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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN 
 
Patiënten met de chronische obstructieve longziekte COPD hebben moeite met ademhalen 
door afwijkingen aan de longen. Deze chronische longaandoening is tot op heden 
ongeneeslijk en de huidige behandeling is met name gericht op het bestrijden van de 
symptomen. Beter inzicht in de onderliggende ziektemechanismen van COPD is dus nodig 
voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. In westerse landen wordt COPD 
voornamelijk veroorzaakt door blootstelling aan sigarettenrook. Bij de meerderheid van de 
patiënten treden de klachten pas op vanaf ongeveer 50 jaar door de lange 
ontwikkelingsduur van de ziekte. Bovendien zijn er veel overeenkomsten aangetoond 
tussen veranderingen die optreden in de longen op oudere leeftijd en bij COPD patiënten, 
maar dan op relatief jongere leeftijd. De verwachting is dan ook dat het aantal COPD 
patiënten wereldwijd in de komende jaren verder zal toenemen als gevolg van de nog 
steeds hoge prevalentie van rokende individuen en de vergrijzende bevolking in veel landen. 

Tijdens normale veroudering zal de longfunctie geleidelijk achteruitgaan o.a. door 
veranderingen in het bindweefsel en de verminderde capaciteit tot weefselherstel. Deze 
veranderingen kunnen bijdragen aan de verdikking van de luchtwegwand en aan de 
verminderde elasticiteit van longblaasjes. Veranderingen van bindweefsel homeostase en 
verminderde weefselherstel zijn kenmerken van veroudering die ook een rol spelen bij 
COPD. Echter, bij COPD komen de veranderingen in het bindweefsel over het algemeen op 
een vroegere leeftijd en in sterkere mate voor dan bij normale veroudering. 

De pathologische veranderingen in de longen van een COPD patiënt worden 
gekenmerkt door longemfyseem en/of door chronische bronchitis. Bij longemfyseem is er 
sprake van afbraak van de longblaasjes en gebrek aan weefselherstel. Dit in tegenstelling 
tot chronische bronchitis waarbij er sprake is van fibrosering of verlittekening van de 
(kleine) luchtwegwand met een ongeremde weefselherstelreactie en overmatige 
slijmproductie. Deze abnormale weefselherstelreactie in COPD wordt veroorzaakt door 
blootstelling aan o.a. sigarettenrook. Deze blootstelling leidt tot een chronische 
ontstekingsreactie in de luchtwegen en de longblaasjes wat resulteert in schade aan het 
bindweefsel en verstoord weefselherstel van de longen. Longfibroblasten spelen een 
essentiële rol in de bindweefsel homeostase. Deze cellen zijn de belangrijkste cellen in 
weefselherstel en dit doen ze door o.a. matrixeiwitten te produceren. De functie van 
longfibroblasten wordt voornamelijk gereguleerd door de groeifactor transforming growth 
factor beta (TGF-β). 

Cellulaire activiteit wordt ook gereguleerd door microRNAs (miRNAs). Deze kleine 
niet-coderende RNA moleculen kunnen de productie van nieuwe eiwitten remmen door te 
binden aan de RNA transcripten van genen. Om te binden aan deze zogenoemde 
targetgentranscripten, worden de miRNAs geïncorporeerd in het eiwitcomplex genaamd 
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RNA induced silencing complex (RISC), waarin argonaute (Ago) eiwitten een belangrijke 
rol spelen (Figuur 1). Het miRNA/RISC complex bindt aan de targetgentranscripten op 
basis van homologie met de miRNA sequentie. Dit leidt vervolgens tot afbraak van het 
targetgentranscript of het remmen van de eiwitproductie. Op deze manier kunnen miRNAs 
de processen van cellen, inclusief longfibroblasten, beïnvloeden. Het is dus aannemelijk dat 
miRNAs in longfibroblasten betrokken zijn bij de regulatie van de bindweefsel homeostase. 

 

Figuur 1. MiRNA biogenese (aangepast van een figuur gemaakt door N Teteloshvili (The role of microRNAs in 
T cell activation and ageing: University of Groningen; Thesis 2016)). In de kern van de cel worden de DNA-
gedeeltes die coderen voor miRNAs afgelezen door RNA polymerase II (RNA Pol II) en vormen zo de primaire 
miRNA-structuren (pri-miRNAs). De DiGeorge syndrome Critical Region 8 (DGCR8)-Drosha complex zet de pri-
miRNAs om in precursor miRNAs (pre-miRNAs), welke vervolgens worden getransporteerd naar het cytoplasma 
door exportin-5. Daarna knipt de Transactivation Responsive RNA-Binding Protein (TRBP)-Dicer complex de 
pre-miRNAs wat resulteert in miRNA-duplexen. Een streng van het miRNA-duplex wordt opgenomen in het 
RNA-induced silencing complex (RISC) dat argonaute (Ago) eiwitten bevat. De opgenomen miRNAs leiden de 
RISC complex naar hun targetgentranscripten. Vervolgens kunnen miRNAs de hoeveelheid eiwitten beïnvloeden 
door de translatie naar het eiwit te remmen of door de targetgentranscripten af te breken. 

 
De hypothese van het onderzoek in dit proefschrift was dat een verstoorde regulatie 

van de hoeveelheid miRNAs in longfibroblasten een cruciale rol speelt in de afwijkende 
longweefselherstelreactie in COPD patiënten. Om dit uit te onderzoeken, hebben we ons 
gericht op veranderingen in de hoeveelheid miRNAs in de long. We hebben de hoeveelheid 
miRNAs vergeleken in 1) longfibroblasten die wel en niet met TGF-β gestimuleerd waren, 
2) tussen longfibroblasten van COPD patiënten en van controles, en 3) tussen 
longfibroblasten van actieve rokers en ex-rokers. Hiervoor hebben we longfibroblasten 
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geïsoleerd uit het perifere longweefsel, waaronder de longblaasjes, van stadium II, III en IV 
COPD patiënten en van controle individuen die een normale longfunctie hadden. De 
controle longfibroblasten waren afkomstig van individuen die longtumor hadden, maar 
verder geen aanwijzingen hadden voor andere longziekten. Deze longfibroblasten werden 
geïsoleerd uit het perifere longweefsel ver van de longtumor vandaan. 

Daarnaast hebben we onderzocht welke genen en miRNAs betrokken zijn bij 
longveroudering. Dit hebben we gedaan in luchtwegbiopten van gezonde vrijwilligers. 
 

Veranderingen in de hoeveelheid miRNAs in longfibroblasten onder 
invloed door TGF-β 
TGF-β speelt een belangrijke rol bij bindweefsel homeostase en weefselherstel, o.a. door de 
functie van longfibroblasten te reguleren. In hoofdstuk 2 en 3 beschreven we het effect van 
TGF-β stimulatie op de hoeveelheid miRNAs in controle longfibroblasten. In deze 
hoofdstukken hebben we de hoeveelheid miRNAs vergeleken tussen longfibroblasten van 
controle individuen die wel of niet gestimuleerd waren met TGF-β met behulp van twee 
verschillende technieken, te weten microarray (hoofdstuk 2) en small RNA sequencen 
(hoofdstuk 3). We hebben aangetoond dat TGF-β de heoveelheid van veel miRNAs 
beïnvloedt; 29 miRNAs in hoofdstuk 2 en 86 miRNAs in hoofdstuk 3. Negentien miRNAs 
vonden we in beide studies, waaronder miR-455-3p, miR-21-3p en miR-27a-5p. De 
hoeveelheid van deze drie miRNAs nam toe in longfibroblasten na TGF-β stimulatie. 
Vervolgens hebben we aan de hand van Ago2-RNA immunoprecipitatie (Ago2-IP) en 
vervolgens met genexpressie profilering onderzocht welke genen door miRNAs worden 
beïnvloed, ofwel ‘getarget’, in longfibroblasten van twee controle individuen. Met deze 
technieken worden alle celtype-specifieke miRNA-targetgenen geïdentificeerd. Deze set 
van genen noemen we het miRNA-targetoom. 

We hebben in totaal 964 en 945 genen geïdentificeerd als het miRNA-targetoom van, 
respectievelijk, ongestimuleerde en TGF-β-gestimuleerde longfibroblasten. Verschillende 
beschikbare voorspellingsprogramma’s, waaronder TargetScan, kunnen voor specifieke 
miRNAs voorspellen welke genen ze mogelijk zouden kunnen binden. Voor miR-455-3p, 
miR-21-3p en miR-27a-5p die beïnvloed werden door TGF-β, hebben we de door 
TargetScan voorspelde targetgenen geïdentificeerd in het miRNA-targetoom. Uit onze 
vervolganalyse is gebleken dat de voorspelde targetgenen van miR-455-3p en miR-21-3p, 
waaronder NGF, DLD, HHEX, een rol spelen in TGF-β en/of Wnt signalering. Dit 
suggereert dat deze TGF-β-gereguleerde miRNAs in longfibroblasten de bindweefsel 
homeostase en het longweefselherstel kunnen beïnvloeden en op die manier kunnen 
bijdragen aan longziekten. 
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Verschillende invloed van TGF-β op de hoeveelheid miRNAs in COPD 
vergeleken met controle longfibroblasten 
Naast het bestuderen van het TGF-β effect op de hoeveelheid miRNAs in controle 
longfibroblasten, hebben we in hoofdstuk 3 ook het TGF-β effect onderzocht in 
longfibroblasten geïsoleerd uit perifere longweefsel van 15 patiënten met zeer ernstige 
COPD (stadium IV). We vonden in totaal 46 TGF-β-gereguleerde miRNAs. 

Vervolgens hebben we onderzocht of longfibroblasten van COPD patiënten anders 
reageren op TGF-β dan longfibroblasten van controle individuen met betrekking tot de 
hoeveelheid miRNAs. We lieten zien dat miR-148b-3p, miR-589-5p en miR-376b-3p 
anders werden beïnvloed door TGF-β in COPD vergeleken met controle longfibroblasten. 
MiR-148b-3p was geselecteerd voor vervolganalyse vanwege de hoge hoeveelheid in de 
longfibroblasten. Het aantal miR-148b-3p moleculen was afgenomen door TGF-β in 
controle longfibroblasten, terwijl er geen verandering was in COPD longfibroblasten na 
TGF-β stimulatie. Eén van de voorspelde targetgenen van miR-148b-3p die ook gevonden 
was in het miRNA-targetoom van longfibroblasten is HMGA2. MiR-148b-3p zou via het 
reguleren van dit targetgen de bekende TGF-β-geïnduceerde toename van α-SMA indirect 
kunnen beïnvloeden. 
 

Verschil in de hoeveelheid miRNAs in COPD longfibroblasten 
In tegenstelling tot het duidelijke effect van TGF-β op de hoeveelheid miRNAs, was er 
maar één miRNA waarvan de hoeveelheid verschilde in COPD vergeleken met controle 
longfibroblasten (hoofdstuk 3). De hoeveelheid miR-660-5p was significant hoger in 
COPD longfibroblasten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat MDM2 een direct targetgen 
is van miR-660-5p. Dit gen was ook aanwezig in het miRNA-targetoom van 
longfibroblasten van één van de twee controle individuen. MDM2 is betrokken bij de 
afbraak van p53 eiwit. De miR-660-5p-gereguleerde afname van de hoeveelheid MDM2 
zou de celdeling en motiliteit van longfibroblasten kunnen beïnvloeden door het toenemen 
van de hoeveelheid p53 eiwit. De toename van p53 eiwit was in een eerdere studie ook 
gerelateerd aan longemfyseem. Deze toegenomen hoeveelheid miR-660-5p in COPD 
longfibroblasten zou dus één van de onderliggende mechanismen kunnen zijn van het 
verstoorde weefselherstel in COPD patiënten. 
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Verlaagde hoeveelheid van miR-335-5p in longfibroblasten van actieve 
rokers 
Naast effecten van TGF-β op de hoeveelheid miRNAs in longfibroblasten, zou 
sigarettenrook ook de hoeveelheid miRNAs kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 4 
vergeleken we de hoeveelheid miRNAs in controle longfibroblasten van actieve rokers met 
die van ex-rokers. We hebben aangetoond dat de hoeveelheid van miR-335-5p afgenomen 
was in controle longfibroblasten van actieve rokers. Deze afgenomen hoeveelheid zagen we 
ook in longweefsel van actieve rokers vergeleken met dat van ex-rokers. Daarnaast was de 
hoeveelheid miR-335-5p ook afgenomen in luchtwegbiopten van gezonde vrijwilligers die 
actief roken vergeleken met die van vrijwilligers die nooit hebben gerookt. In een eerdere 
studie werd gevonden dat de hoeveelheid miR-335-5p in leverkanker geassocieerd was met 
een afwijkende regulatie van het gastheergen van miR-335-5p. Echter, we vonden in onze 
studie geen verschil in deze genregulatie in longweefsel van actieve rokers vergeleken met 
dat van ex-rokers. Vervolgens hebben we in de miRNA-targetoom van longfibroblasten de 
targetgenen Rb1, CARF en SGK3 gevonden die in eerdere studies bewezen waren directe 
targetgenen van miR-335-5p te zijn. Onze studie suggereert dat de afgenomen hoeveelheid 
van miR-335-5p door actief roken de functie van longfibroblasten zou kunnen beïnvloeden 
via Rb1, CARF en SGK3. 

 

Het effect van veroudering op veranderingen in de hoeveelheid genen 
en miRNAs, en hun interacties 
Hoofdstuk 5 hebben we de veroudering-geassocieerde veranderingen in de hoeveelheid 
genen en miRNAs in de luchtwegen van gezonde individuen bestudeerd. In totaal was de 
verandering in 285 genen gerelateerd aan toenemende leeftijd in luchtwegbiopten. Een deel 
van de genen die een verhoogde hoeveelheid lieten zien met toenemende leeftijd waren 
betrokken in synaps-gerelateerde processen. Een deel van de genen die met toenemende 
leeftijd een verlaagde hoeveelheid lieten zien, waren vooral betrokken in celcyclus 
regulatie, het immuunsysteem en DNA schade en herstel. Daarnaast vonden we 27 
miRNAs waarvan de veranderingen in hoeveelheid gerelateerd waren aan toenemende 
leeftijd. De hoeveelheid van miR-146a-5p, miR-146b-5p en miR-142-5p was verlaagd met 
toenemende leeftijd. Hun voorspelde targetgenen die in onze studie een verhoogde 
hoeveelheid lieten zien met toenemende leeftijd, waren significant verrijkt. Van deze 
targetgenen was RIMS2 negatief gecorreleerd met miR-146a-5p en miR-146b-5p. Onze 
studie liet zien dat de genen die een verlaagde hoeveelheid lieten zien met leeftijd 
betrokken zijn bij verschillende kenmerken van veroudering zoals genomische instabiliteit 
en veranderde intercellulaire communicatie. Daarnaast liet onze studie zien dat de genen 
die een verhoogde hoeveelheid lieten zien met toenemende leeftijd een rol spelen in 
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synaps-gerelateerde processen, waarvan de hoeveelheid RIMS2 mogelijk door twee 
veroudering-geassocieerde miRNAs reguleerd wordt. 

 

Conclusie 
Concluderend zijn in dit proefschrift 106 miRNAs geïdentificeerd waarvan de hoeveelheid 
beïnvloed werd door TGF-β stimulatie van longfibroblasten COPD patiënten en/of van 
controle individuen. Hiervan werden miR-148b-3p, miR-589-5p en miR-376b-3p anders 
beïnvloed door TGF-β in COPD vergeleken met controle longfibroblasten. Daarnaast is een 
verhoogde hoeveelheid miR-660-5p gevonden in longfibroblasten van COPD vergeleken 
met die van controle longfibroblasten en een verlaagde hoeveelheid miR-335-5p in 
longfibroblasten van actieve rokers vergeleken met die van ex-rokers. De studies in dit 
proefschrift hebben nieuwe inzichten gegeven in de mogelijke rol van deze miRNAs in het 
functioneren van longfibroblasten, door longfibroblast-specifieke targetgenen te 
identificeren. Verder zijn veranderingen in hoeveelheid miRNAs gevonden in 
luchtwegbiopten van gezonde vrijwilligers die gerelateerd waren met toenemende leeftijd. 
Door deze resultaten te koppelen aan de veranderingen in hoeveelheid genen die 
geassocieeerd waren met veroudering, hebben we potentiële interacties tussen miRNAs en 
genen relevant voor het verouderingsproces kunnen identificeren. De resultaten van studies 
in dit proefschrift vormen een goede basis voor toekomstig onderzoek gericht op het verder 
ophelderen van de complexe rol van miRNAs in relatie tot abnormale weefselherstel en 
veroudering in COPD. 
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中文概述 （CHINESE SUMMARY） 
 

慢性阻塞性肺病（COPD）患者因肺部异常而呼吸困难。这种慢性肺病

目前无法治愈，目前的治疗只能缓解症状。因此，开发新药需要更好

地了解慢性阻塞性肺病的基本机制。在西方国家，慢性阻塞性肺病主

要是由吸烟引起的。在大多数患者中，由于疾病的发展时间较长，症

状发生在 50 岁左右。此外，已经证明了在年老时和慢性阻塞性肺病患

者肺部发生的变化，以及相对年轻的年龄发生的变化之间的许多相似

之处。因此，由于许多国家中吸烟人群和老龄化人口的高发生率，预

计未来几年世界范围内的慢性阻塞性肺病患者数量将进一步增加。 

在正常衰老过程中，由于结缔组织的变化和组织修复能力的降低，

肺功能将逐渐下降。这些变化可导致气道壁增厚和肺泡弹性降低。组

织内稳态的变化和组织修复能力的下降是衰老的特征，也是慢性阻塞

性肺病的一个原因。然而，与正常的衰老相比，慢性阻塞性肺病中结

缔组织的变化通常发生在更早的年龄和更大的程度上。 

COPD 患者肺部的病理变化以肺气肿和/或慢性支气管炎为特征。

肺气肿时，肺泡破裂，组织修复缺乏。与慢性支气管炎不同的是，慢

性支气管炎的气道壁（小）出现纤维化或瘢痕，伴随无节制的组织修

复反应和粘液分泌过多。COPD 的这种异常组织修复反应是由于香烟烟

雾暴露等引起的。这种暴露导致呼吸道和肺泡的慢性炎症反应，导致

结缔组织损伤和肺组织修复中断。肺成纤维细胞在组织内稳态中起着

重要作用。这些细胞是组织修复中最重要的细胞，它们通过产生基质

蛋白等来实现这一点。肺成纤维细胞的功能主要受转化生长因子 β

（TGF-β）调节。 

细胞活性也受微小 RNAs（miRNAs）的调节。这些小的非编码

RNA 分子可以通过与基因的 RNA 转录物结合来抑制新蛋白的产生。为

了与这些所谓的靶基因转录物结合，miRNA 被整合到被称为 RNA 诱导

沉默复合物（RISC）的蛋白复合物中，其中，argonaute（ago）蛋白起

着重要作用。基于与 miRNA 序列的同源性，miRNA-RISC 复合物与靶
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基因转录物结合。这会导致目标基因转录物的降解或抑制蛋白质的产

生。这样，miRNA 可以影响包括肺成纤维细胞在内的细胞过程。因此，

肺成纤维细胞中的 miRNA 参与组织内稳态的调节是合理的。 

在本论文中，我们假定肺成纤维细胞中表达不受控制的 miRNAs

在受损肺组织修复和重塑中起着关键作用，正如在慢性阻塞性肺病

（COPD）中观察到的一样。为了探索这一点，我们重点研究了肺中的

miRNAs 表达变化。研究了 TGF-β 作为主要调节因子和当前吸烟作为主

要致病因子对成纤维细胞的影响。比较了 COPD 患者来源的成纤维细

胞和肺功能正常者的成纤维细胞。在这些研究中，我们采用了从 II、

III 和 IV 期 COPD 患者和肺功能正常的非 COPD 对照受试者获得的原代

实质性肺成纤维细胞。非 COPD 对照受试者有肺部肿瘤，但无其他肺

部疾病。IV 期 COPD 肺成纤维细胞来源于接受肺移植手术的第 IV 期

COPD 患者。从远离肿瘤的实质性肺组织中分离出 II 期和 III 期 COPD

患者和非 COPD 对照组的原代成纤维细胞。非 COPD 对照肺成纤维细

胞称为对照肺成纤维细胞。此外，研究了健康人支气管活检中与衰老

相关的基因和 miRNAs 表达的关系及其相互作用。 
 

肺成纤维细胞中 TGF-β调节的 miRNAs 表达变化 

TGF-β 通过调节肺成纤维细胞的功能，在组织内稳态和组织修复等方

面发挥重要作用。在第 2 章和第 3 章中，我们描述了 TGF-β 刺激对对

照肺成纤维细胞中 miRNAs 表达的影响。在这些章节中，我们使用两

种不同的技术，即微阵列技术（第 2 章）和 miRNAs 测序技术（第 3

章），比较了对照个体未受刺激的和 TGF-β 刺激的肺成纤维细胞之间

的 miRNAs 表达情况。我们已经证明 TGF-β可以影响许多 miRNAs 的表

达；其中，第 2 章有 29 个 miRNAs，第 3 章有 86 个 miRNAs。在这两项

研究中，有 19 个 miRNAs 是重合的，包括 miR-455-3p、miR-21-3p 和

miR-27a-5p。在 TGF-β 刺激后，这 3 个 miRNAs 在肺成纤维细胞中的表

达增加。接下来，我们采用 Ago2-RNA 免疫沉淀（Ago2-IP）获得的基

因表达谱研究了在两个对照个体的肺成纤维细胞中哪些基因受到影响
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中文概述 （CHINESE SUMMARY） 
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或者说是被 miRNAs 所“靶向”。利用这些技术，所有细胞型特异性

miRNA 靶基因都被鉴定出来。我们把这组基因命名为 miRNA 靶向体。 

我们分别鉴定了 964 个未受 TGF-β刺激和 945 个受 TGF-β刺激肺成

纤维细胞的基因作为 miRNA 靶点。各种可用的预测程序包括

TargetScan，都可以预测特定的 miRNA 及这些 miRNA 可能潜在的结合

哪些基因。对于受 TGF-β影响的 miR-455-3p、miR-21-3p 和 miR-27a-5p，

我们确定了 TargetScan 预测的靶基因。我们的随访分析表明，包括

NGF、DLD、HHEX 在内的 miR-455-3p 和 miR-21-3p 的预测靶基因在

TGF-β 和/或 Wnt 信号通路中起的作用。这表明在肺成纤维细胞中，这

些 TGF-β调节的 miRNAs 可以影响组织内稳态和肺组织修复，从而导致

肺部疾病。 
 

与对照肺成纤维细胞相比，COPD 中 TGF-β对 miRNA 表达的差异调节 

在第 3 章中，我们还研究了 TGF-β对 15 例 COPD 患者肺成纤维细胞中

miRNA 表达的影响。我们鉴定了 46 个 TGF-β 调节的 miRNAs。接下来，

我们将在第 3 章中确定与对照肺成纤维细胞相比，COPD 中 TGF-β调节

的 miRNAs 差异。我们鉴定了三种 miRNAs，即 miR-148b-3p、miR-589-

5p 和 miR-376b-3p，与对照组肺成纤维细胞相比，它们对 COPD 中 TGF-

β 的反应显著不同。在这些 miRNAs 中，只有 miR-148b-3p 的表达处于

合理的水平（>1000 个标准读数），因此被选择用于进一步验证。在

TGF-β 刺激下，对照肺成纤维细胞中的 miR-148b-3p 表达水平降低，而

在 COPD 肺成纤维细胞中没有观察到变化。这符合以下推测：与对照

肺成纤维细胞相比，COPD 肺成纤维细胞对 TGF-β的反应可能较低。在

肺成纤维细胞的 miRNA 靶点中也发现一个预测的 miR-148b-3p 靶基因

是 HMGA2。miR-148b-3p 可通过调控靶基因间接影响已知的 TGF-β诱导

α-SMA增加。 
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COPD 肺成纤维细胞中的差异性 miRNA 表达 

与 TGF-β 对 miRNA 表达的显著影响不同，我们发现在 COPD 和对照肺

成纤维细胞之间只有一种 miRNA 的差异表达：COPD 中 miR-660-5p 的

表达水平更高（第 3 章）。以往的研究表明，MDM2是 miR-660-5p 的直

接靶基因，该基因也存在于两个对照个体之一的肺成纤维细胞的

miRNA 靶基因中。MDM2 参与 p53 蛋白的分解。miR-660-5p 调节的

MDM2 表达下降可能通过增加 p53 蛋白的含量来影响肺成纤维细胞的

细胞分裂和运动。p53 蛋白水平的上升也与之前研究显示的肺气肿有关。

因此，miR-660-5p 在 COPD 肺成纤维细胞中的表达升高可能是 COPD 患

者组织修复受损的潜在机制之一。 
 

当前吸烟者肺成纤维细胞中 miR-335-5p 的下调 

除了 TGF-β 对成纤维细胞中 miRNA 表达的影响外，吸烟也可能影响

miRNA 的表达。在第 4 章中，我们研究了当前吸烟者和前吸烟者的肺

成纤维细胞中 miRNA 的表达情况。我们发现，来自当前吸烟者的对照

肺成纤维细胞中的 miR-335-5p 表达较前吸烟者低。这一结果在肺组织

中重复出现。我们还发现，当前吸烟者的支气管活检中，与从不吸烟

者相比，miR-335-5p 的表达更低。由于 miR-335-5p 的表达与肝细胞癌异

常高甲基化有关，我们研究了在香烟烟雾暴露处理的对照肺成纤维细

胞以及肺组织重复细胞中 miR-335 宿主基因增强子区 DNA 的甲基化情

况。在这两种情况下，未观察到被测增强子甲基化的差异。接下来，

我们在我们的 miRNA 靶组中鉴定了 miR-335-5p 的三个靶基因，即 Rb1、

CARF和 SGK3，这些 miRNA 靶组之前被证明是使用荧光素酶报告分析

的直接靶基因。在支气管活检中，我们观察到与从不吸烟者相比，当

前吸烟者的 miR-335-5p 更低及 SGK3表达略高。 
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年龄对基因和小 RNA 表达变化及其相互作用的影响 

在第 5 章中，我们从健康人的支气管活检样本中鉴定了与年龄相关的

基因和 miRNAs。我们发现 285 个年龄相关基因和 27 个年龄相关

miRNAs。随着年龄的增长，高表达水平的基因参与了突触相关过程；

表达水平较低的基因主要参与三个衰老特征，即基因组不稳定、细胞

衰老和细胞间通讯的改变。在已鉴定的年龄相关的 miRNAs 中，随着

年龄的增长，miR-146a-5p、miR-146b-5p 和 miR-142-5p 的表达水平降低。

此外，随着年龄的增长，这些 miRNAs 的预测靶基因富集在更高表达

水平的基因中。我们的进一步分析表明，RIMS2，一种随年龄增长而表

达水平更高的基因，与 miR-146a-5p 和 miR-146b-5p 呈负相关。 
 

结论 

综上所述，我们在本论文中鉴定了 106 个 miRNAs，它们的表达受

COPD 和/或对照肺成纤维细胞 TGF-β 刺激的影响。其中，与对照肺成

纤维细胞相比，COPD 中的 TGF-β 对 miR-148b-3p、miR-589-5p 和 miR-

376b-3p 的影响不同。此外，与对照肺成纤维细胞相比，COPD 肺成纤

维细胞中的 miR-660-5p 表达增加；而与前吸烟者相比，当前吸烟者肺

成纤维细胞中的 miR-335-5p 表达降低。本论文的研究通过鉴定肺成纤

维细胞特异性的靶基因，对这些 miRNAs 在肺成纤维细胞功能中的可

能作用提供了新的见解。此外，在健康志愿者的气道活检中发现了与

年龄增长相关的 miRNAs 表达的变化。通过将这些结果与衰老相关基

因表达的变化联系起来，我们已经能够确定 miRNAs 与衰老进程相关

基因之间的潜在相互作用。本文的研究结果为进一步旨在阐明这些

miRNAs 在 COPD 和衰老中异常组织修复中的复杂作用的研究打下了很

好的基础。 
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