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Pe scurt despre aceastǎ lucrare 
 
 
Scopul cercetǎrii prezentate în aceastǎ lucrare a fost elaborarea unor noi metode de analizǎ 
care sǎ serveascǎ la purificarea proteoglicanului numit decorinǎ şi la caracterizarea structuralǎ 
a componentelor lui: miezul proteic şi carbohidraţii ataşaţi reziduurilor de asparaginǎ sau 
celor de serinǎ. Rezultatele sunt prezentate sub forma unui studiu comparativ între moleculele 
de decorinǎ purificate dintr-un plǎmîn uman sǎnǎtos şi din unul cu emfizem pulmonar. Pentru 
purificare au fost alese douǎ locaţii asemǎnǎtoare din fiecare plǎmîn (una în lobul periferal 
inferior si cealaltǎ în lobul periferal superior), ceea ce a condus la purificarea decorinei din 
patru locaţii pulmonare diferite.  

În Capitolul 1 este prezentatǎ o introducere generalǎ asupra tematicii abordate în 
aceastǎ lucrare şi este definit scopul lucrǎrii. Tot aici este descrisǎ patologia emfizemului 
pulmonar în contextul Bromhopneumopatiei Obstructive Pulmonare Cronice (BOPC) şi este 
prezentat rolul pe care îl are decorina în compoziţia matricii extracelulare din cadrul ţesutului 
pulmonar.  

Capitolul 2 conţine informaţii generale despre proteoglicani şi descrie diversitatea lor 
şi funcţiile complexe pe care aceştia le îndeplinesc în diferite ţesuturi ale organismului. 
Proteoglicanii sunt molecule compuse dintr-un miez proteic la care se ataşeazǎ, prin 
intermediul reziduurilor de serinǎ, unul sau mai multe lanţuri de glicozaminoglicani (GAG). 
Moleculele de GAG sunt structuri polizaharidice neramificate formate din unitǎţi dizaharidice 
repetitive. Încǎrcǎtura negativǎ mare a glicosaminoglicanilor se datoreazǎ radicalilor sulfat şi 
carboxil. Decorina conţine un singur lanţ GAG de tip chondroitin/dermatan sulfat ataşat prin 
intermediul reziduului de serinǎ din poziţia 4 şi alte lanţuri de glicani ramificaţi ataşate prin 
intermediul reziduurilor de asparaginǎ, care nu au fost caracterizate pînǎ în prezent. Metodele 
analitice disponibile la ora actualǎ pentru purificarea şi caracterizarea structuralǎ a 
proteoglicanilor sunt de asemenea discutate în acest capitol.  

Compoziţia exactǎ a proteoglicanilor ce constituie ţesutul conjunctiv pulmonar şi 
modul lor de distribuire în interiorul acestuia nu sunt înca pe deplin cunoscute, deşi prezenţa 
proteoglicanilor din toate cele patru clase existente (chondroitin sulfat şi dermatan sulfat, 
heparin si heparan sulfat, keratan sulfat şi hialuronan) a fost raportatǎ [1-3]. Referitor la 
proteoglicanii ce conţin în structura lor primarǎ secvenţe repetitive abundente în reziduuri de 
leucinǎ s-a stabilit prin tehnica de imunoblot cǎ lumicanul este cel mai abundent în timp ce 
biglicanul, decorina şi fibromodulina sunt prezenţi în cantitǎţi scǎzute în ţesutul pulmonar 
adult [2]. Datoritǎ faptului cǎ decorina nu este un proteoglican abundent în ţesutul pulmonar, 
este necesar ca procedura de purificare sǎ conţinǎ o primǎ etapǎ prin care sǎ se obţinǎ un 
extract pulmonar îmbogǎţit în decorinǎ. Numǎrul de paşi de izolare şi purificare aplicaţi în 
continuare trebuie redus la minim, pentru a evita pierderile şi a obţine o cantitate cît mai mare 
de produs final. În consecinţǎ, protocolul pe care noi l-am adoptat (descris în Capitolul 3) 
conţine numai douǎ etape de cromatografie de schimb ionic şi o singurǎ etapǎ de 
cromatografie cu lichide pe fazǎ inversǎ. Cromatografia de schimb ionic este de obicei 
folositǎ la izolarea proteoglicanilor deoarece radicalii negativi (sulfat şi carboxil) din lanţurile 
de glicosaminoglicani interacţioneazǎ puternic cu anionii imobilizaţi în sorbentul din coloana 
cromatograficǎ. Tratamentul enzimatic cu Condroitinaza ABC îndepǎrteazǎ selectiv 
glicosaminoglicanii de pe miezurile proteice ale proteoglicanilor de tip chondroitin şi 
dermatan sulfat. Ca urmare, atunci cînd amestecul de proteoglicani colectaţi dupǎ primul pas 
de cromatografie de schimb ionic este tratat cu Chondroitinaza ABC şi este reaplicat în 
aceeaşi coloanǎ cromatograficǎ, miezurile proteice ale proteoglicanilor de tip 
chondroitin/dermatan sulfat, deposedate de lanţurile de GAG, vor fi colectate în fracţia care 
nu a interacţionat cu sorbentul încǎrcat pozitiv din coloana cromatograficǎ. Cromatografia cu 
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fazǎ inversǎ nu a fost pînǎ acum utilizatǎ la purificarea proteoglicanilor, ca ultim pas al 
protocolului de purificare fiind perferatǎ cromatografia de afinitate bazatǎ pe lectine [4]. 
Folosirea cromatografiei cu fazǎ inversǎ ne-a permis sǎ separǎm cu o rezoluţie bunǎ decorina 
faţǎ de celelalte proteine cu care aceasta a fost copurificatǎ. Acest fapt oferǎ posibiltatea 
obţinerii de informaţii noi cu privire la proteoglicanii din compoziţia ţesutului pulmonar, în 
special a celor de tip chondroitin/dermatan sulfat. Aceasta este o linie de cercetare care poate 
fi dezvoltatǎ în continuare în relaţie cu emfizemul pulmonar. Folosind cromatografia cu fazǎ 
inversǎ ca ultim pas în procedeul aplicat de noi la purificarea decorinei am putut stabili cǎ 
decorina este cel mai abundent proteoglican de tip chondroitin/dermatan sulfat din ţesutul 
pulmonar, în timp ce lumicanul, un proteoglican de tip keratan sulfat, a fost identificat prin 
tehnica de Western blot drept cel mai abundent proteoglican din categoria celor cu secvenţe 
repetitive abundente în reziduuri de leucinǎ [5]. 

Metoda cromatograficǎ discutatǎ mai sus a fost aplicatǎ la purificarea decorinei din 
doua locaţii similare ale unui plǎmîn sǎnǎtos şi ale unuia cu emfizem pulmonar. În urma 
purificǎrii celor patru probe de decorinǎ, analiza de tip SDS-PAGE a arǎtat cǎ trei dintre 
probe prezintǎ o bandǎ proteicǎ largǎ (constituitǎ dintr-o componentǎ majoritarǎ şi una 
minorǎ) în timp ce a patra probǎ e compusǎ dintr-o bandǎ proteicǎ ingustǎ avînd în 
componenţǎ numai forma majoritarǎ observatǎ şi în celelalte trei preparate. Observaţiile 
noastre, împreunǎ cu studiile publicate anterior cu privire la structura decorinei, sugereazǎ cǎ 
cele douǎ componente rezultate în urma purificǎrii sunt compuse de fapt din aceeaşi formǎ a 
miezului proteic substituitǎ diferit cu glicani ataşaţi prin intermediul reziduurilor de 
asparaginǎ. În urma unor dificultǎţi experimentale la digestia cu PNGasǎ F (o enzimǎ ce 
indepǎrteazǎ glicanii ataşaţi reziduurilor de asparaginǎ) este posibil ca decorina sa fi suferit nu 
numai deglicozilarea doritǎ, ci şi alte procese de proteolizǎ nedorite, care ne-au impiedicat sǎ 
obţinem o concluzie clarǎ asupra formelor proteice substituite diferit cu glicani. De aceea, 
sunt necesare noi experimente care sǎ confirme ipoteza exprimatǎ mai sus.  

Pentru înţelegerea interacţiilor moleculare de tip carbohidrat-proteinǎ este necesar ca 
pe lîngǎ identificarea carbohidraţilor prezenţi sǎ se determine care dintre situsurile de 
glicozilare (secvenţele Asn-X-Ser/Thr) sunt în realitate ocupate de aceşti glicani. De aceea am 
studiat ocuparea acestor situsuri de glicozilare (Capitolul 4) şi am investigat compoziţia 
structuralǎ a glicanilor ataşaţi reziduurilor de asparaginǎ (Capitolul 5). Pentru aceasta am 
folosit spectrometria de masǎ în combinaţie cu tratamente enzimatice (cu tripsinǎ şi PNGasǎ 
F). În urma acestor investigaţii nu am gǎsit diferenţe semnificative între plǎmînul sǎnǎtos şi 
cel cu emfizem cu privire la compoziţia glicanilor. În mod neaşteptat am observat diferenţe 
între moleculele de decorinǎ purificate din cele douǎ locaţii ale plǎmînului sǎnǎtos. Aceste 
observaţii conduc la douǎ întrebǎri esenţiale: 1) forma de decorinǎ cu masa molecularǎ mai 
micǎ e mai susceptibilǎ la proteolizǎ? şi 2) heterogeneitatea decorinei este un proces normal 
în ţesutul pulmonar uman? Pentru a rǎspunde acestor întrebǎri e nevoie de noi experimente, 
inclusiv de compararea structuralǎ a decorinei purificatǎ dintr-un numǎr mai mare de plǎmîni. 
În ciuda faptului cǎ examinarea histologicǎ a ţesutului pulmonar sǎnǎtos nu a dezvǎluit semne 
patologice, este greu sǎ înlǎturǎm toate cauzele legate de alte posibile boli, deoarece ţesutul 
sǎnǎtos a provenit de la un donor cu un dosar medical incomplet. 

Miezurile proteice intacte din preparatele de decorinǎ au fost studiate prin 
spectrometrie de masǎ MALDI. Spectrele achiziţionate de la aceste probe au evidenţiat o 
masǎ molecularǎ diferitǎ pentru componenta minorǎ a decorinei (38,800 Da versus 40,200 
Da) obţinutǎ din lobul inferior al plǎmînului sǎnǎtos în comparaţie cu cea obţinutǎ din lobul 
corespunzǎtor al plǎmînului cu emfizem. Aceastǎ observaţie este direct corelatǎ cu problema 
heterogeneitǎţii decorinei în ţesutul pulmonar uman şi noi investigaţii sunt necesare pentru a 
stabili baza acestor diferenţe structurale. 
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Ocuparea situsurilor de glicozilare în decorina din plǎmînul uman este un proces 
foarte complex, care are şi alte aspecte în afarǎ de substituirea diferenţialǎ cu glicani (cu 
numai douǎ sau toate trei situsuurile de glicozilare total ocupate) a aceluiaş miez proteic. 
Studiul întreprins de noi asupra glicozilǎrii în decorinǎ atenţioneazǎ asupra ocupǎrii variabile 
a tuturor celor trei situsuri de glicozilare. Este posibil ca cele douǎ glicoforme ale decorinei, 
cu douǎ şi respectiv trei situsuri de glicozilare total ocupate sǎ fie formele cele mai abundente, 
însǎ existǎ şi alte glicoforme, cu un grad variabil de substituţie cu glicani, în cantitǎţi mult mai 
scǎzute. De aceea, pentru a elucida aceastǎ problemǎ complexǎ, este recomandat sǎ se 
investigheze ocuparea situsurilor de glicozilare folosind o metodǎ cantitativǎ. 

În Capitolul 5 am studiat compoziţia glicanilor ataşaţi moleculelor de decorinǎ 
purificate din plǎmînul sǎnǎtos şi din cel cu emfizem şi i-am caracterizat parţial din punct de 
vedere structural, cu scopul de a compara glicanii corespunzǎtori din cele patru locaţii 
pulmonare. Metoda de studiu aleasǎ se bazeazǎ într-o primǎ etapǎ pe înlǎturarea glicanilor 
intacţi de pe miezurile proteice, folosind digestia enzimaticǎ cu PNGazǎ F. Mai departe, 
miezurile proteice au fost precipitate cu etanol iar glicanii izolaţi şi analizaţi structural prin 
spectrometrie de masa MALDI-PSD. În toate cele patru preparate s-a observat prezenţa 
aceloraşi glicani, ceea ce sugereazǎ cǎ emfizemul pulmonar nu induce modificǎri structurale 
la nivelul glicanilor ataşaţi decorinei. De asemenea, faptul cǎ aceleaşi populaţii de glicani au 
fost observate în ambii lobi ai ţesutului sǎnǎtos exclude posibilatea ca diferenţele dintre 
gliformele de decorinǎ obseravate în aceste locaţii sǎ fie datorate unor tipuri diferite de 
glicani. Studiul nostru este primul care oferǎ informaţii structurale cu privire la glicanii ataşaţi 
decorinei naturale în plǎmînul uman.  

Capitolul 6 descrie metoda cromatograficǎ creatǎ de noi pentru identificarea şi 
determinarea cantitativǎ a dizaharidelor ce conţin radicali sulfat obţinute ca produşi de 
degradare din lanţurile de glicosaminoglicani de tip chondroitin/dermatan sulfat. Amestecul 
de dizaharide obţinut în urma digestiei cu Condrioitinaza ABC poate fi separat direct prin 
cromatagrafie de lichide folosind o coloanǎ cromatograficǎ cu carbon poros. Dizaharidele 
sunt apoi identificate datoritǎ cuplǎrii coloanei cromatografice la un spectrometru de masǎ cu 
sursǎ de ionizare de tip electrospray în mod de ionizare cu ioni negativi. Metoda e capabilǎ sǎ 
diferenţieze între dizaharidele cu grupǎri fosfat ataşate în poziţia 4- sau 6-, fǎrǎ a fi nevoie de 
derivatizare. Am aplicat aceastǎ metodǎ la investigarea unor probe biologice diferite (ţesut 
pulmonar, lavaj bronhoalveolar, sputǎ şi urinǎ) obţinute de la pacienţi care suferǎ de inflamaţii 
pulmonare cronice. Folosind metoda mai sus descrisǎ se pot mǎsura şi compara cantitǎţile 
relative de dizaharide sulfatate in poziţia 4- sau 6- în diferite probe biologice, precum şi 
variaţiile în concentraţii care pot fi asociate cu evoluţia în timp a bolii. Metoda poate fi 
folositǎ în viitor pentru detectarea variaţiilor de concentraţie şi a poziţiilor de sulfatare în 
diferite lanţuri de chondroitin/dermatan sulfat pe parcursul evoluţiei unor boli pulmonare 
precum BOPC sau alte boli asociate cu inflamaţie pulmonarǎ cronicǎ. 

Ultimul capitol sumarizeazǎ şi discutǎ rezulatatele si contribuţiile aduse de aceastǎ 
lucrare atît la dezvoltarea metodelor de investigare a structurii decorinei, cît şi la detreminarea 
modificǎrilor biochimice pe care inflamaţia pulmonarǎ cronicǎ le poate induce la nivel 
molecular. Sunt prezentate şi cîteva posibile linii de cercetare viitoare pentru un studiu mai 
amǎnunţit al decorinei în relaţie cu emfizemul pulmonar. 
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