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Transplantul de rinichi este considerat în prezent terapia optimă pentru pacienţii cu 
insuficienţă renală cronică. Transplantul de rinichi poate fi însoţit însă atât de complicaţii 
acute, cât şi cronice. Pe termen scurt, succesul transplantului de rinichi este determinat de 
capacitatea de a preveni sau trata în primul rând necroza tubulară acută secundară 
ischemiei şi reperfuziei (I/R) din timpul colectării şi transplantării şi în al doilea rând rejetul 
acut (şi hiperacut) de grefă. Pe termen lung, cauza principală a pierderii grefei renale este 
“rejetul” cronic. Din această cauză, reuşita transplantului de rinichi se datorează în mare 
parte folosirii terapiei imunosupresive. Terapia imunosupresivă inhibă însă nu numai 
răspunsul imun faţă de grefa renală, ci întreg sistemul imunitar. În consecinţă, primitorii 
unei grefe renale aflaţi sub terapie imunosupresivă sunt expuşi unui risc crescut de apariţie 
a infecţiilor şi tumorilor maligne. O modalitate de a evita aceste efecte secundare ale terapiei 
imunosupresive sistemice este inducerea unei aşa-numite imunosupresii locale, limitate la 
nivelul grefei renale. Terapia genică face posibilă o astfel de imunosupresie locală, prin 
expresia la nivelul rinichiului transplantat a unor gene codante pentru molecule 
imunosupresoare. În plus, terapia genică ar putea fi folosită pentru a limita sau preveni 
efectele I/R. Scopul lucrării de faţă este (1) studierea eficienţei terapiei genice cu citokina 
imunomodulatoare Interleukina-13 în a limita efectele I/R şi rejetul acut şi (2) studierea 
potenţialului imunosupresiei locale prin terapie genică drept alternativă la imunosupresia 
sistemică în transplantul de rinichi. 

Terapia genică reprezintă o modalitate de trata sau preveni un proces patologic prin 
exprimarea într-un anumit organ sau tip de celulă a unei gene benefice. Terapia genică are la 
bază folosirea unui vector eficient şi selectiv, a unei metode eficiente şi a unor gene 
terapeutic benefice (descrise in capitolul 2). Dintre vectori, adenovirusurile sunt cel mai des 
folosite, având în vedere capacitatea lor de a infecta o largă gamă de celule, faptul că sunt 
relativ eficiente, sunt uşor de produs pe scară largă şi, important pentru transplantul de 
rinichi, adenovirusurile îşi păstrează infectivitatea la temperaturi joase. În studiul descris in 
capitolul 3 am folosit ca vector un adenovirus de generaţia I modificat genetic prin inserarea 
unei secvenţe RGD (arginina-glicina-aspartat) în fibra virală. Prin această modificare 
adenovirusul poate infecta o celulă nu numai printr-un mecanism dependent de prezenţa 
receptorului CAR (coxsackie adenovirus receptor), dar şi printr-un mecanism independent 
de CAR, dar dependent de interacţiunea RGD-integrine. În acest fel infectivitatea 
adenovirusului este mărită.  Într-adevăr, în studiul nostru, adenovirusul modificat a fost de 
aproximativ cinci ori mai eficient decât adenovirusul nemodificat. Gena test (transgena) a 
fost detectată doar în grefa renală, în fibroblaştii din interstiţiu. Având în vedere că celulele 
inflamatorii se acumulează în majoritatea lor în interstiţiu în timpul rejetului acut şi cronic şi 
că modificările fibrotice pornesc tot din interstiţiu, două aplicaţii directe ale metodei noastre 
pot fi propuse: imunosupresia locală şi blocarea activării fibroblaştilor şi în acest fel 
inhibarea fibrozei. Expresia transgenei a fost de scurtă durată (săptămâni), făcând acest 
vector potrivit pentru studiul efectelor terapiei genice asupra complicaţiilor acute ale 
transplantului de rinichi. Pe baza acestor rezultate, am investigat în capitolele următoare 
efectele terapiei genice asupra modificărilor structurale şi funcţionale induse de ischemie-
reperfuzie (I/R) şi asupra rejetului acut (AR) de grefă renală.  

I/R este inevitabilă în transplantul de rinichi şi determină modificări structurale şi 
funcţionale care depind în principal de durata ischemiei. Ischemia prelungită, aşa cum se 
întâlneşte în cazul organelor recoltate de la cadavru, este însoţită de modificări de I/R 
severe, care pot avea atât consecinţe acute (ca de exemplu disfuncţia primară a grefei şi risc 
crescut de rejet acut), cât şi cronice (“rejetul” cronic). Pentru a preveni sau reduce leziunile 
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asociate cu I/R este necesară cunoaşterea mecanismelor celulare şi moleculare care stau la 
baza I/R. Folosind tehnica “microarray”, am efectuat în capitolul 4 o analiză a modificărilor 
de expresie genică care apar în primele trei saptămâni după I/R renală, în şobolani. Datele 
obţinute au confirmat modificări în expresia genelor codante pentru anumiţi factori de 
transcripţie, proteine de stress, factori implicaţi în inflamaţie, molecule de adeziune 
intercelulară şi molecule aparţinând matrixului extracelular, descrise în studii publicate 
anterior. În plus, am caracterizat expresia a două gene noi, Egr-3 şi MKP-1. 

Dintr-o perspectivă patofiziologică, o moleculă candidat pentru terapie genică în I/R şi 
AR ar trebui să posede proprietăţi anti-oxidante, anti-apoptotice, anti-inflamatorii şi/sau 
imunomodulatorii. O astfel de moleculă este Interleukina(IL)-13. Studii anterioare au arătat 
că IL-13 conferă protecţie faţă de I/R în ficat. În plus, este cunoscut faptul că injectarea i.m. a 
unui adenovirus este o metodă eficientă de terapie genică sistemică. Prin urmare, în 
capitolul 5 am investigat efectele terapiei genice sistemice cu IL-13 în modelul de I/R renală 
descris în capitolul 4. Rezultatele obtinute arată că IL-13 protejează rinichiul împotriva 
modificărilor structurale şi funcţionale induse de I/R. Tratamentul cu IL-13 a diminuat 
leziunile la nivelul celulelor tubulare epiteliale şi la nivelul interstiţiului şi a limitat 
infiltrarea rinichiului supus I/R cu neutrofile şi macrofage cu aproximativ 50% faţă de 
control. Aceste efecte au fost însoţite de o expresie redusă a mRNA pentru molecula de 
adeziune E-selectin şi TNF-α. În mod neaşteptat, expresia hemoxigenazei(HO)-1, o enzimă 
despre care se presupune că ar media efectele IL-13 în ficat şi inimă, a rămas aproape 
neschimbată atât la nivel de mRNA cât şi la nivel de proteină. Această aparentă discrepanţă 
rămâne să fie clarificată; o posibilă explicaţie ar fi lipsa receptorului pentru IL-13 la nivelul 
celulelor tubulare epiteliale, care constituie sursa principală de HO-1 în rinichi. Localizarea 
exactă a receptorului pentru IL-13 în rinichi este în prezent necunoscută. În concluzie, 
studiul nostru a demonstrat terapia (genică) cu IL-13 drept o strategie nouă şi eficientă de 
protecţie a rinichiul împotriva modificărilor induse de I/R.  

Pentru a investiga mai departe potenţialul terapiei genice în transplantul renal, am 
studiat comparativ în capitolul 6 efectele terapiei genice sistemice (i.m.) şi locale cu IL-13 
asupra rejetului acut al grefei renale în şobolani. Rezultatele obţinute au arătat că IL-13 
limitează infiltrarea grefei renale cu macrofage şi limfocite T CD8+ şi reduce nivelul de 
mRNA pentru E-selectin, TNF-α şi IFN-γ. În plus, expresia α-SMA a fost redusă cu 
aproximativ 40% faţă de control. În mod remarcabil, terapia genică locală şi cea genică 
sistemică cu IL-13 au conferit un nivel asemănător de protecţie, aceasta în ciuda faptului că 
nivele crescute de IL-13 în plasmă au fost măsurate doar în cazul terapiei genice sistemice cu 
IL-13. La nivel speculativ se poate concepe că efectele IL-13 sunt în exclusivitate rezultatul 
unei acţiuni locale a IL-13; sau că efectele celor două modalităţi de tratament sunt (cel putin 
parţial) rezultatul acţiunii IL-13 asupra diferitor structuri celulare (sistemic vs. renal). 
Mecanismul exact al acestor efecte rămâne să fie clarificat. În concluzie, aplicarea terapiei 
genice locale cu IL-13 apare drept o strategie posibila de limitare locală a răspunsul imun al 
primitorului faţă de grefa renală şi prin aceasta de protejare a grefei renale faţă de rejetul 
acut. 

Deşi studiile pe şobolani permit obţinerea de informaţii valoroase despre patologia 
asociată cu transplantul de rinichi, studiul altor specii de mamifere ar putea de asemenea 
ajuta la conceperea unor strategii inovatoare pentru protecţia grefei renale. Mamiferele 
hibernante reprezintă un model natural de I/R repetată neînsoţită de alterarea structurală a 
rinichiului. Un deficit de oxid nitric (NO) la nivelul endoteliului este incriminat ca un 
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mediator important al modificărilor morfologice şi funcţionale acute induse de I/R. În plus, 
menţinerea activităţii eNOS (sintetaza de NO endotelială) atenuează I/R în şobolani. În 
capitolul 7 am studiat expresia eNOS în veveriţe, în timpul unui ciclu de hibernare. 
Expresia eNOS la nivelul capilarelor peritubulare şi al arteriolelor (eNOS “interstiţial”) a 
rămas nealterată în timpul hibernării, în timp ce expresia eNOS la nivelul capilarelor 
glomerulare a fost diminuată pe durata hibernării. Având în vedere că tubulii reprezintă 
structurile cele mai sensibile faţă de ischemie şi că NO produs în celulele endoteliale via 
eNOS are proprietăţi vasodilatatoare şi protective, se poate specula că veveriţele păstrează 
nealterată expresia eNOS în capilarele peritubulare ca un mecanism de protecţie a tubulilor 
faţă de I/R şi de restaurare imediată a funcţiei tubulare după hibernare. Poate fi aplicată o 
astfel de strategie în transplantul renal?  Brodsky et al. a arătat că injectarea în rinichi a unor 
celule modificate genetic care exprimă eNOS protejează rinichiul împotriva I/R. O altă 
strategie ar putea fi reprezentată de trimiterea ţintită a NOS spre celulele endoteliale, de 
exemplu prin folosirea unui adenovirus care exprimă o moleculă capabilă să recunoască un 
marker de activare endotelială, cum ar fi E-selectin. 

În concluzie, în lucrarea de faţă am arătat că imunosupresia locală bazată pe terapie 
genică este o alternativă viabilă la imunosupresia  sistemică. În plus, am demonstrat pentru 
prima oară efectul protector al IL-13 împotriva I/R şi a rejetului acut în rinichi. Pentru a 
îmbunătăţi efectele obţinute prin folosirea IL-13 în rejectul acut o abordare posibilă ar fi 
combinarea IL-13 cu molecule capabile să inhibe chemotaxia, proliferarea şi/sau funcţia 
limfocitelor T. O astfel de moleculă este 2,3-Indoleamin dioxigenaza (IDO), o enzimă cheie 
în catabolismul triptofanului. Prezenţa IDO în placentă în timpul sarcinii este esenţială 
pentru toleranţa maternă. În plus, multe tumori exprimă IDO ca un mecanism de eludare a 
răspunsului imun. Un studiu asupra efectelor terapiei genice cu IDO asupra rejetului acut 
de grefă renală este în desfăşurare. 

O problemă majoră în transplantul de rinichi este “rejetul” cronic al grefei renale 
(chronic allograft nephropathy, CAN). În primii 10 ani după transplant mai mult de 50% din 
pacienţi dezvoltă insuficienţă renală progresivă, necesitând dializă sau o nouă grefă. 
Adenovirusul folosit în studiile noastre are o durată de exprimare scurtă. Pentru a putea 
preveni aparitia CAN cu ajutorul terapiei genice, vectori cu perioadă de exprimare mai 
lungă, ca de exemplu “gutless” adenovirus ar trebui folosiţi. Având în vedere că RGD-
adenovirus este mai eficient decât adenovirusul nemodificat, un astflel de “gutless” 
adenovirus ar trebui mai întâi modificat prin inserarea unei secvenţe RGD în fibra virală. 
 

Perspective clinice  
Transplantul renal este actualmente terapia optimă pentru pacienţii cu insuficienţă renală 
cronică (IRC). Speranţa de viaţă a pacienţilor cu IRC care primesc un rinichi de la cadavru 
este de două ori mai mare decât a pacienţilor care rămân în dializă cronică, chiar şi în cazul 
pacienţilor în vârstă sau după o perioadă lungă de dializă. Cererea de rinichi donori creşte o 
dată cu numărul pacienţilor cu IRC şi cu îmbătrânirea populaţiei umane. În ciuda folosirii 
din ce în ce mai mult a donorilor vii, listele de aşteptare devin din ce în ce mai lungi.  
Aproximativ 50% din pacienţii transplantaţi reintră pe listele de aşteptare dupa 10 ani, din 
cauza CAN. Pe lângă eforturile de a lărgi numărul rinichilor disponibili pentru transplant, 
extinderea vieţii grefei renale merită o atenţie sporită. Lucrarea de faţă arată că terapia 
genică poate contribui la aceasta în două moduri: (1) îmbunătăţirea calităţii organului donor 
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de la cadavru, prin protejarea acestuia împotriva leziunilor induse de I/R; (2) protecţia 
împotriva răspunsului imun al primitorului printr-o imunosupresie locală.



 




