέσματα όπως θα

αναμέναμε.

Από τη στιγμή που το miR-146 δε στοχεύει άμεσα κανένα από τα γονίδια του

ενδιαφέροντος, αυτό το οποίο αναμέναμε ήταν αύξηση των επιπέδων έκφρασης του

CFTR και του ENaC. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι το miR-146 ρυθμίζει τη

σηματοδότηση των TLR υποδοχέων.30 Συγκεκριμένα το miR-146 μέσω στόχευσης των

IRAK1, IRAK2, TRAF6 και IRF5, ρυθμίζει αρνητικά το TLR4 μονοπάτι κάτι το οποίο

οδηγεί στην υποέκφραση του ΤΝFa.31 H προ-αντιφλεγμονώδης TNFa κυτταροκίνη είναι

αυξημένη στο βρογχο- κυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με οξύ αναπνευστικό συνδρομο και

είναι ικανή να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα.32-33 Επίσης μελέτες έχουν δείξει ότι η TNFa

ρίχνει τα επίπεδα έκφρασης mRNA του CFTR αλλά και του ENaC,34-35 οπότε μειωση της

TNFa εξαιτίας της στόχευσης της TLR4 σηματοδότησης από το miR-146 θα έφερε τα



32

αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή αύξηση των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων CFTR και

ENaC.

Όμως, στα δικά μας αποτελέσματα είδαμε παρόμοια μείωση της έκφρασης των γονιδίων

μετά από έγχυση με τους παράγοντες miR-146 και anti-miR146. Τα miRNAs ως μικρά

τμήματα μονόκλωνου RNA μπορούν να μιμηθούν το ιικό RNA και να προσδεθούν άμεσα

σε υποδοχείς, παράδειγμα αποτελεί το miR-21 που προσδένεται άμεσα στο TLR7/8 και

να επάγει την έκφραση του TNF-a και της IL-6.36 Ένας πιθανός μηχανισμός, για τον οποίο

παρατηρείται αυτή η μείωση στην έκφραση, είναι αυτοί οι δύο παράγοντες να

αναγνωρίζονται και να προσδένονται στους TLR7 και TLR8 υποδοχείς. Οι υποδοχείς

αυτοί αναγνωρίζουν μονόκλωνα RNAs και το μονοπάτι που σηματοδοτείται επάγει την

έκφραση των τύπου Ι ιντερφερονών (ΙFNa/ IFNβ) αλλά και την έκφραση του TNFa και

ιντερλευκινών μέσω του NF-κΒ.

Ένας τέτοιος μηχανισμος πιθανώς να εξηγούσε τη μείωση που βλέπουμε μετά την

έγχυση με το miR-146 και το anti-miR-146.

Αρνητική ρύθμιση της ΤLR4 σηματοδότησης από το miR-146
Ling Yang and Ekihiro Seki.Front. Physiol.2012

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=LingYang&UID=45891
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=EkihiroSeki&UID=45807
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αν και η έκφραση του miR-146a αυξάνεται μετά από μηχανική επαγωγή πευμονικής

βλάβης δε στοχεύει άμεσα κανένα από τα mRNAs των γονιδιων που μελετήθηκαν.

Ωστόσο φαίνεται ότι και τα δύο παράγοντες (miR-146a και anti-miR-146) μειώνουν την

έκφραση των CFTR, NHERF1 ενώ δεν επηρεάζουν την έκφραση των ENaC γονιδίων.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πιθανώς οι δύο αυτοί παράγοντες να αναγνωρίζονται

από τους TLR7/8 (αναγνωρίζουν ssRNAs)ή να ρυθμίζουν έμμεσα τη σημαδότηση αυτή.

Για να δούμε εαν αυτή η υπόθεση ευσταθεί, σε μελλοντικη μελέτη, θα μπορούσε να

ελεγχεί το πως η προσθήκη του miR-146 επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων στόχων

IRAK1, IRAK2, TRAF6 και IRF5 στην επαγώμενη πνευμονικη βλάβη. Σε περίπτωση που

δε παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικη πτώση των παραγόντων αυτών, θα σημαίνει ότι το

miR-146 δεν επηρεάζει αρνητικά τα TLR4 και TLR7/8 σηματοδοτικά μονοπάτια.

Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω διάγραμμα, η ενεργοποίηση των TLR7/8 μονοπατιών

Απεικόνιση των TLR σηματοδοτικών μονοπατιών
Luke A. J. O'Neill,Douglas Golenbock & Andrew G. Bowie

Nature Reviews Immunology. 2013

http://www.nature.com/nri/journal/v13/n6/fig_tab/nri3446_F1.html#auth-1
http://www.nature.com/nri/journal/v13/n6/fig_tab/nri3446_F1.html#auth-2
http://www.nature.com/nri/journal/v13/n6/fig_tab/nri3446_F1.html#auth-3
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επάγει την έκφραση των τύπου Ι ιντερερονών (IFNα IFNβ) όπως επίσης και την έκφραση

προ-αντιφλεγμονόδων κυτταροκινών μέσω του NF-kB. H μελέτη των επιπέδων έκφρασης

των παραγόντων IFNa, IFNβ και TNFa θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να

ενισχύσουν ή να αποκλείσουν την υπόθεση αυτή.
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