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PARATHËNIE
Trupi i një kafshe (përfshirë këtu edhe njeriun), vepron sikur të ishte një “shoqëri” apo
“ekosistem”. Për të koordinuar sjelljen e tyre, qelizat dërgojnë, marrin dhe interpretojnë
një numër të konsiderueshëm sinjalesh që luajnë rolin e një kontrolli social. Në këtë
mënyrë çdo qelizë sillet në mënyrë të përgjegjëshme sociale duke u rritur, ndarë,
diferencuar apo dhe duke vdekur, proces ky që është në të mirë të një zhvillimi normal të
një organizmi. Prishja e kësaj harmonie dëmton rëndë “shoqërinë” shumëqelizore. Në
trupin e njeriut me më shumë se 1014qeliza, çdo ditë miliarda prej tyre mutojnë apo i
nënshtrohen ndryshimeve që mund të prishin kontrollin social. Një mutacion mund ti japë
avantazh një qelize që në mënyrë të pakontrolluar të rritet, ndahet me shpejtësi të madhe
dhe të mbijetojë në raport me qelizat e tjera, duke u bërë kështu themeluese e një kloni
mutant në rritje. Me kalimin e kohës, mutacionet në këtë grup anormal qelizor vijnë e
shtohen dhe në fund ky klon mutant arrin të bëhet kaq i rrezikshëm sa në fund shkatërron
veten dhe së bashku me të edhe të gjithë shoqërinë qelizore, duke u bërë kështu shkak për
vdekjen e organizmit (Alberts et al., 2008).
Nё patogjenezёn e kancerit janё tё pёrfshira një numër i madh molekulash
jonormale. Mutacionet që bëhen shkak për formimin e molekulave të kësaj natyre mund
të klasifikohen në gjashtë grupe:
1. mutacione tё proto-onkogjeneve, që shkaktojnё proliferim tё
vazhdueshёm qelizor.
2. mutacione tё gjeneve tumor supresore, si rezultat i të cilave qelizat
bёhen tё pandjeshme ndaj sinjaleve antiproliferative.
3. mёnjanimi i apoptozёs, pёr shkak tё mbishprehjes sё sinjaleve
antiapoptotike apo të bllokimit tё shprehjes sё sinjaleve proapoptotike.
4. aktivizimi i telomerazёs, e cila mundёson potencial tё pakufishёm
replikativ.
5. aftёsi pёr invasion nё indet pёrreth
6. aftёsi pёr të kaluar në enët e gjakut dhe ato limfatike, proces ky që
shoqërohet me metastazë (Hanahan et Weinberg, 2000)
Gjatë procesit të shndërimit në gjendje kancerogjenike, qelizat fillimisht bëhen të
pavdekshme dhe ndahen në mënyrë të pa kontrolluar. Me anё tё procesit tё
transformimit, qelizat humbasin aftësinë të kontrollohen nga faktorёt e rritjes, duke
formuar masa heterogjene në brendësi të indeve. Një nga shkaqet e transformimit
tumoral të qelizave është edhe dobësimi i lidhjeve qelizë-qelizë. Aftësia për të invaduar
indet “fqinjë), ka të bëjë me sekretimin nga ana e tyre e matrik metal proteazave (MMP).
Këto të fundit shkatërrojnë përbërësit e MEC-it, duke ju mundësuar qelizave të
transformuara migrimin në gjak. Në këtë rast një ndër 1000 qeliza që ndjekin këtë rrugë
mund të mbijetojnë, të depërtojnë me diapedezë “murin” e enëve të gjakut dhe të
kolonizojnë zona të tjera të trupit në distanca mjaft të largëta nga zona origjinore e
formimit të tumorit (Alberts et al., 2008).
viii
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Qёllimi kryesor i kёtij studimi ishte tё shqyrtohen efektet fenotipike qё vijnё si
pasojё e bllokimit tё gjeneve tё pёrzgjedhur anti-apoptotike pёrmes interferences sё
ARN-sё. Kёta tё fundit dihet se janё tё mbishprehura nё linjat qelizore kancerogjene tё
njeriut.Nё kёtё studim me anё tё interferencёs sё ARN-sё ёshtё arritur heshtja e gjenit
hTERT, nё linjёn qelizore A549, duke shfrytёzuar plazmide tё cilat kodojnё shRNA tё
ndёrtuara me anё tё teknikave tё klonimit molekular.
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ABSTRACT
More recently, an exciting novel phenomenon of postranscriptional silencing of gene expression have been
described and named RNA interference (RNAi). This natural mechanism is highly conserved throughout
different taxons such as fungi, plants and animals. Soon it becomes apparent that the silencing of the genes
using RNAi mechanisms is much more effective than the previous approaches. Some of the studies lead to
remarkable results and soon the RNAi becomes a method of choice for fast and relatively inexpensive, yet
labor intensive, way of gene silencing. In 2002, Science journal voted RNAi as a scientific breakthrough of
the year.The main objective of this study was to investigate the phenotypic effects of the RNA interferencemediated silencing of selected anti-apoptotic genes that are known to be overexpressed in human cancer
cell linesIn this study, RNA interference-mediated silencing of hTERT gene expression was achieved in the
cell line A549 using shRNA-coding plasmids constructed with molecular cloning techniques. The silencing
detectable as significant reduction of hTERT mRNA level, as well as telomerase activity, was depended on
the constitutive level of these genes in the original, non transfected cells. RNA interference-mediated
silencing of the hTERT expression sensitized significantly the cultured cells to cytotoxic drug cisplatin in
comparison with the control cell transfected with non-targeting plasmid. This drug is commonly used in the
medical treatment of lung cancer. This immediate effects of hTERT transient silencing is probably induced
by restoration of the pro-apoptic cellular pathways and inhibition of the cell proliferation pathways,
respectively. The effects described in this study demonstrate the usefulness of RNA interference as a
method for gene silencing in cancer research and contribute to the development of in vitro models for
future gene therapy of human cancer.
Key words: hTERT, RNA interference, plasmid construction, telomerase, apoptosis, cell culture,
tranfection

PËRMBLEDHJE
Kohёt e fundit, ёshtё pёrshkruar njё dukuri e re e bllokimit tё shprehjes tё gjeneve, e njohur si interferencё
e ARN-sё. Ky mekanizёm natyror ёshtё mjaft i konservuar nё taksone tё ndryshme siç janё kёrpudhat,
bimёt, dhe kafshёt. Tashmё ёshtё bёrё e qartё se bllokimi i gjeneve duke shfrytёzuar mekanizmin e
interferencёs sё ARN-sё (RNAi) paraqitet shumё mё efektiv se sa trajtimet e mёparshme. Disa nga
studimet kanё dhёnё rezultate tё mrekullueshme dhe tani RNAi ёshtё bёrё njё metodё e shkёlqyer qё
shfrytёzohet intensivisht nёpёr laboratore pёr heshtjen e gjeneve nё mёnyrё tё shpejtё dhe relativisht jo tё
kushtueshme. Qёllimi kryesor i kёtij studimi ishte tё shqyrtohen efektet fenotipike qё vijnё si pasojё e
bllokimit tё gjeneve tё pёrzgjedhur anti-apoptotike pёrmes interferences sё ARN-sё. Kёta tё fundit dihet se
janё tё mbishprehura nё linjat qelizore kancerogjene tё njeriut.Nё kёtё studim me anё tё interferencёs sё
ARN-sё ёshtё arritur heshtja e gjenit hTERT, nё linjёn qelizore A549, duke shfrytёzuar plazmide tё cilat
kodojnё shRNA tё ndёrtuara me anё tё teknikave tё klonimit molekular. Bllokimi bёn tё mundur njё
reduktim tё ndjeshёm si tё nivelit tё ARNm-sё sё gjenit hTERT, ashtu edhe tё aktivitetit tё telomerazёs.
Heshtja e shprehjes sё gjenit hTERT me anё tё interferencёs sё ARN-sё shkakton rritje tё konsiderueshme
tё ndjeshmёrisё nё kulturat qelizore ndaj agjentit citotoksik cisplatin, nё raport me qelizat kontroll, tё cilat
janё tё transfektuara me plazmid i cili nuk ёshtё i drejtuar ndaj asnjё gjeni. Cisplatina shfrytёzohet shpesh
nё terapinё e karcinomёs sё mushkёrive. Pasojat e tjera biologjike nga heshtja e gjenit hTERT pёrfshijnё,
inhibimin afatshkurtёr tё rritjes qelizore dhe rritjes sё apoptozёs sё induktuar me cisplatin, si dhe
shkurtimin e telomerёve. Rezultatet e marra gjatё kёtij studimi provojnё se metoda e interferencёs sё ARNsё ёshtё e aplikueshme nё kёrkimet neoplazmatike, dhe mund tё kontribuojё nё zhvillimin e modeleve in
vitro tё terapisё gjenike tё kancerit human.
Fjalё kyҫe: hTERT, interferencё e ARN-sё, ndёrtim i plazmideve, telomeraza, apoptoza, linja qelizore,
kulturё qelizore, transfektim.
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1. PJESA TEORIKE
1.1 Ndryshimet gjenetike qё shkaktojnё transformimin qelizor
Fakti qё njё qelizё e vetme jonormale ёshtё burim i njё tumori, do tё thotё qё ajo ja
pёrcjell tё gjitha dëmtimet qelizave pasardhёse. Pёr t’u kuptuar origjina e tumorit, duhej
tё vёrtetohej nёse shkaku i tumorit ёshtё ndryshimi gjenetik, pra ndryshimi i ADN-sё
qelizore apo epigjenetik, pra ndryshimi i ekspresivitetit gjenetik pa ndryshuar gjenin. Nё
tё shumtёn e rasteve ekziston njё lidhje e qartё midis kancerogjenezёs dhe mutagjenezёs
(ndryshimit nё sekuencёn e ADN-sё). Pёrderisa, shumica e tumoreve normalisht
zhvillohen nё mёnyrё spontane, nё kafshёt eksperimentale ёshtё vёrtetuar se tumorёt
mund tё shkaktohen nga kancerogjenë tё ndryshme, tё cilёt ndryshojnё ADN-nё qelizore.
Kancerogjenet mund tё ndahen nё: kimike, fizike (rrezitja) dhe biologjike (viruset,
plazmidet, tё cilёt transferojnë ADN-nё e huaj nё gjenomin qelizor).
Zhvillimi i tumorit kalon nёpёr disa faza, të cilat janë të rregulluara nga faktorё
specifikë: disa tumore varen nga struktura gjenetike e individit, ndёrsa disa tё tjerё nga
mёnyra e jetesёs, pra nga faktorёt e mjedisit. Krahasimi i shpeshtёsisё sё shfaqjes sё disa
tipave tё tumorit nё vende tё ndryshme tregon qartё rolin e dёmshёm tё kancerogjeneve
që ndodhen në mjedisin ku jetojmë. Disa faktorё rreziku veprojnё nё mёnyrё jo tё
drejtpёrdrejtё si mutagjenё p.sh. aflatoksinat, pirja e duhanit, ndёrsa disa tё tjerё si nxitës
direkt tё tumorёve p.sh. hormonet (Alberts et al., 2008).

1.2. Gjenet dhe proceset qё pёrfshihen nё formimin e tumorit
1.2.1 Onkogjenet
Qelizat dhe i tёrё organizmi, qё tё mund tё funksionojnё normalisht duhet qё proceset
qelizore, veçanёrisht ata tё cilёt janё pёrgjegjёs pёr rritjen dhe ndarjen qelizore, tё jenё
rreptёsisht tё kontrolluara dhe tё koordinuara. Nё kёto procese marrin pjesё njё numёr i
konsiderueshёm proteinash, tё cilat i dёrgojnё njёra tjetrёs sinjale si pёr t’i nxitur, ashtu
edhe pёr t’i frenuar proceset qelizore. Proteinat paraqesin njё rrjet kompleks brenda
qelizёs qё mundёsojnё pёrgjigje direkte jo vetёm ndaj nxitjeve tё jashtme, por edhe atyre
brenda qelizore. Gjenet tё cilat i kodojnё kёto proteina paraqesin vetёm njё pjesё tё vogёl
tё gjenomit qelizor, por janë me pozita kyçe në kontrollin e ndarjes qelizore, ndaj
mutacionet që prekin ata bëhen shkas për transformimin tumoral qelizor.Gjenet që nxisin
proliferimin qelizor quhen gjene proliferativë. Proliferimi qelizor ёshtё i rregulluar nё 2
mёnyra, tё drejtёpёrdrejtё dhe jo tё drejtpёrdrejtё:
1. mënyra e parë ndërhyn pёrmes mekanizmave tё cilat pёrcaktojnё nёse qeliza do
tё futet nё ndarje apo jo.
2. mënyra e dytë ndërhyn me anën e apoptozës (vdekjes së programuar qelizore).
Në gjenet rregullatorë, përveç atyre proliferativë, përfshihen edhe ata qё bllokojnë
ndarjen qelizore, gjenet supresorë të tumoreve. Këta të fundit kur për shkak
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mutacionesh, inaktivizohen, mundësojnë futjen e qelizës në mënyrë të pakontrolluar dhe
shpesh me ADN-të dëmtuar në ndarje. Mutacionet e kësaj kategorie të gjeneve
rregullatore paraqiten recesivë, pra ёshtё i nevojshёm çaktivizimi i tё dy aleleve pёr tё
shfaqur efektin fenotipik. Kuptohet që të dy këto kategori të gjeneve rregullatorë kur
funksionojnë normalisht, përgjigjen për një proliferim normal të qelizave (Lewin, 1997).
Viruset kanё patur njё rol tё rёndёsishёm nё zbulimin e shkaktarёve gjenetikë tё
kancerit edhe pse nuk janё shkaktarё direkt tё shumicёs sё tumorёve. Viruset e para
tumorale janё zbuluar falё eksperimenteve tё transplatimit tё tumoreve nё kafshёt. Peyton
Rous pёrshkroi transferimin e sarkomёs nga njё shpend tek tjetri. Më vonë u zbulua se
shkaktar ishte virusi që përmban ARN, i quajtur Virusi i sarkomës së Rous (RSV)
(Temin HM, 1976). Në dallim nga RSV, njё virus shumё i pёrafёrt me të, i leukozёs sё
shpendёve (ALV), replikohet nё qeliza tё njejta sikurse RSV, por nuk shkakton
transformim. Kjo aftёsi transformuese e RSV-sё tregonte, qё ndoshta ky i fundit, ishte
mbartës i informacionit gjenetik pёrgjegjёs pёr transformimin e qelizave tё infektuara.
Krahasimi i drejtёpёrdrejtё i gjenomit tё RSV-sё dhe ALV-sё vёrtetoi kёtё hipotezё:
ARN-ja gjenomike e RSV-sё ka rreth 10 kb, ndërsa ALV ёshtё mё i shkurtёr, rreth 8,5 kb
(Ruddon, 1995).
Temin dhe Baltimore vёrtetuan se përfshirja e RSV-së në qeliza, bëhej shkak për
ndryshimin e morfologjisë së tyre. Sipas teorisë provirale, gjenomi i virusit integrohet nё
gjenomin e qelizёs, nё formё tё ADN-sё dhe kёshtu ai trashёgohej nё qelizat pasardhëse.
Kjo teori u pranua, vetёm atёherё kur u vёrtetua prania e enzimёs transkriptazё e kundërt
(revertazë), e cila kodohej nga virusi dhe mundёsonte transkriptimin e ARN-sё nё ADN.
Pra u provua qё pёrveç prezencёs së gjeneve tё tipit tё egёr, ku përfshiheshin gjenet pёr
dyfishimin e ARN-sё dhe shumimin e virusit (gag, pol, env), kёto forma tё viruseve kanё
tё pranishme edhe gjene specifike të mutuara (onkogjene), tё cilёt mund tё shkaktojnё
kancer (gjenin-v). Gjeni i parё i tillё i zbuluar, ishte gjeni viral-src (v-src). Më pas u
provua qё virusi ishte i aftё tё integronte gjenomin e tij nё mёnyrё tё kthyeshme nё
gjenomin e njeriut, duke shfrytёzuar enzimёn revartazë apo transkriptazë e kundërt, pёr tё
krijuar kopje tё ADN-sё.
Nëpërmjet procesit të transduksionit, virusit i krijohet mundësia tё dalё nga qeliza
bujtёse, duke mbartur edhe gjenin human, i cili tashmë ёshtё bёrё pjesё e gjenomit viral
(McDonald F., 2003). Zbulimi se qelizat normale mbajnё sekuenca homologe, edhe pse
jo krejtёsisht tё njёjta tё ADN-sё, tё cilёt u quajtёn onkogjene qelizore (gjene-c), nxiti
aktivitetin kërkimor në këtë drejtim (Temin, 1976).
1.2.2 Stimulimi i rritjes me anё tё onkogjeneve
Receptorët tirozin kinazike (RTK), përfaqësojnë rregullatorё mjaft të rëndësishëm
pёr transduktimin e sinjalizimit në rrugёt sinjalizuese brendaqelizore. Po ashtu ata janë
ndёrmjetёsues si nё procesin e ontogjenezёs, ashtu edhe në komunikimin ndёrqelizor. Nё
rrethana normale, aktiviteti i tyre ёshtё i rregulluar dhe kontrolluar nё mёnyrё preҫize.
Prishja e rrugëve të sinjalizimit RTK, për shkak të mutacioneve të gjeneve që kanë të
bëjnë me këto rrugë, bëhet shkak për transformimin malinjë tё qelizave (Fong et al.,
2003). Mbishprehja e proteinave, tё cilat rregullojnё ciklin qelizor, të tilla si ciklina D1
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(Keum et al., 1999), ciklina E (Fukuse T., 2000), si dhe ciklina B1, stimulon proliferimin
qelizor dhe ul potencialin qelizor pёr apoptozё. Mutacione të kësaj natyre shpesh
identifikohen nё tumorin e NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer) (Soria, 2000).
1.2.3 Aktivizimi i proto-onkogjeneve
Proto-onkogjenet janё shumё tё rёndёsishёm pёr proliferimin dhe diferencimin normal tё
qelizave dhe kryesisht kanё rol rregullues. Ndryshimet gjenetike tё protoonkogjeneve, tё
cilёt bëhen shkak për krijimin dhe zhvillimin e tumorit klasifikohen: 1. mutacione gjenike
pikëzore (point mutations) 2. Inversione dhe insercione kromozomike 3. translokime
kromosomike dhe 4. amplifikime tё gjenit (Soric, 1996) (Lewin, 1998), (Daley GQ,
1990), (Cantley LC, 1991) (Alberts, 2008). Deri mё sot janё identifikuar pёrafёrsisht 200
onkogjene, tё cilёt janё tё pёrfshirё nё tumoret e njeriut. Produktet e proto-onkogjeneve
bёjnё pjesё nё pesё grupe kryesore, ku disa gjene kanё mё shumё se njё rol.
1.
2.
3.
4.
5.

Faktorёt e rritjes
Receptortёt për faktorët e rritjes
Kinazat që bëjnë pjesë rrugët e sinjalizimit brenda qelizor
Faktorёt e transkriptimit që lidhen në zona rregullatore gjenike
Gjenet tё cilat janё tё pёrfshirё nё kontrollin e ndarjes qelizore

1.2.4 Transmetimi i sinjaleve qelizore
Proto-onkogjenet janë mjaft të rëndësishëm në kontrollin e ndarjes qelizore. Ata
përcaktojnë në se qelizat do tё ndahen, diferencohen apo do të futen në vdekjen e
programuar qelizore. Proteinat onkogjenike qelizore veprojnё nё mёnyrё tё ngjashme
por, pa kontroll, duke mbajtur nё mёnyrё konstante gjendjen aktive dhe duke dёrguar
kёshtu gjithmonё ‖sinjale proliferimi‖ nё qelizё. Qeliza u pёrgjigjet sinjaleve tё cilat
vijnё nga mjedisi i jashtёm. Ligandi, i cili mund tё jetё një molekulё organike ose një
polipeptid, lidhet me receptorin e qelizës target (shenjë). Transduktimi brenda qelizor i
sinjalit, përfaqëson njё kaskadё tё proceseve biokimike qё përfundon zakonisht me
aktivizimin e seteve të caktuar gjenikë (figura 1).
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Figura1. Paraqitje skematike e tipave të proteinave që kodohen nga protoonkogjenet (Gerald
Karp, 2010)

Kёto procese pёrshijnё njё ndёrveprim tё ligandit jashtёqelizor dhe receptorit, si dhe
shndёrrimin e receptorit nga forma joaktive nё atё aktive. Nё formёn e tij aktive receptori
nxit aktivitetin katalitik tё domenit tё tij nё pjesёn citoplazmatike, i cili transdukton
sinjalin nё citoplazmё. Në sinjalizimin brenda qelizor marrin pjesë një numër i madh
molekulash sinjalizuese, të cilat aktivizojnë njera tjetrën në një zinxhir të ngjarjeve
katalitike. Në sinjalizimin qelizor një rol të rëndësishëm luajnë mesazherët sekondarë,
ndёrsa ligandёt jashtёqelizorë përfaqësojnë mesazherët primarë. Të fundit në zinxhirin e
sinjalizimit qelizor aktivizohen proteinat efektore, të cilat përfaqësojnë faktorë
transkriptimi që nxitin aktivitetin e gjeneve specifikë (Alberts et al., 2008)

1.2.5 Gjenet tumor supresorё
Njё gjen qё tё konsiderohet tumor supresor duhet doemos tё plotёsojë dy kritere: a) futja
e tipit tё egёr tё gjenit tumor supresor nё njё qelizё malinje duhet të rikthejë fenotipitn
normal, b) kur mёnjanohet me qёllim tipi i egёr i alelit të gjenit tumor supresor, duhet të
krijohet një fenotip malinjё (Mcdonald F., 2003).
Gjenet tumor supresorë kanё rol vendimtar nё rrugёt antiproliferative qelizore dhe
janё tё pёrfshirë edhe nё pёrgjigjen qelizore ndaj dёmtimeve tё molekulёs sё ADN-sё, si
edhe nё proceset shoqёruese tё riparimit. Gjenet tumor supresore mund tё ҫ’aktivizohen
pёr shkak tё delecionit tё njё aleli tё njё lokusi kromozomal, dukuri e cila njihet me emrin
humbja e heterozigotisё LOH (Loss of Heterozygosity), si dhe dёmtimit tё alelit tё dytё
me anё tё nje mutacioni ose pёr arsye tё hipermetilimit epigjentik tё promotorit gjenik.
Nё karcinomёn e mushkёrive, LOH mё sё shumti prek kёto zona kromozomike: 1p, 3p,
4p, 5q, 8p, 9p (p16 lokus tumor supresor), 9q, 10p, 10q, 13q (RB-lokus i
Retinoblastomёs, 15q, 17p (lokusi p53, 18q, 19p, Xp, Xq (Fong et al., 2003).
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Humbja e shpeshtё e heterozigotisё (LOH), brenda zonave gjenetikisht tё
përcaktuara ёshtё konsideruar si njё e dhёnё e egzistencës sё gjeneve tumor supresore.
Delecioni i krahut tё gjatё tё kromozomit tё 6 ёshtё i hasur nё njё numёr kanceresh,
pёrfshirё karcinomёn e vezoreve, gjirit, veshkave, mushkёrive, melanomat dhe kanceret
hematologjike, siç është p.sh. leucemia akute limfoblastike (David, 2002)
Pёrderisa onkogjenet nxitin zhvillimin e tumorit duke e rritur ose çrregulluar
aktivitetin e tyre, gjenet tumor supresore kur i nёnshtrohen humbjes sё funksionit tё tyre
zhvillojnё tumor. Një numër i madh i sёmundjeve trashёguese shkaktohen nga
mutacionet e gjeneve tumor supresore nё qelizat gjerminative. Nё shumicёn e kancereve
me formё tё trashёgimisё dominante njёri alel mutant i gjenit tumor supresor ёshtё i
trashёguar (McDonald F, 2003).
Gjeni Rb ёshtё gjeni i parё tumor supresor i identifikuar nё tumorin e
retinoblastomёs (Dulcie et al., 2012). Proteina e parё supresore e pёrshkruar, proteina
Rb, e ka marrё emrin nga tumori i rrallё i retinës sё syrit, retinoblastoma, e cila mund tё
shfaqet nё moshёn e fëmijërisë. Gjeni tumor supresor Rb ёshtё i lokalizuar në regjionin
13q14 kromozomik (Shackelford et al., 1999). Si pasojё e mutacionit somatik,
retinoblastoma mund të paraqitet nё mёnyrё sporadike, por mund tё jetё e lidhur edhe me
predispozicionin trashёgues. Pёr lindjen e tumorit ёshtё e nevojshme qё tё dy alelet e
gjenit Rb tё jenё tё ç’aktivizuara. Tek forma e trashёguar njёri alel ёshtё i mutuar dhe
trashёguar nga prindёrit, kёshtu qё humbja e alelit tё dytё shkakton tumor. Humbja e
kёsaj proteine paraqitet edhe nё format e tjera tё tumoreve si p.sh. osteosarkoma dhe
karcinoma e qelizave tё vogla tё mushkёrive (Cavene., 1985). Rb ёshtё fosfoproteinё e
lokalizuar nё bёrthamё dhe e pёrfshirё nё kontrollin e ciklit qelizor (Weinberg, 1998).
Niveli i fosforilimit tё proteinёs RB dhe ndërveprimi i saj me faktorin transkriptiv E2F,
janё vendimtarё pёr rregullimin e kalimit nga G0/G1 në fazë S gjatё ciklit qelizor. Kur
proteina Rb ёshtё e defosforiluar bllokon kalimin nga G1 nё fazёn S (Shackelford RE,
1999).
Gjatё fazёs G1 ciklina D1 ёshtё e lidhur me kinazat tё varura nga ciklinat CDK2
dhe CDK4 qё rezulton me fosforilim dhe aktivizim tё proteinёs Rb. Proteina Rb e
hipofosforiluar lidhet me faktorin transkriptiv E2F, për pasojë bllokohet transkriptimi i
gjeneve tё cilёt rregullojnё ciklin qelizor. Kur proteina Rb ёshtё e fosforiluar, faktori E2F
shpërbëhet duke i hapur kështu rrugën aktivizimit të transkriptimit. (Forgacs E, 2001).
Studimet e mё vonshme treguan qё humbja e heterozigotisё, çrregullimet dhe mutacionet
e gjenit Rb janё vrojtuar në mjaft kancere humanë. Gjeni Rb mbron qelizёn nga
tumorogjeneza duke rregulluar progresin e ciklit qelizor, plakjen qelizore, diferencimin,
apoptozёn dhe integritetin kromozomal (Dulcie et al., 2012)
Gjeni tumor supresor p53, që ёshtё i lokalizuar nё krahun kromozomal 17p13.1,
kodon njё proteinё bёrthamore me masё molekulare 53kb, që luan rolin e faktorit
transkriptues. Ky i fundit lidhet me sekuenca specifike tё ADN-sё, duke aktivizuar
shprehjen e gjeneve tё pёrfshirё nё ndaljen e ciklit qelizor nё fazёn G1, si dhe pёrgjigjen
apoptotike ndaj stresit gjenotoksik (Oren, 2003). Proteina p53 ёshtё proteinё tumor
supresore e rёndёsishme, e cila ёshtё e mutuar nё mё shumё se gjysmёn e tumoreve
humanë (Jezersec, 1998). Kjo proteinё vepron si proteinё represore e ndarjes qelizore,
duke inhibuar kështu rritjen e qelizave tumorale dhe shndёrimin e tyre nё ato malinje. Nё
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eksperimentet e para në këtë drejtim, u konstatua se transferimi e kёtij gjeni nё qeliza
shkaktonte imortalizimin e tyre, pë pasojë ky gjen u konsiderua si gjen onkogjen. Pra
gjeni p53 konsiderohet ―mbrojtёs i gjenomit‖ (Levine, 1997), dhe ruan integritetin
gjenomik gjatё stresit qelizor, qё shkaktohet nga dёmtimet e ADN-sё, hipoksia, si dhe
aktivizimi i onkogjeneve. Po ashtu gjeni p53 pengon qelizat tё cilat kanё ADN tё dёmtuar
tё futen në ndarje qelizore.
Gjeni p53 ndalon ciklin qelizor nё ―pikёn e kontrollit‖ nё fazёn G2 pёrmes
inhibimit tё kinazёs së varur nga ciklina cdk2, e cila ёshtё e domosdoshme pёr mitozёn.
Aftёsia e p53 pёr tё inhibuar proliferimin qelizor ose pёr tё induktuar apoptozёn, mund tё
bllokohet nga ana e produktit proteinik tё gjenit HDM2, i cili ёshtё homolog i gjenit tё
miut MDM2. Kjo proteinё ndёrpret rregullimin e gjeneve shenjё nga ana e p53 dhe
lehtёson degradimin e proteozomёs sё mvarur prej proteinёs p53 (Oren, 2003). Nga ana
tjetёr, p53 rrit nivelin e shprehjes sё HDM2 pёrmes lidhjes sё drejtёpёrdrejtё me
promotorin e HDM-së. Ky autorregullim mban proteinёn p53 nё nivel thuajse tё
padetektueshёm nё qelizat normale (Fong et al., 2003). Nёse ky gjen pёson mutacion ose
humbet një sekuencё, qeliza shumon ADN-nё e dёmtuar dhe mbijeton, por gjenetikisht
ёshtё jostabile.
Gjeni p53 ndihmon jetёgjatёsinё e qelizёs duke reduktuar mutacionet somatike
dhe/ose mbijetesёn ose proliferimin e qelizave mutante, nё kёtё mёnyrё redukton
ndodhinё e kancerit. Interesante janё tё dhёnat e fundit qё tregojnё se edhe pse gjeni p53
supreson tumoret, ky i fundit mund tё ketё edhe efekt tё dёmshёm dhe tё ndihmojё nё
disa aspekte tё caktuara tё procesit tё plakjes qelizore. Kёto tё dhёna sygjerojnё se
ekziston njё ekuilibёr i ngushtё midis supresimit tumoral dhe proliferimit potencial tё
qёndrueshёm qelizor, i cili ёshtё thelbёsor pёr jetёgjatёsinё e organizmave sic janё p.sh
gjitarёt me inde tё ripёrtёritshme (Rodier et al.,2007).
Rёndёsinё e gjeneve tumor supresor nё proliferimin qelizor e vёrtetojnё edhe
viruset-ADN tumorale. Nё fakt, qё virusi tё mundёsojё shumimin e tij nё qelizёn bujtёse
duhet ose tё infektojё qelizёn në ndarje ose ta nxitё atë për proliferim. Kjo sepse asaj i
nevoiten enzimat replikative qelizore. Në këtë rast një nga rrugët është edhe ç’aktivizimi i
proteinave p53 dhe Rb. Pёrveç kёtyre mekanizmave proteinat mund tё veprojnё edhe si
faktorё transkriptues dhe tё aktivizojnё gjenet qelizore (Zur Hausen, 1991).
Njё gjen tjetёr tumor supresor mjaft i studjuar ёshtё gjeni Wt-1. Analizat
citogjenetike tё delecioneve tё pacientёve me Wilm tumor, vlerёsuan se gjeni tumor
supresor Wilm shtrihet nё lokusin kromozomal 11p13. Kёto analiza çuan nё izolimin e
gjenit kandidat tumor supresor wt1, i cili kodon njё proteinё rregullatore transkriptive
zink-finger. Proteina WT1 pёrmban njё sekuencë tё pasur me aminoacidet glutaminё dhe
prolinё, si dhe dhe katёr domene zing finger të tipit C2H2. Gjeni wt1 ndërhyn në
rregullimin e transkriptimit tё disa gjeneve qё mendohet se janё tё rёndёsishëm nё
zhvillimin e veshkёve. Ndër këta mund të përmendim: gjenin IGF1 (Insulin-like growth
factor), gjenin IGFR1 (Insulin-like growth factor receptor), gjenin PDGF dhe gjenin
Pax (Harald D et al.,1993). Gjeni Wt1 është i lokalizuar nё kromozomin 11 dhe
mutacionet e tij hasen tek nefroblastoma, tumori i veshkёve, i ashtuquajtur tumori Wilms
etj. Ky tumor, që haset tek fёmijёt, nё disa raste ёshtё i trashёgueshёm. Mendohet se ky
gjen luan rol të rëndësishëm nё zhvillimin e traktit urogjenital (Schulz A, 2005).
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Gjeni M6P/IGF2R kodon receptorin IGF2R. Ky gjen tek njeriu ёshtё i lokalizuar
nё krahun e gjatё tё kromozomit 6 (6q26). Ndёrtohet nga sekuenca 5’UTR (147 bp),
korniza e leximit të hapur ORF (open reading frame), e cila pёrbёhet nga 48 ekzone
(7473 çb) dhe sekuenca 3’UTR(147 bp). Produkti proteinik i kёtij gjeni ёshtё i ndёrtuar
nga 2591 aminoacide: domeni sinjalizues, 40 aminoacide; domeni jashtёqelizor, 2264
aminoacide; domeni transmembranor, 23 aminoacide dhe domeni i vogёl citoplazmatik,
146 aminoacide (Kong FM, 2000).
Proteina M6P/IGF2R (300kD), përfaqëson një njё receptor multifunksional me
shmë vende lidhje pёr glikoproteinat 6-manoz fosfat, faktorin e rritjes IGF2, acidin
retinoik dhe aktivatorin plazminogjenik tё tipit urokinazё. Ky receptor ёshtё i
rёndёsishёm pёr organogjenezёn gjatё zhvillimit embrional, gjithashtu ёshtё inhibitor i
shndёrimit malinjё të qelizave dhe kohёt e fundit ka mjaft të dhëna se ka tё bёjё edhe me
zhvillimin e aftёsive mendore. Domeni jashtёqelizor i këtij receptori gjendet edhe nё gjak
(Braulke, 1989). Ky domen pёrbёhet nga 15 sekuenca tё pёrsёritshme me gjatёsi nga 147
aminoacide, nga tё cilat vetёm sekuenca 11 ka aftёsi tё lidhet me faktorin e rritjes IGF2.
Receptori ka njё rol tё rёndёsishёm nё maturimin e enzimave lizozomike tё sapo
sintetizuara dhe po ashtu nё endocitozёn e enzimave proteolitike tё fosforiluara
jashtёqelizore. Glikozilimi i enzimave lizozomike fillon në REP-in granular dhe vazhdon
e përfundon më pas në aparatin Golxhi.Në cisternat cis të aparatit Golxhi ndodhen
enzimat që paisin këto enzima me 6-manoz fosfatin. Ky i fundit mundёson njohjen dhe
lidhjen e tyre me receptorёt manozё-6 fosfat (IGFIIR), proces ky në saje të të cilit
enzimat përfundojnë në vezikulat e mbuluara me klatrinë që ― sythëzohen‖ nga cisternat
trans të aparatit Golxhi. Faktori i rritjes beta, TGFβ ёshtё njё proteinё multifunksionale, e
cila inhibon rritjen e qelizave epiteliale, endoteliale dhe limfociteve, gjithashtu lidhet me
IGFR2. Aktivizimi i kompleksit latent TGFβ ndodh pasi lidhet me IGFI2R; mё pas
proteaza plazminë shkёput domenin LAP (latency associated peptide). Humbja e
heterozigotetit tё gjenit M6P/IGF2R nё kombinim me mutacionin inaktivizues tё alelit
tjetёr rezulton me rritje tё pёrqёndrimit jashtёqelizor tё faktorit tё rritjes IGF2,
zvogёlimin e sasisё sё TGFβ aktiv, si dhe me rritje tё sekretimit tё enzimave proteolitike
(Hassan, 2003).
Disa gjene tumor supresore janё tё lidhura me tumoret e zorrёve. Tek polipoza
adenomatoze e trashёguar familjarisht FAP (familial adenomatous polyposis), e cila
transmetohet nё mёnyrё dominante autosomike, paraqitet njё numёr i madh i polipeve
nga tё cilat disa me kohё mund tё bёhen kanceroze. Gjeni inisiator pёrgjegjёs pёr kёtё
fenomen ёshtё APC. Proteina e kёtij gjeni merr pjesё nё rrugёt sinjalizuese tё cilat lidhin
molekulat adhesive kadherin, pёrmes kateninёs që luan rolin e një molekule sinjalizuese
bërthamore (Rubinfeld, 1996). Njё gjen tjetёr i lidhur me tumorin e zorrёve, DCC
(deleted in colorectal carcinoma) ёshtё konstatuar nё karcinomёn e zorrёs sё hollё dhe tё
trashё. Me me sa duket edhe ky gjen ёshtё i pёrfshirё nё ndërveprimet e qelizave me
matriksin jashtёqelizor (Kinzler, 1996).
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Tabela 1. Paraqitja tabelare e disa gjeneve tumor supresore
Gjeni

Tipi tumorit

Vendi i
proteinës

Mënyra e
veprimit

Sindroma
trashëgues
Polipoza
adenomatozë e
trashëguar

APC

Karcinoma e
kolonës

Citoplazma

Transmetim i
sinjalit

DCC

Karcinoma e
kolonës

Membrana

Molekula adhesive

NF1

Neurofibroma

Citoplazma

Aktivitor GTP-aze

NF2

Shvanoma

Membranat e
brendshme

p53

Karcinoma e
zorrës së hollë

Bërthama

RB

Retinoblastoma

Bërthama

RET

Karcinoma e
gjëndrës tiroide

Membrana
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1.3 Kontrolli i ndarjes nё qelizat normale dhe tё transformuara
Ndarja qelizore ёshtё njё ndёr proceset mё tё rёndёsishёm qё ndodh nё qelizё. Nё
organizmat e lartё ndarja qelizore ruan homeostazёn e indeve, duke iu pёrgjigjur
kёrkesave tё organizmit në tёrёsi. Për këtë arsye ky proces ёshtё i rregulluar nё mёnyrё tё
detajuar dhe të shumёfishtё (Hanah, 2000). Mungesa e rregullimit tё ndarjes qelizore
ёshtё shkak i shumimit tё pakontrolluar tё qelizave, pra shndërimit të tyre në qeliza
kancerogjenike (Hartvel, 1994). Ciklin qelizor tek njeriu e rregullojnё sinjalet nga mjedisi
jashtёqelizor p.sh. faktorёt e rritjes, po ashtu dhe sinjalet brenda qelizёs, tё cilёt ndjekin
dhe koordinojnё proceset nё faza tё ndryshme tё ciklit qelizor (Cooper, 2008).
Hulumtimet nё tre sisteme tё ndryshme, mundёsuan tё kuptohen proceset molekulare tё
pёrfshirё nё rregullimin e ciklit qelizor. Studimet e para janё kryer nё oocitet e
bretkosave. Nё qoftё se nё oocitet e bretkosёs qё gjenden nё fazёn G2, mikroinjektohet
citoplazma e qelizave mitotike, oocitet rifillojnё mitozёn. Duke pasur parasysh se kalimi i
oociteve nё mejozё zakonisht quhet maturim, (faktori nga citoplazma qё nxit hyrjen nё
mitozё, quhet MPF, faktor i cili nxit pjekurinё (maturation promoting factor, MPF). Mё
vonё u provua qё MPF mer pjesё nё kalimin nga G2/M, jo vetёm gjatё mitozёs nё qelizat
seksuale por edhe nё ato somatike. Sistemi i dytё nё tё cilin ёshtё studiuar cikli qelizor,
janё tharmet (Saccharomyces cervisiae). Janё gjetur mutantё tё cilёt janё tё ndjeshёm
ndaj ndryshimit tё temperaturёs, tё cilёt nuk mund tё kalonin nёpёr fazat G1/S dhe G2/M.
Ato u quajtёn mutantёt cdc (cell division cycle). Mё vonё u provua se gjeni cdc2, i cili nё
kёtё rast mungon, kodon një proteinё kinazё. Kёto rezultate treguan rolin kryesor tё
fosforilimit nё rregullimin e ciklit qelizor.
Sistemi i tretё, i cili qartësoi procesin e rregullimit tё ciklit qelizor, përfaqësohej
nga analiza e kontrollit të ndarjes tek embrionet e iriqёve. Në këta të fundit pas
fekondimit, qelizat ndahen disa herё nё mёnyrё tё shpejtё. Kёto ndarje mund tё inhibohen
duke shtuar inhibues tё proteinave. Sipas kёsaj, pёr ndarjen qelizore ishte e nevojshme
sinteza de novo e proteinave. Hunt dhe bashkёpuntorёt e tij konstatuan ekzistencёn e dy
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proteinave tё cilat grumbullohen dhe shpёrbёhen periodikisht gjatё ciklit qelizor, si
rrjedhojё i quajtёn ciklina (ciklina A dhe B). Supozohej se ciklinat mund tё nxitnin
mitozёn dhe provë për këtë nxitja e kalimit nga faza G2 nё M pas mikroinjektimit tё
ciklinёs A nё oocitet e bretkosёs (Alberts et al., 2008).
Sqarimi i mekanizmave molekularё tё cilёt janё pёrgjegjёs pёr kalimin e pikёs sё
kontrollit G2/M, mundёsoi njohjen e proceseve tё cilat janё tё pёrfshirё nё rregullimin e
pikave tjera tё kontrollit. Nё qelizat e gjitarёve ekzistojnё familje tё afёrta tё proteinё
kinazave Cdc2 dhe ciklinave tё cilёt nё kombinime tё ndryshme kontrollojnё kalimin
nёpёr pikat e tjera tё kontrollit tё ciklit qelizor. Proteinё kinazat e tilla Cdc2 tё ngjashme
quhen proteinё-kinaza tё varura nga ciklinat, Cdk (cyclin-dependent protein kinase, Cdk).
Pёr ndarjen qelizore shumё tё rёndёsishёm janё komplekset Cdk2, Cdk4 dhe Cdk6 me
disa lloj ciklinash (D, E, A dhe B) tё cilёt mundёsojnё kalimin nёpёr pikat restriktive
(restricion points). Pёr shkak tё rolit qendror që kanë kanё përbërësit e komplekseve Cdk
nё rregullimin e ciklit qelizor, aktiviteti i tyre kontrollohet nё mёnyrё tё shumёfishtё:
duke u lidhur me ciklina, me anën e fosforilimit dhe defosforilimit si dhe me anё tё
inhibitorёve kinazё specifike tё varura nga ciklinat, CdkI (cyclin-dependent kinase
inhibitors). CdkI-tё shёrbejnё si bariera të kalimit të pikave tё caktuara tё kontrollit nё
ciklin qelizor (Hunter, 1994). Kёto të fundit pasi lidhen me ciklinat, sё bashku me Cdk-tё
krijojnё njё kompleks joaktiv. CdkI-tё edhe vetё mund tё rregullojnё aktivitetin e tyre
me anё tё shprehjes selektive dhe shpёrbёrjes gjatё ciklit qelizor (Cooper, 2004). Sё paku
njёri nga CdkI-tё mendohet se është gjen tumor bllokues dhe pikërisht gjeni që kodon
proteinёn p16 ёshtё inhibitor i kinazёs Cdk4. Nё shumicёn e tumoreve, tё mushkёrive,
gjirit, trurit, fshikёzёs sё urinёs, lёkurёs, kockave, veshkave, vezoreve, melanomave, dhe
tё leukemisё ёshtё gjetur delecioni i tё dy aleleve tё kёtij gjeni. Si rrjedhojё gjeni qё
kodon proteinёn p16 ёshtё quajtur gjeni i shumёfishtё bllokues tumoral, MTS1
(Multiple Tumor Suppresor 1) (Nobori, 1994).
Substrati kryesor pёr kompleksin Cdk4/ciklin D ёshtё proteina Rb. Gjeni i cili
kodon proteinёn Rb ёshtё gjen tumor supresor, çaktivizimi i pakthyeshëm i tё cilit
mundёson formimin e tumorit. Gjeni Rb kontrollon kalimin e qelizёs nga faza G1 nё G0
(Weinberg, 1995). Nё gjendje aktive (jo të fosforiluar), gjeni Rb lidh proteina tё familjes
E2F. Proteinat E2F janё faktorё transkriptivë, tё cilёt nxitin transkriptimin si rrjedhojё
edhe aktivizimin e gjeneve tё nevojshёm pёr hyrjen nё fazёn S. Fosforilimi i proteinёs Rb
me ndihmёn e kompleksit Cdk4/ciklin D, mundëson çlirimin e faktorit E2F nga proteina
Rb. Tashmë E2F e lirё, mund tё veprojё si faktor transkriptues dhe tё aktivizojё gjenet e
nevojshёm pёr futjen e qelizës në fazën S e më pas në ndarje.
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Figura 2. Rruga me anën e të cilës proteina Rb në kooperim me proteinën 16 kontrollon
ndarjen qelizore
Njё tjetёr gjen tumor bllokues shumё i rёndёsishёm që pёrfshihet nё rregullimin e
ciklit qelizor ёshtё gjeni p53 (Levine, 1997).Proteina p53 luan rolin e një sensori ndaj
stresit qelizor. Në përgjigje të sinjaleve hiperproliferativë, dëmtimit të ADN-së, hipoksisë
dhe/ose shkurtimit të telomereve, niveli i proteinës p53 rritet, duke detyruar qelizat ti
nënshtrohen arrestit qelizor, apoptozës ose plakjes replikative qelizore (Alberts,2008).

Figura 3. Mënyrat e veprimit të proteinës p53

Lokalizimi, pёrqёndrimi dhe aktiviteti i i proteinёs p53 varen nga faza e ciklit
qelizor. Aktivitetin e saj e rregullon fosforilimi nga ana e proteinё kinazave, kinazat
MAP, proteinё kinazat C etj. Fosforilimi i aminoacideve tё caktuara çon nё ndryshime
specifike tё konformacionit tё proteinёs (Bishoff, 1996), lidhjen në një sekuencё tё
caktuar tё ADN-sё, si dhe stabilizimin e saj. Proteina p53 ёshtё e pёrfshirё jo vetëm nё tё
gjitha proceset e nxitjes dhe inhibimit tё ndarjes qelizore, por edhe nё nxitjen dhe
inhibimin e transkriptimit tё gjeneve tё tjera apo duke u lidhur me proteina tё ndryshme
qelizore (Jezersek, 1998). Proteina p53 aktivizon shumё gjene si: p21, GADD45, ciklina
G1, MDM-2, Bax, Fas (Harper, 1993).
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Proteinat tumorale tё viruseve mund tё ç’aktivizojnё proteinёn Rb dhe p53 dhe kёshtu
të bëhet shkak për nxitjen e qelizës për ndarje të pakontrolluar. Me proteinёn Rb tё
pafosforiluar, lidhen: antigjeni T i madh i virusit SV40, proteina e adenovirusit E1A si
dhe proteina e papiloma virusit human (HPV). Nё raste tё tilla, faktori transkriptues E2F
ёshtё nё mёnyrё permanente i lirё, duke nxitur në mënyrë konstitutive e të pakontrolluar
futjen e qelizës në fazën S. Efekt tё njejtё mund tё shkaktojnё proteinat e virusit SV40,
antigjeni-T, proteinat e adenovirusit E1B dhe papilloma-virusi human, duke e çaktivizuar
gjenin p53 (Zur Hauser,1991).
1.4 Apoptoza
Apoptoza është një proces mjaft i rëndësishëm në zhvillimin shtazor dhe bimor, i cili
vazhdon edhe në fazën adulte të çdo organizmi. Tashmë është e njohur se vdekja
―normale‖ qelizore ka të bëjë me aktivizimin e një programi brenda qelizor të vdekjes,
gjatë të cilit qeliza vret veten në mënyrë të kontrolluar, nëpërmjet një procesi që njihet si
vdekje e programuar qelizore (apoptozë) (Alberts,2010).
Apoptoza e induktuar pёr efekte terapeutike ka treguar kontribut tё rёndёsishёm
nё pёrgjigjen tumorale dhe jep rezultate tё kёnaqёshme. Pas 40 vite kёrkime intensive,
tani apoptoza konsiderohet ndër të tjera edhe si formё e vdekjes qelizore në pёrgjigje ndaj
terapisë onkolitike (Yang et al., 2012).
Termi apoptozё pёrherё tё parё ёshtё pёrdorur nё njё artikull nga autorёt Kerr,
Willie, dhe Currie mё 1972, pёr tё pёrshkruar format e ndryshme morfologjike tё qelizёs
sё vdekur, por disa komponente tё konceptit apoptozё ishin shpjeguar shumё vite mё parё
(Kerr, 2002). Apoptoza apo vdekja e programuar qelizore ёshtё nje proces gjenetik i
kontrolluar, i cili ёshtё thelbёsor gjatё embriogjenezёs pёr rimodelimin indor si dhe pёr
mbajtjen e barazpeshёs homeostatike nё numrin e qelizave tek organizmat e rritur. Para
mё shumё se tridhjetё viteve njё grup i patologёve pёr herё tё parё pёrshkruajtёn procesin
e vdekjes qelizore, i cili morfologjikisht ёshtё i ndryshёm nga nekroza (vdekja e qelizës
për shkaqe toksike apo infeksioni) dhe formuluan shprehjen apoptoza, nga fjalёt greke
apo (απο) = nga, dhe ptoza (πτωσισ = rёnie (Kerr et al., 1972).
Apoptoza përfaqëson gjithashtu edhe një mekanizёm mbrojtёs, pёr shembull nё
reaksionet imune ose rastet kur qelizat janё tё dёmtuara gjatё sёmundjeve ose nga
agjentёt helmues (Norbury, 2001). Edhe pse ekziston njё numёr i lartё i stimujve apo dhe
gjendje, si ato fiziologjike apo patologjike, tё cilat mund tё shkaktojnё apoptozёn, jo tё
gjitha qelizat vdesin si pёrgjigje ndaj stimujve tё njёjtё. Rrezitja apo medikamentet e
ndryshme, qё pёrdoren pёr terapinё e kancerit, rezultojnё me dёmtim tё ADN-sё, pёrmes
rrugёve tё varura nga protein p53, gjё qё mund tё shkaktojё vdekje apoptotike nё disa
qeliza. Disa hormone siç janё kortikosteroidet, nё disa qeliza mund tё shkaktojnë vdekje
apoptotike (p.sh thymocitet), ndёrsa qelizat e tjera mbeten tё paprekura ose tё
pastimuluara. Disa qeliza shprehin gjenet për receptorët Fas ose TNF, tё cilёt mund tё
çojnё nё apoptozё pёrmes lidhjeve ―kross-linking‖ ligand dhe proteinё (Zeiss, 2003).
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1.4.1 Mekanizmat e apoptozёs
Mekanizmat e apoptozёs janё shumё komplekse dhe pёrfshijnё njё kaskadё tё proceseve
molekulare qё kёrkojnё energji (figura 3). Deri tani shkenctarёt kanё treguar qё
ekzistojnё dy rrugё kryesore tё apoptozёs: rruga e jashtme dhe e brendshme. Megjithatё
deri më sot nuk ka tё dhёna nëse tё dy rrugёt janё tё lidhura dhe se molekulat e njё rruge
mund tё ndikojnё nё rrugёn tjetёr (Igney, 2002). Ekziston edhe njё rrugё tjetёr, qё
pёrfshin qelizat T, tё ndёrmjetёsuara nga citotoksiciteti dhe perforin-granzyme. Rruga
perforin/granzyme mund tё shkaktojё apoptozё pёrmes granzymёs B ose granzymës A.
Tre rrugët: e brendshme, e jashtme, dhe ajo e ndërmjetësuar nga granzyme B,
konvergjojnё në mbyllje të këtij procesi me aktivizimin e kaspazave të ekzekutimit.
Secila nga këto rrugë, nxitet nga aktivizimi i kaspazës 3, proces i cili vazhdon me
fragmentimin e ADN-sё, degradimin e citoskeletit dhe proteinave bёrthamore, formimin
e trupave apoptotikë, shprehjen e gjeneve për ligandёt që lidhen me receptorёt e qelizave
fagocitare dhe pёrfundimisht ―gëlltitjen‖ e tyre nga qelizat fagocitare. Rruga granzyme A
aktivizon paralelisht njё rrugё vdekjeje qelizore të varur nga kaspazat pёrmes dёmtimit
vetёm tё njёrit zinxhir tё ADN-sё. Dëmtimi i rrugёve tё apoptozёs shpesh rezulton me
nxitje, progres tё tumorit dhe nё shumicёn e malinomave tё njeriut me rezistencё ndaj
medikamenteve. Kёto procese të dëmtimit përfaqësojnë ―shenja‖ të rëndësishme tё
kancerit (Hanahan dhe Weinberg., 2000).
Kaspazat përfaqësojnë një familje të proteazave, tё cilat sintetizohen nё formё
prekursore joaktive dhe që aktivizohen gjatё zbёrthimit proteolitik, duke u shëndruar në
proteaza aktive (Chen, 2002)
1.4.2 Karakteristikat biokimike tё apoptozёs
Qelizat apoptotike shfaqin disa modifikime biokimike siç janё: degradimi dhe
precipitimi proteinik, degradimi i ADN-sё, dhe njohja fagocitare, tё cilat sё bashku
rezultojnё me patologji tё ndryshme strukturale tё qelizёs. Kaspazat janё gjёrёsisht tё
shprehura nё shumicёn e qelizave nё njё formё joaktive si proenzima, dhe kaspaza
njёherё e aktivizuar mund shpesh tё aktivizoj prokaspazat e tjera, duke lejuar nxitjen e
kaskadёs sё proteazёs. Disa prokaspaza mund gjithashtu tё grumbullohen dhe tё vetё
aktivizohen. Kjo kaskadё proteolitike, nё tё cilёn njё kaspazё mund tё aktivizojё kaspazat
tjera, amplifikon sinjalet e rrugёs apoptotike e, duke shkaktuar kështu vdekje tё shpejtё tё
qelizёs. Kaspazat kanё aktivitet proteolitik dhe zakonisht janё tё afta tё këputin proteinat
nё mbetjet e acidit aspartik, edhe pse kaspaza tё ndryshme mund tё kenё specifika tё
ndryshme pёr njohjen e aminoacideve. Gjer tani janё identifikuar 10 lloje kaspazash tё
mёdha dhe gjёrёsisht tё kategorizuara nё: kaspaza nxitёse (kaspazat -2, -8, -9, -10)
kaspaza ekzekutore (kaspazat -3, -6, -7) dhe kaspazat inflamatore (kaspaza -1, -4, -5)
(Cohen, 2003). Kaspazat e tjera tё cilat janё identifikuar pёrfshijnё kaspazёn -11, e cila
mendohet se rregullon apoptozёn dhe lёshimin e citokineve gjatё shokut septik; kaspaza 12, e cila ndёrmjetёson apoptozёn specifike endoplazmatike dhe citotoksicitetin nga
amyloidal-a; kaspaza -13, e cila konsiderohet të kodohet nga një gjen tek gjedhi dhe
kaspaza -14 e cila ёshtё e mbishprehur nё indet embrionale, por jo nё indet e tё rriturve
(Li, 2008).
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Rruga e jashtme (ekstrinseke) nxitet pёrmes lidhjes sё ―ligandit i cili indukton
vdekjen ― me domenёt jashtёqelizore tё receptorit DR (death receptor). Disa nga ligandёt
tё cilёt induktojnё vdekjen‖ janё: alfa-TNF, ligandi Fas, dhe ligandi i ngjashёm TNF,
TRAIL, (TNF-related apoptosis-inducing ligand). Secili prej këtyre ligandëve shoqёrohet
me receptorë specifikë tё vdekjes (DR). Skaji citoplazmatik i receptorit ―domeni i
vdekjes‖, lidhet me proteinёn adaptore FADD (Fas-associated death domaincontaining protein), e cila mё pas lidhet me prodomenin e kaspazës 8 (Peter, 2000). Si
rezultat i kёsaj lidhjeje aktivizohet kaspaza 8 dhe formohet kompleksi DISC nё
sipёrfaqen qelizore, i cili bën të mundur segregimin dhe autoaktivizimin e kaspazёs
(Ashkenazi, 1998).

Figura 4. Rruga ekstrinsike e apoptozës e aktivizuar përmes receptorëve të vdekjes Fas

Rruga e dytё ёshtё ajo e brendshme (intrinsike) ose rruga e induktuar nga stresi,
kryesisht ёshtё e shoqёruar me aktivizimin e kaspazёs 9 dhe shkaktohet nga dëmtimi i
funksioneve tё mitokondrive (Green, 1998). Membrana e jashtëme mitokondriale bëhet e
përshkueshme për citokromin c. Ky i fundit mundëson formimin e apoptozomёs, njё
kompleks multiproteinik i ndёrtuar nga citokromi c, kaspaza 9, ATP dhe nga proteina
Apaf-1, që stimulon aktivizimin e kaspazёs 9, figura 5 (Cain et al., 2002). Po kështu
përmes membranës mitokondriale çlirohet edhe kompleksi Smac/Diablo, i cili shkakton
neutralizim të proteinave-inhibitore tё apoptozёs (IAP) dhe mundёson një aktivizim të
rritur tё kaspazave.
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Figura 5. Çlirimi i citokromit c dhe formimi i apoptosomës

Rruga apoptotike mitokondriale, si edhe ajo e ndёrmjetёsuar pёrmes receptorit DR, janё
tё lidhura pёrmes përfaqësuesit proapoptotik tё familjes BCL-2 i ashtuquajtur Bid, i cili i
aktivizuar nga kaspaza 8 mund të stimulojë çlirimin e citokromit c nga mitokondria (Luo,
1998), siç ёshtё paraqitur nё figurёn 6.
Rruga apoptotike ekstrinsike fillon me aktivizimin e receptorit tё vdekjes, siç
ёshtё ai Fas/CD95 dhe receptori i faktorit të nekrozёs tumorale 1 (TNFR-1). Aktivizimi
i receptorit tё vdekjes nxitet nga ligandё specifik tё quajtur aktivatorёt e vdekjes. Domeni
i vdekjes nё kёta receptorё lidhet me njё proteinё adaptore e cila pёrmban ―domenёt
efektore tё vdekjes‖. Mё pas proteinat adaptore rekrutojnё prokaspazёn 8, proces ky qё
çon nё aktivizimin e tyre. Kaspaza 8 e aktivizuar, më pas aktivizon kaspazat e tjera nё
mёnyrё tё drejtёpёrdrejtё ose në mënyrë jo të drejtëpërsëdrejtë duke aktivizuar proteinën
BID. Prokaspaza 8 përveҫ se mund tё aktivizohet nga rrugёt e jashtme (ekstrincike),
mund të aktivizohen edhe me rrugë të brendëshme (intrinsike). Nё rrugёn apoptotike
intriksike (brendshme), stimujt e vdekjes tё varur nga receptorёt mund tё nxitin
apoptozёn, duke induktuar translokimin e molekulave pro-apoptotike (siҫ janё BAX) nё
mitokondri dhe duke çliruar faktorё mitokondrial apoptogjenikë (siç ёshtё citokromi c) nё
citosol. Citokromi c ndёrvepron me dy faktorё të tjerё proteinikë tё citosolit, njёri ёshtё
APAF 1 dhe tjetri prokaspaza 9 pёr tё aktivizuar kaspazёn (marrё nga L. Lossia).
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Figura 6. Skemё e thjeshtё e ndërthurjes së rrugëve tё apoptozёs tek neuronet e gjitarёve.

1.5 Telomeri dhe telomeraza
Telomerat janё renditje tё specializuara heterokromatine nё fund tё çdo
kromozomi, tё cilёt luajnë rol nё ruajtjen e integritetit kromozomik, duke bllokuar nё
mёnyrё të kthyeshme shprehjen e gjeneve fqinje dhe duke penguar fuzionimin e fundeve
tё kromozomeve ose degradimin e tyre (Zakian, 1995).
Tek tharmet dhe protozoarёt, telomeret përfaqësojnë renditje tё pёrsёritshme tё
ADN-sё nё fundet e kromozomeve me nga 100 çifte bazash, ndёrsa tek vertebrorёt këto
renditje janё të përbëra nga disa çifte bazash. Skaji 3’ i zinxhirit tё pasur me G zgjatet nga
12 der 16 nukleotide pёrtej skajit 5’ tё zinxhirit komplementar tё pasur me C (citozinё).
Ky rajon lidhet me njё proteinё specifike, e cila mbron skajet lineare tё kromozomeve
nga veprimi i endonukleazave (MCB, 2008).
Sekuencimi i telomerave nga shumica e organizmave, pёrfshirё këtu edhe njeriun
ka treguar qё shumica e telomereve janё oligomere tё pёrsёritura me pёrmbajtje tё lartё tё
guanin-nukleotidit nё skajin 3’ tё kromozomit. Kёto skaje transkriptohen nё ARN tё
quajtura TERRA. Struktura kromatinike e telomerёve ёshtё e pazakontё, duke formuar tё
ashtuquajtura telosome. Telosomet janё thelbёsore pёr ruajtjen e qёndrueshmёrisё sё
kromozomeve; ato kontrollojnё gjatёsinё e telomerёve, rikombinimin, si dhe pikat e
kontrollit gjatё tё dёmtimeve tё ADN-sё. Nё eukariotёt e lartё, shumica e ADN-sё
telomerike ёshtё e organizuar nё nukleosoma tё vendosura afёr njёra tjetrёs.
Ndryshimet nё strukturёn e telomereve nё mënyrё kritike shkaktojnё plakjen e
qelizёs, biologjinё e qelizave mёmё, si dhe zhvillimin e shumё sёmundjeve pёrfshirё
edhe kancerin (Galati et al., 2012).Telomeret kanё njё rёndёsi tё madhe nё drejtimin e
fatit tё qelizёs, ato mbrojnё skajet e telomereve nga dёmtimet e ADN-sё; kontrollojnё
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replikimin fundor tё ADN-sё kromozomike, lokalizojnё skajet kromozomike brenda
hapёsirёs bёrthamore dhe marin pjesё nё rregullimin e shprehjes sё gjeneve. Besohet qё
qëndrueshmëria e telomerёve ёshtё thelbёsore pёr pavdekshmёrinё e qelizave kanceroze.
Telomerat dyfishohen në saje të kompleksit revers transkriptazë tё specializuar tё quajtur
telomerazë (Sohn et al., 2010).
Pёrgjithёsisht kromatina telomerike e gjitarёve ёshtё heterokromatinё dhe shpreh
efekte pozicionale tё telomerёs. Shkurtimi i telomerёve shkakton sintezёn e histoneve,
ndoshta pёrmes induktimit tё sinjaleve tё dёmtimit. Mbi tё gjitha duket se natyra e
veҫantё e kromatinёs telomerike luan njё rol tё rёndёsishёm nё formimin e
―kёsulёs‖(strukturës në formë laku), rregullimin e gjatёsisё sё telomereve, si dhe nё
shprehjen e seteve të caktuar gjenikë.
Nё qelizat somatike humane, pёr arsye tё pa mundёsisё qё ADN-polimerazat e
thjeshta tё replikojnё fundet 5’ tё ADN-sё lineare, telomerat shkurtohen gjatё çdo ndarje
qelizore. Pёr kёtё arsye skaji ekstrem i secilit kromozom nuk replikohet dhe telomeret
progresivisht shkurtohen gjatё ҫdo ndarje qelizore. Kjo dukuri ёshtё e njohur si problem i
replikimt tё skajeve kromozomike. Megjithatё ky shkurtim nuk shkakton humbje tё
gjeneve esenciale, pёr arsye se secili nga 46 kromozomet humane ёshtё i mbrojtur nga
sekuenca pёrsёritёse tё ADN-sё jokoduese tё njohura si telomere. Telomerat tek njeriu
janё tё pёrbёra nga sekuenca tandemike (TTAGGG)n. Gjatёsia e telomerёve nё qelizat
somatike varion nё varёsi tё moshёs sё organizmit dhe tipit tё qelizёs, ndёrsa lёviz midis
6 dhe 12 kb. Eksperimentet tregojnё se nё ҫdo cikёl ndarje qelizore humbasin pёrafёrsisht
50 deri 100 ҫifte bazash. Qelizat humane kanё fuqi pёr 60 deri 70 ndarje. Pas kёsaj
ndalohet rritja qelizore dhe qelizat i nёnshtrohen plakjes. Leonard Hajflik zbuloi se
fibroblastet normale humane nё mёnyrё tё paevitueshme hyjnё nё fazёn ku ndёrpritet
replikimi, por vazhdon aktiviteti metabolik (Shay dhe Wright, 2000). Mё vonё u ngrit
hipoteza se shkurtimi progresiv i telomereve paraqet njё orё biologjike ose mitotike
qelizore, e cila shёnon numrin e ndarjeve qelizore dhe pёrcakton kohёn e ndalimit tё
pёrhershёm tё rritjes qelizore, kur telomeret bёhen tё shkurtёra mjaftueshёm. Telomeret
mbulohen nga komplekse proteinikë telomerikë, tё cilat normalisht do tё duhej ti trajtonin
skajet lineare tё molekulёs sё ADN-sё, si zinxhirё tё ndёrprerё tё cilёve u duhet riparimi
(Hahn, 2002).
Proteinat mё tё rёndёsishme, tё cilat lidhen me ADN-nё telomerike janё ato qё
formojnё atё qё quhet kompleksi strehё (shelterin complex) strukturё kjo e pёrbёrё nga
gjashtё polipepetide :TRF1, TRF2, RAP1, Tin2, TPP1 dhe Pot1. Tre nga komponentёt
strehues njohin drejtёpёrdrejtё ADN-nё telomerike, TRF1 dhe TRF2, lidhin ADN
heliksin, ndërsa Pot1 lidh vetёm njёrin zinxhirё tё skajit 3’. Proteinat TRF1 (telomere
repeat factor 1) dhe TRF2 shprehen nё mёnyrё universale nё tё gjitha tipet e qelizave dhe
janё tё lidhura me pёrsёritjet telomerike gjatё ciklit qelizor duke ndikuar në rregullimin e
gjatёsisё telomerike ose drejtёpёrdrejtё pёrmes ndёrveprimit me faktorё tё tjerё (Shay et
al., 2001). TRF1 ёshtё rregullator negativ i gjatёsisё sё telomerёve, ndërsa TRF2 ka rol
kyҫ nё mbrojtjen e integritetit tё telomereve.
Ndёrveprimi i proteinёs TRF me tankirazёn, TIN2 dhe POT1 (protection of
telomerase), proteina të cilat lidhen me ADN-nё telomerike njёzinxhirore, kontrollon
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zgjatjen e telomerёs, proces ky i ndёrmjetёsuar nga telomeraza. Proteina TRF2 mer pjesё
nё formimin e lakut T dhe ndihmon nё mbajtjen e strukturёs sekondare tё telomerёs.
Reaksioni i ndёrmjetёm midis proteinёs TRF2 me hRap1/TRF2IP dhe me
kompleksin riparues tё ADN-sё qё quhet Mre11/Rad50/Nbs1, implikohet si pёrgjigje
qelizore ndaj agjentёve tё cilёt dёmtojnё ADN-nё (Smith, 1999). Ekzistojnё edhe faktorё
tё tjerё tё cilёt janё tё pёrfshirё nё pёrcaktimin dhe riparimin e dёmtimeve tё ADN-sё.
Njё ndёr ta ёshtё heterodimeri Ku70/80, i cili duke vepruar me proteinёn TRF2, lidhet me
skajet e ADN-sё. Edhe pёrkundёr kёsaj, nё kushte tё caktuara ribonukleoproteinat
heterogjene nukleare (hnRNP), kinazat ATM dhe polimerazat ADP ribozë, mund tё kenё
ndikim ndaj homeostazёs sё gjatёsisё sё telomerёve (Shay et al., 2001). Vetё skajet e
telomerave kanё njёsi tё quajtura protruzione 3’, gjatёsia e tё cilave ndryshon nga lloji i
qelizёs. Me analiza elektrono-mikroskopike ёshtё zbuluar se skajet telomerike formojnё
struktura mjaft tё organizuara tё njohura si laqet T, tё cilat janё tё gjatё disa mijra çifte
bazash. Mendohet se laku T formohet nёpёrmjet invaginimit tё protruzionit njёzinxhiror
të ashtuquajtur laku D nё pjesёn përsëritëse dyzinxhirore tё telomerёs (Neumann A,
2002). Konsiderohet se tё gjitha komponentat proteinikë janё kolektivisht nё mbrojtjen
dhe mbajtjen e skajeve telomerike, figura 7.

Figura7. Organizimi i telomerit me anën e komplekseve proteinike

Nga kjo del se mbajtja fiziologjike e telomerave kёrkon reaksione komplekse tё
domosdoshme midis proteinave tё lartёpёrmendura, ADN-sё telomerike dhe faktorёve tё
tjerё qelizorё. Integriteti i telomerёve ёshtё thelbёsor pёr mbajtjen e numrit dhe
stabilitetin numerik tё kromozomeve, kёshtu qё shkurtimi i telomereve favorizon
evolucionin neoplastik pёrmes shkaktimit tё fuzioneve tё skajeve kromozomike dhe
paraqitjen e aneuploidisё. Inhibimi i telomerazёs nё linjat qelizore tё pavdekshme nga
qelizat malinje me ndihmёn e metodave gjenetike ose farmakologjike shkakton shkurtim
tё telomerave dhe si rrjedhoje ndalimin e proliferimit qelizor (Evans SK, 2000).
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1.5.2 Telomeraza
Telomeraza përfaqëson një kompleks enzimatik specifik të nevojshëm pёr
shtimin e pёrsёritjeve telomerike nё skajin e kromozomit linear. Ky kompleks nё kushte
in vitro nё substrat artificial mund tё katalizojë zgjatjen e telomerit. Aktiviteti i
telomerazёs in vivo varet nga komponentё tё tjerё, disa nga tё cilat duhet të kenë të bëjnë
me kontrollin e vendosjes së enzimёs nё skajin e kromatidit.
Telomeraza si holoenzimё ёshtё e ndёrtuar nga dy komponente kryesore, tё cilat
janё tё domosdoshme pёr aktivitetin e saj: nёnnjёsia katalitike hTERT (ADN polimeraza
e varur nga ARN qё do tё thotё revers transkriptazё) dhe hTR, (zinxhiri i ARN-sё me
gjatёsi prej 451 nukleotideve e cila shёrben si matrice pёr zgjatjen e sekuencës tandem
TTAGGG. Në përbërjen e këtij kompleksi enzimatik, përfshihen edhe shumё proteina tё
tjera tё cilat janё tё domosdoshme pёr aktivitetin e tёrёsishёm enzimatik, që sё bashku
quhen proteina tё shoqёruara me telomerazёn. Aktiviteti revers transkriptazё nё
kompleksin e telomerazёs katalizon shtimin e sekuencёs pёrёritёse 5’-TTAGGG-3’ nё
skajet e telomerёve. Kjo pёrsёritje ёshtё komplementare me sekuencёn e shabllonit tё
ARN-sё nga komponenta hTR (Ëright dhe Shay, 2001). Gjeni pёr nёnjёsinё katalitike tё
telomerazёs hTERT, ka gjatёsi prej 37kb dhe pёrbёhet prej 16 ekzoneve. Ky gjen ёshtё i
pranishёm nё lokusin 5p15.33 nё pjesёn distale tё kromozomit 5, figura 6. (Baur JA,
2001).

Figura 8. Organizimi struktural i gjenit hTERT.

Gjeni humane hTERT është i ndërtuar nga 16 ekzone dhe 15 introne tё
lokalizuara nё krahun e shkurtёr tё kromozomit 5 (5p15.33), pёrafёrsisht 2Mb larg prej
telomerёs. Ky gjen transkriptohet nё drejtim tё centromerёs (Cong et al., 2002).
Aktiviteti i telomerazёs nё qelizat humane kryesisht varet nga niveli i shprehjes tё
gjenit hTERT, i cili kodon nёnjёsinё katalitike tё telomerazёs, por jo edhe nga shprehja e
gjenit hTR (Poole et al., 2001). Regullimi transkriptiv i gjenit hTERT ёshtё i pёrfshirё nё
rregullimin e aktivitetit tё telomerazёs, dhe si rrjedhojё ndikon edhe nё plakjen qelizore,
imortalizimin dhe kancerogjenezёn tek njeriu. Pёr arsye se kjo enzimё luan njё rol
thelbёsor nё rregullimin e zgjatjes sё telomerёs dhe mbrojtjen qelizore, ajo ёshtё bёrё
subjekti i kёrkimeve intensive vitet e fundit. Siç duket hTERT, ёshtё ngushtёsisht i
rregulluar nё nivel transkriptiv dhe postranskriptiv. Shembull me klonimin dhe
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karakterizimin e elementёve rregulative tё gjenit hTERT5, janё Deri më sot janë
pёrcakuar mё shumё se 20 sekuenca rregullatore ku lidhen faktorё transkriptivë, tё cilёt
veprojnё si aktivatorё ose si represorë të gjenit hTERT. Edhe pse njohuritë për
rregullimin transkriptiv tё hTERT janë rritur, shumё pak dihet për stimujt e brendshёm
dhe tё jashtёm që mund tё interferojnё me rregullimin e gjenit hTERT. Studimet e fundit
tregojnё qё nё qelizat epiteliale onkogjene të tillë si Her/Neu, faktori epidermal i rritjes
(EGF) ose steroidet, mund tё aktivizojnё gjenin hTERT nё nivel transkriptiv. Pёrkundrazi
faktori transformues i rritjes (TGF) vepron si represor i transkriptimit tё gjenit hTERT nё
modelet e ndryshme qelizore. Deri mё sot janё identifikuar disa proteina, pёr tё cilat
mendohet se janё kandidatё rregullatorё tё transkriptimit tё gjenit hTERT (Pool et al.,
2001) p.sh, onkoproteina c-Myc si dhe faktori transkriptiv ubikuitor Sp1, janё aktivatorё;
ndёrsa faktori Mad1, i cili lidhet me elementin E-box (Gunes, 2000), dhe proteina tumor
supresore p53, WT1 dhe faktori MZF2 zink-finger, siç duket janё represorё tё gjenit
hTERT (figura 9).

Figura 9. Mekanizmat e shumёfishtё të rregullimit tё transkriptimit tё gjenit hTERT.

Në figurën 9 janё treguar mekanizma tё ndryshёm, tё cilёt mund tё veprojnё nё
promotorin e hTERT pёr tё rregulluar transkriptimin e hTERT. Disa aktivatorё (psh
Myc) dhe represorё (p.sh Mad), mund tё funksionojnё pёrmes rekrutimit tё HAT dhe
HDAC. Theksohet se veҫ funksionit tё tij si aktivator nё qelizat kanceroze, Sp1 mund tё
rekrutojё HDAC-nё dhe të shtypë transkriptimin e hTERT nё qeliza normale (BeyneRauzy et al., 2005).
Megjithëse aktiviteti i telomerazёs mungon nё shumicёn e qelizave normale tё
organizmit tё rritur, aktiviteti i saj paraqitet i rritur gjatё ontogjenezёs dhe neoplazisё
(Shay et al., 2001). Mbi 90% e qelizave neoplastike tek njeriu kanё aktivitet tё rritur tё
telomerazёs dhe ёshtё pranuar pёrgjithёsisht se kjo paraqet njё ndёr karakteristikat
themelore tё kancerit dhe se ёshtё njё ndёr anomalitё molekulare mё tё shpeshta dhe
qёndrueshmёrisht tё lidhura me kancerin. Thuajse i gjithё spektri i neoplazisё tek njeriu
paraqitet pozitiv nё aktivitetin e telomerazёs. Pra, konsiderohet se shprehja e telomerazёs
nё tumoret malinje pёrcakton kapacitetin e tyre pёr pavdekshmёri dhe proliferim tё
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pakufizuar. Në të kundërt, tek shumica e tumoreve beninje, telomeraza nuk ёshtё aktive,
ndёrsa qelizat malinje thuajse gjithmonё kanё aktivitet tё lartё tё telomerazёs.
Sot besohet se vetё shprehja e telomerazёs nuk ёshtё ngjarje inicuese gjatё
transformimit neoplastik tё qelizёs. Pra vetёm shprehja e telomerazёs nuk ёshtё e
mjaftueshme pёr induktimin e fenotipit transformues, edhe pse ёshtё vёrtetuar se
induktimi dhe shprehja e telomerazёs nё kultura qelizore humane sjell deri nё
imortalizimin e tyre, stabilizon telomerёt, si dhe zgjat jetёn replikative duke mos lejuar
plakjen qelizore (Boddnar et al., 1998). Nga ana tjetёr, inhibimi i aktivitetit tё
telomerazёs nё qelizat malinje ndёrpret zgjatjen e telomereve dhe rritjen e tyre (Hahn et
al., 1999). Tek modelet e tumoreve tё minjve, telomeraza mbishprehet edhe pse
kromozomet tek minjtё kanё telomere mjaft tё gjata. Pёr arsye se elementёt e E-box janё
vende tё mundshme pёr lidhjen e faktorёve transkriptiv bazik bHLHZ (loop-helix zipper)
nga familja e onkogjenevё MYC, ka mundёsi qё gjeni hTERT tё jetё nёn kotroll tё
drejtёpёrdrejtё tё faktorit transkriptiv c-Myc, i cili ёshtё shpesh i mbishprehur nё
neoplazma (Horikava, 2003).
1.6 Vaskularizimi i tumorit
Nё fillim tё rritjes sё tij, tumori nuk është i paisur me kapilarё, kёshtu qё ky ushqehet me
anё tё difuzionit pёrmes indit normal. Fillimisht paraqitet njё lezion ’’in situ’’ jo invaziv
me njё madhёsi pёrafёrsisht disa milimetra. Ky tumor mund tё diagnostifikohet vetёm
nёse ёshtё nё njё vend tё dukshёm. Pikёrisht, si rezultat i keq ushqyerjes, madhёsia e
tumorit ёshtё e kufizuar, pra numri i qelizave qё krijohen dhe vdesin ёshtё konstant. Njё
fazё e tillё mund tё zgjasё nё periudhё kohore prej disa vitesh. Ndryshimi ndodh nё çastin
kur tumori fillon tё sekretojё faktorin tumoral angiogjenik, TAF (tumor angiogen
factor), i cili nxit formimin e kapilarëve të gjakut në zonë. Kapilarёt penetrojnё nё tumor,
ky i fundit merr ngjyrё rozё dhe rritet shumё shpejt. Kjo ёshtё faza fillestare e
vaskularizimit, e cila ndiqet mё pas me rritjen e invazionit në indet pёrreth, rritjen e
enёzimit dhe më pas metastazimin. Me rritjen e mёtejshme tё masёs tumorale krijohet njё
stazё vaskulare dhe nekrotike (Alberts et al., 2008).
Nё procesin e angiogjenezёs pёrfshihen edhe induktorё dhe inhibitorё tё
ndryshёm tё cilёt rregullojnё shumimin e qelizave endoteliale si dhe migrimin. Midis
faktorёve tё rritjes pёr tё cilёt ёshtё dёshmuar se stimulojnё angiogjenezёn janё: faktori
vaskular endotelial i rritjes (VEGF), faktori bazik i rritjes sё fibroblasteve (bFGF), faktori
trombocitar endotelial i rritjes (PD-ECGF) dhe faktori trombocitar i rritjes (PDGF) (Fong
et al., 2003).
1.6.2 Metastaza e tumorit
Aftёsia e depёrtimit tё qelizёs tumorale pёrmes laminës bazale, e cila është njё lloj
bariere pёr qelizat normale, paraqet njё kriter të masës sё malinjitetit tё tumorit. Pёr kёtё
janё pёrgjegjёs tiparet e qelizave tumorale pёr t’u ndarё pa pasur nevojë për ankorim dhe
nё mёnyrё tё pavarur nga ambienti qё i rrethon. Gjatw këtij procesi luan rol edhe
prodhimi nga ana e tyre i proteazave të fuqishme siçjanë, matriks metaloproteinazat dhe
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urokinazat, tё cilat shpёrbёjnё matriksin jashtёqelizor. Kjo gjё iu mundёson qelizave
tumorale depёrtim pёrmes laminës bazale nё kapilarё dhe më pas shpёrndarjen nёpёr
organe të ndryshme të trupit. Duke patur parasysh se ky ёshtё njё proces shumё i
ndёrlikuar, theksojmё se vetёm 1 nga 104 qeliza, krijon tumor metastazik (dytёsor).
Qelizat duhet të aderohet me murin e brendёshm të enёs sё gjakut dhe sёrish tё penetrojё
pёrmes membranёs bazale nё indin e ri që do të kolonizojnë, për ti dhënë jetë një mase të
re tumorale. (figura 10).

Figura 10. Paraqitje skematike e shkallёve tё ndryshme tё procesit tё metastazimit

Metastazat, mё shpesh krijohen nё kapilarёt e mushkёrive, po kështu nga zorrёt
gjaku shkon nё mёlçi e pёr rrjedhojё edhe kёtu mund të krijohen metastaza. Aderimin e
qelizave tumorale nё kapilarёt e ndihmojnё edhe faktorёt specifikë, tё cilёt prodhohen
nga kёto qeliza pёr tё tёrhequr trombocitet. Trombocitet mblidhen pёrreth qelizave
tumorale dhe i furnizojnё ato me faktorёt e rritjes (Gilbert, 1997). Janё identifikuar disa
gjene dhe produkte tё tyre proteinike tё cilёt janё tё pёrfshirё nё procesin e invazionit dhe
aftёsinё metastazike tё qelizave neoplastike.
Kadherinat nga ―calcium-dependent adhesion‖, luajnё njё rol tё rёndёsishёm nё
adezionin e qelizave, duke siguruar qё qelizat brenda indit tё jenё tё lidhura sё bashku.
Mutacionet në gjenet për kadherinat, sjellin si pasojë humbjen e lidhjeve laterale
ndërmjet qelizave. Nga ana tjetër mutacionet në gjenet që kodojnë integrinat bëhen shkak
për shpërbërjen e membranёs bazale. Qelizat tumorale prodhojnë vete apo nxitin qelizat
fqinjë të prodhojnë matrix metal proteaza (MMP), që shkatërojnë matriksin ekstraqelizor
(MEC). Të gjitha këto procese bëhen shkak për invazionin lokal dhe metastazёn
hematogjene dhe limfogjene. Proteinazat metalo-matrikse (MMP) janё anёtarё tё familjes
sё enzimave proteolitike, tё cilat pёrmbajnё zink, dhe lehtёsojnё invazionin indor, aftёsitё
metastazike si dhe angiogjenezёn tumorale. Ka të dhëna të marra nga modelet paraklinike
se inhibitorёt e matriks metal proteazave (MMPI) inhibojnё rritjen tumorale (Bonomi,
2002).
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1.6.3 Rigjenerimi i qelizave nё indet normale dhe tumorale
Duke patur nё konsideratё aftёsinё proliferative, qelizat kategorizohen në: 1)qeliza që
ruajnë aftësinë ndarëse; 2) qeliza që mbasi arrijnë një numër të caktuar, humbasin
aftësinë për tu ndarë; 3) si dhe ato tё cilat ndahen duke qënë të maturuara për shkak
dëmtimesh. Në kategorinë e parë për shumimin normal të indit, gjithmonё ekzistojnё
qeliza burimore (stem cells), tё cilat posedojnё aftёsinё pёr ndarje, por njё pjesё e
pasardhёsve tё tyre diferencohen nё mёnyrё pёrfundimtare dhe nuk u nёnshtrohen
ndarjeve tё mёtejshme. Kёshtu qё numri i pёrgjithshёm i qelizave tё posaformuara ёshtё
rreptёsisht i kontrolluar, ndёrsa proceset e proliferimit dhe tё diferencimit janё
reciprokisht tё ndёrlidhura. Tek qelizat tumorale proliferimi ёshtё i pakontrolluar, ndёrsa
diferencimi i tyre thuajse ёshtё i ndёrprerё. Popullata fillestare e qelizave tumorale ёshtё
vetёm pjesёrisht e ndryshuar, mirёpo pas ndarjeve tё njёpasnjёshme nё to akumulohen
mutacione, ndёrkohё qё vepron edhe seleksioni natyror. Klonet mё invazive dhe malinjё
do tё mbijetojnё mё mirё dhe do tё jenё nё pёrparёsi nё karahasim me qelizat normale
(Alberts et al., 2008).
1.7 Linjat qelizore kanceroze
Linjat qelizore kancerogjene humane tё pavdekshme me vite kanё shёrbyer si njё mjet i
pёrdorshёm i modeleve biologjike pёr kёrkime nё biologjinё e kancerit, si dhe pёr tё
eksploruar efikasitetin potencial tё medikamenteve antikancerogjene (Cancer Genome
Project-2012)
Linjat qelizore me prejardhje nga tumoret humane, pёrdoren nё mёnyrё tё gjёrё si
modele tё sёmundjeve neoplastike tumorale. Edhe pse kёto linja qelizore dallojnё edhe
nga qelizat e indit normal dhe kanceroz, pamundësia e manipulimit me indet tumorale
humane dhe indeve normale, ato një burim që në të ardhmen tё shfrytёzohen si modele
shumё tё pёrshtatshme eksperimentale (Douglas et al., 2000).
Programi terapeutik zhvillimor i Institutit Kombёtar tё Kancerit nё SHBA (DTP),
ka kryer studime intenzive nё 60 linja qelizore kanceroze (NCI60) me prejardhje nga
tumorёt e indeve dhe organeve tё ndryshme. DTP ka analizuar karakteristika tё shumta tё
kёtyre qelizave nё lidhje me kancerin dhe ndjeshmёrinё ndaj kimioterapeutikёve, dhe ka
gjetur se 60 prek këtyre linjave qelizore përgjigjen ndaj mё shumё se 70,000
komponimeve kimike tё ndryshme, pёrfshirё tё gjithё kimioterapeutikёt e zakonshёm
(dtp.nci.nih.gov). Tё dhёnat të tjera kanë provuar egzistencën e lidhjeve midis modeleve
tё aktivitetit tё medikamenteve dhe metodёs sё veprimit tё tyre. (Douglas et al., 2000).
Aktualisht bёhen kёrkime shkencore nёse analizat nё linjat qelizore sigurojnё
informacione tё mjaftueshme mbi sjelljen metastazike tё linjave kanceroze. Rezultatet e
kёtyre kёrkimeve tregojnё qё vetem 34 nga 60 linja qelizore tё pёrdorura nё analizё janё,
shumё tё ngjashme me tipat e tumoreve nga indet ku janё nxjerrё. Nё punimin e fundit tё
Sandberg et al., janё identifikuar grupe gjenesh tё linjave qelizore, tё cilёt dallojnё
dukshёm prej tumoreve duke u bazuar nё shfrytёzimin e analizёs sё ontologjisё gjenike
(Gene Ontology) (Ertel et al., 2006).
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1.7.1 Agjentёt citotoksik nё trajtimin e kancerit
Agjentёt kimioterapikë tё kancerit janё gjёrёsisht tё kategorizuar nё medikamente
―shenjё‖ dhe ―citotoksike‖. Medikamentet shenjё aktivizohen duke prishur rrugёt
specifike tё kancerit, pёr shembull duke inhibuar onkogjenet qё kodojnё kinaza.
Medikamentet citotoksike nё shumicёn e rasteve janё zbuluar gjatё ekzaminimit tё
aktivitetit tё vrasjes sё qelizave kanceroze ose gjatё njohjes sё rrugёve metabolike tё
nevojshme pёr replikimin e ADN-sё.
Cisplastina: kimioterapia e kancerit ka filluar nga fundi i vitit 1940 dhe fillimet e
vitit 1950, kur u zbulua se klormetina hidrokloride (gaz mustardi), ka veti antitumorale
dhe antileukemike. Pёrfshirja e komponimeve inorganike bazuar nё metale, ishte shumё e
kufizuar pёrderisa nga Rosenberg dhe Van Camp mё 1969 u zbulua aktivitetit potencial
antikancerogjenik nё disa komponime tё platinёs. Cisplatina ёshtё medikament
kimioterapik, i cili shfrytёzohet pёr tё trajtuar kancerin pёrfshirё: sarkomёn, kancerin e
qelizave tё vogla tё mushkёrive (SSLC), tumorin e qelizave gjerminative, limfomave, dhe
kancerin e vezoreve. Cisplastina bazohet nё platinё dhe ёshtё medikament i parё i
zhvilluar nё klasin e kёtyre medikamenteve. Medikamente tё tjera nё kёtё klasё
pёrfshijnё karboplatinёn dhe oksaliplatinёn. Cisplatina njihet edhe me emrin DDP dhe
diamminedichloridoplatinum (II) (CDDP).
Cisplatina ёshtё molekulё e thjeshtё me vetёm 11 atome. Mёnyra e saj e veprimit
konsiston: në formimin e kompleksit me platinё brenda qelizёs qё lidhet me ADN-nё; kjo
bëhet shkak qё qeliza t’i nёnshtrohet apoptozёs ose vdekjes sё qelizёs. Shkencёtarёt
kinezё kohёt e fundit kanё zbuluar sё cisplatina indukton formimin e strukturës me laqe
(loop structures) dhe kondensimin e ADN-sё. Ky proces i atribuohet ―lёkundjes termale‖
tё ADN-sё. Hulumtimet e deritanishme kanё dёshmuar se cisplatina mё sё shpeshti lidhet
me pozicionin N7 tё purinave (adeninё dhe guaninё) dhe me pozicionin N3 tё
pirimidinёve (citozin dhe timinё). Disa nga efektet mё tё rёndёsishme tё cisplatinёs janё:
inhibimi i replikimit tё ADN-sё, bllokimi i pёrgjithshёm i transkriptimit dhe translatimit,
prishja e mekanizmave riparuese, rrugёve tё cilave ndёrmjetёsojnё ciklin qelizor dhe
sinjalizimin transduksional si dhe induktimin e apoptozёs. (http://www.cisplatin.org/.,
2012).

Figura 11. Paraqitje strukturale e cisplastinёs
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1.7.2 Terapia molekulare e tumoreve
Sot kemi hyrё nё epokёn e re tё ―terapeutikёve molekularё‖ ndaj kancerit, po ashtu tё
njohur edhe si ―terapeutikёt shenjё‖. Çdo medikament, gjithmonë ka njё molekulё shёnjё
mbi tё cilёn vepron. Shumica e kёtyre medikamenteve kanё qenё tё seleksionuara pёr
arsye se kanё qenё citotoksike ndaj qelizave kanceroze nё kulturat in vitro, edhe sepse
targeti specifik molekular i kёtyre medikamentev nuk ka qenё i njohur. Pёr shembull tё
dy citotoksinat :vinblastina edhe paklitakseli, edhe pёrse janё zbuluar herët, vetёm nё
kohёt e fundit është gjetur se targeti i tyre janё mikrotubulat.
Gjatë më shumë se 50 vjet, pёrpjekjet pёr mjekimin e kancerit kanё identifikuar
njё numёr tё madh tё medikamenteve, tё cilat shfaqin toksicitet nё modelet paraklinike,
megjithatё rrallë gjendeshin të tilla që të kishin target qelizat tumorale. Disa nga kёto
medikamente kanё patur njё ndikim domethёnёs nё disa kancere, por numri mё i madh i
klasave tё medikamenteve ka mbetur i kufizuar, dhe konsistojnëkryesisht nё agjentё të
tillë si ata alkilatinё, antimetabolitё, dhe inhibitorё tё tubulinёs dhe topoizomerazёs.
Nё 1990 revolucioni i biologjisё sё kancerit kishte marrё njё hov, dhe informacionet e
reja mbi ndryshimet nё transduktimin e rrugёve sinjalizuese, qё shpjegonin prirjen pёr
mbijetesё dhe rritje tё qelizave tumorale, u grumbulluan nё mёnyrё shumё tё shpejtё.
Disa lloj proteinash nё kёtё rrugёtim janё vlerёsuar si targete dhe si rrjedhojё janё
zhvilluar medikamente tё reja, disa nga tё cilat kanё aktivitet klinik sinjifikativ. Kjo ka
ngjallur entuziazëm dhe besim në rritjen e potencialit në luftën kundër kancerit (figura
12).

Figura 12. Sinjalet e rrugёve transduktive qё rregullojnё shumimin dhe mbijetesёn qelizore.

Njё vёshtrim mbi rrugët kryesore të sinjalizimit qё rregullojnё proliferimin dhe
mbijetesёn qelizore dhe roli i inhibimit të shkaktuar nga shumica e medikamenteve është
treguar nё tabelёn 2.
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Tabela 2. Inhibitorёt e sinjaleve transduktive nё praktikёn klinike
Shenjat ku veprojnё
Barёrat

Barёrat

Aprovimi nga
FDA

Receptori
estrogjenit

Tamoxifen

1977

Receptori i acidit
retionik (RAR)
CD 20 (receptor
sipёrfaqёsor nё
qelizat B)

Tretinoin
(ATRA)
Rituximab

1995

Trastuzumab

1998

Interpretimi
Kryesisht shfrytёzohen pёr tё parandaluar
rrikthimin e estrogjenenёve pozitivё nё
kancerin e gjirit
I aprovuar pёr leukeminё akute
promielotike
I aprovuar pёr qelizat B nё limfomёn
nonHodgkin

1997

I aprovuar Her2+Metastatic

Tabela 3: Targetet e reja me barrёrat pёrkatёse nё testime klinike dhe nё vlerёsime
paraklinike
Shenjat ku veprojnё
barrёrat
Akt
Ataxia teclaniectasia me
mutacion (ATM)
Kinaza aurorё
Bcl-2 dhe Bcl-X

Barrёrat

Interpretimi

RX-0201,
SR13668
KU 55933

Nё Fazёn testuese I/II
Inhibitor i pikёs sё kontrollit qё bёn
qelizёn tё ndjeshme ndaj agjentёve
dёmtues tё ADN-sё
Inhibon mitozёn; nё fazё testuese
Bllokon lidhjen e antiapoptikёve Bcl-2 dhe
Bcl-X nё partnerёt e tyre pro-apoptik

VX680
ABT-737

1.8 Interferenca e ARN-sё, dukuri e supresimit gjenetik
Para zbulimit revolucionar tё interferencёs sё ARN-sё (ARNi) nё bimёn e
petunijas transgjenike, paraprakisht u zbulua bashkёbllokimi. Disa vite mё vonё Andrew
Fire dhe Craig Mello testuan efektet fenotipike tё molekulёs sё ARN-sё duke e
injektuaratë në krimbin nematod Caenorhabditis elegans dhe zbuluan se zinxhiri i
dyfishtё i ARN-sё (dsARN), si zinxhiri sense dhe ai ARN antisense, reduktonin nivelin e
ARN-sё informative shenjё, duke sugjeruar qё heshtja e ARN-sё ishte specifike pёr
homologёt e dsARN-sё me ARN-nё informative korensponduese. Aftёsia e dsARN për
shtypjen e shprehjes së gjeneve nё nivel postranskriptiv (PTGS), tё cilёt janё homologё
me sekuencat e veta quhet ARN interferencё (ARN-interference RNA-i). Shpejt pas kёtij
zbulimi dukuria e ARNi-sё u dёshmua nё shumicёn e organizmave tё tjera pёrfshirё
mizёn e uthullёs, tripanozomёn, bimёt, planarien, hidrёn, peshkun zebra dhe gjitarёt
(Sher, 2007).
Zbulimi i interferencёs sё ARNi-sё konsiderohet si njё zbulim i rëndësishëm nё
biologjinё moderne. Interferenca e ARN-sё ndikon nё proliferimin qelizor, zhvillimin,
imunitetin dhe tumorogjenezёn. Kjo është dhe aryeja pse funksionimi dhe proceset e
ARNi-sё shqyrtohen gjёrёsisht sot (Noëotny dhe Yang, 2009).
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Interferenca e ARN-sё (ARNi) ёshtё njё mekanizёm i heshtjes sё gjeneve mjaft
mirë i konservuar në vijën evolutive dhe luan njё rol tё rёndёsishёm nё rregullimin e
shprehjes sё gjeneve. Kjo dukuri ёshtё hasur nё shumicёn e llojeve biologjike pёrfshirё
bimёt, kёrpudhat, majatё, nematodёt, insektet dhe gjitarёt. Nё fakt interferenca e ARN-sё
shёrben si njё mbrojtje pёr ruajtjen e integritetit gjenomik. Kjo dukuri mbron qelizёn
bujtёse nga infeksionet virale dhe invazionet, nga elementet e lёvishme gjenetike, duke
stabilizuar këta të fundit dhe në të njejtën kohë duke degraduar materialin gjenetik tё
jashtёm (Ma et al., 2007).
Tё parёt qё përdorën termin interferencё e ARN-sё (RNAi), duke ju referuar
dukurisё sё heshjes postranskriptive tё shprehjes sё gjeneve, janё Fire dhe
bashkёpunёtorёt e tij (Mocelin dhe Provenzano 2004). Mekanizmi i veprimit tё ARN-i-sё
mbeti i panjohur deri mё 1998, kur Fire dhe Melo zbuluan qё ARN-ja dyzinxhirore nё
vend tё ARN-sё njёzixhirore sense ose antisense, ndёrmjetёson heshtjen gjenike duke
degraduar ARN-nё informative endogjene nё mёnyrё specifike pёr sekuencat e dhёna.
Ata gjithashtu sfiduan edhe raportin e mёhershёm tё publikuar mё 1995, i cili pretendonte
se dukuria e interferencёs sё ARN-sё ёshtё njё efekt artificial i kontaminimit tё ARN-sё
dyzinxhirore. Studimet e mёejshme zbuluan qё ARNi mund tё ndodhё nё tё dy nivelet;
nё atё trasnkriptiv dhe postranskriptiv.
Heshtja gjenike transkriptive realizohet me anën e kompleksit RITS
(RNAinduced transcriptional silencing). Ky i fundit duke përdorur si sekuencë
udhëheqëse një siARN njëzinxhirëshe, tërheq pas vetes proteina që modifikojnë histonet,
duke nxitur formimin e heterokromatinës. Kjo sjell si pasojë bllokimin e inicimit të
trankriptimit. Ndёrsa në procesin e heshtjes gjenike postranskriptive pёrfshihen: 1)
sekuenca tё vogla tё ARN-sё interferuese (siARN) qё njohin sekuenca specifike shenjё tё
ARN-sё dhe nxisin degradimin e saj dhe 2) miARN, tё cilat shkaktojnё bllokim tё
translatimit tё proteinave duke u lidhur në zonat që nuk translatohen 3’, 3’UTR (3’
Untranslated Region).
Roli kryesor i dsRNA (double strand RNA) ёshtё vёrtetuar nё vitin 1998 tek
krimbat nematodё Caenorhabditis elegans, kur u vrojtua qё pёrbёrja e dsARN-sё
shkaktonte sё paku 10 herё efekt mё tё fortё tё bllokimit gjatё transkriptimit nё njё gjen
specifik nё krahasim me molekulat njёzinxhirore sens ose antisens tё ARN-sё. Mё pas u
pёrshkruan efekte tё ngjashme dhe u arrit në përfundimin se bёhej fjalё pёr njё proces
mjaft mirë të konservuar, i cili gjendet nё njё numёr tё madh taksonesh siç janё:
Escherischia coli, Neurospora crassa, Trypanosoma brucei, Hydra magnipapillata,
planaria Schmidtea mediterrania, nematodi Caenorhabditis elegans (Fire A, 1998),
Drosophilla melanogaster, Danio rerio, Mus musculus, bima me lule Arabidospsis
thaliana (Akashi et al., 2001) si dhe nё shumё organizma tё tjerё.
Nё numrin mё tё madhё tё studimeve ёshtё konstatuar se interferenca e ARN-sё
ka evoluar si mekanizёm pёr eliminimin e gjeneve tё huaja ―tё padёshiruara‖ nga qelizat,
veҫanёrisht gjeneve virale. Gjenet e huaja shpesh gjenden nё qelizat eukariote, madje nё
njё numёr tё madhё kopjesh, siҫ janё gjenet virale apo elementet e lёvizёshme gjenike.
Edhe pse interferenca e ARN-sё si mekanizёm i bllokimit postranskriptiv tё shprehjes
gjenike (PTGS- posttranscriptional gene silencing) ёshtё pёrshkruar tek bimёt, njё numёr
i madh i studimeve tregojnё se interferenca e ARN-sё ёshtё gjerёsisht e hasur tek
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shumica apo tek tё gjitha qelizat eukariote jo si mekanizёm mbrojtёs, por edhe pёr
rregullimin e shprehjes tё endogjeneve (Milhavet, 2003).
Nё disa studime, me anё heshtjes sё shprehjes gjenike janё gjetur rezultate tё
shkёlqyeshme, kёshtu qё nё kohёn e sotme ARNi konsiderohet si metodё e besueshme, e
shpejtё dhe relativisht e lirё pёr heshtjen e gjeneve tumorale. ARNi përfaqëson sot një
potencial të fuqishëm në trajtimin e sëmundjeve tek njeriu. Kjo në saje të aftësisë së saj
për bllokimin e gjeneve të mutuar. Nё vitin 2002, revista Science, shpalli ARNi si arritje
shkencore të vitit.
1.8.1 Mekanizmi bazё i heshtjes sё gjeneve ndёrmjetёsuar nga dsARN-ja
Nё shumicёn e qelizave tё gjitarёve, futja e dsARN-së së gjatë, me më shumë se
30bp, shkakton njё pёrgjigje interferuese duke aktivizuar enzimёn RNase L. Kjo e fundit
nxit njё sistem degradimi jospecifik tё ARN-sё informative nё qelizё. Ky proces vijon më
pas me mos formimin e proteinës dhe mёtej futjen e qelizës nё apoptozё (Serene et al.,
2008). Studimet biokimike dhe gjenetike kanё zbulaur mekanizmat e detajuara se si
realizohet heshtja e gjeneve e ndёrmjetёsuar nga dsARN-ja. Pёrgjithёsisht mekanizmi
pёrfshijnё dy shkallё: 1) nxitёse dhe 2) vepruese, tё paraqitur nё figurёn 13.

Figura 13. Heshtja e gjeneve e ndёrmjetёsuar nga dsARN-ja

Nё fazёn fillestare zinxhirёt e gjatё tё dsARN-sё, tё cilat prodhohen nga gjenet
endogjene, apo viruset invaduese, transpozonet, ose transgjenet eksperimentale, fillimisht
njihen nga njё proteinё, qё njihet si dsRNA-binding protein, RDE-4/R2D2. Mё pas, kёto
sё bashku i nёnshtrohen prerjes nga nukleaza RNaze III, e quajtur Dicer, duke formuar
molekula tё ARN-sё duplekse nga 21-23 nukleotide me skaj 3’ tek (Ma et al., 2007).
Mendohet se ekzistojnё disa nёnklasa tё siARN-ve (small interference RNA): siRNA
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trans-vepruese (tasiRNA-trans-acting, siRNA tё shoqёruara nё pёrsёritje (rasiRNA-repeat
associated RNA) dhe siARN small scan (scn siRNA)(Kim et al, 2005).
Nё fazёn e dytё kёto efektorё ARN tё shkurtёra interferuese (siRNA) mё pas
inkorporohen nё njё kompleks RISC (RNA-induced silencing complex), i cili përfaqëson
njё kompleks multiproteinik me aktivitet RNaze. Pas ndarjes sё dy zinxhirёve tё
molekulёs sё shkurtёr interferuese nga helikazat, aktivizohet kompleksi RISC, i cili
drejton siARN-ja antisense nё ARN-nё mesazhere shenjё ku dhe ҫiftёzohet me tё. Më pas
kjo e fundit me anën e endonukleazave degradohet. Molekulat shenjё tё ARN-sё
informative priten pёrafёrsisht nga 12 nukleotide nga skaji i zinxhirit komplementar
antisens tё siARN-sё. Diceri po ashtu pret edhe prekursorё tё gjatё tё miRNA nga 60-70
nukleotide qё janё tё ngjashёm me siRNA-tё (Ma et al., 2007).
1.8.2 Faktorёt proteinikë nё procesin e formimit të siARN-ve
Faktorёt kryesorë proteinikë nё procesin e formimit të siRNA-ve, shpesh janё tё
koduara nga shumё familje gjenike tё konservuara mjaft mirë në linjën evolutive nё
eukariotёt. Një familje që ndërhyn në këtë proces përfaqësohet nga Enzimat e tipit RNaze
III. Egzistojnё dy nёnfamilje tё RNaza-ve tё pёrfshira nё procesin e formimit të snARNve: Dicer (class III) dhe Drosha (class II). Tё dyja përfaqësojnë proteina tё mёdha me
domene tandem katalitike dhe domenё lidhёse pёr dsARN-në (dsRNA binding domain)
nё skajin C. Diceri ёshtё njё proteinë e rёndёsishme, qё ka njё N- skaj terminal tё gjatё, i
cili konsiston nё njё domen helikazё/ATPazё, DEXH RNA, njё domen DUF283 dhe
domenin PAZ. Diceri i pret prekursorёt e dsARN-sё nё duplekse nga 22 nukleotide.
Homologёt e Dicerit ekzistojnё nё lloje tё ndryshme: nga një tek majatё - Dcr, njeriuHelikaza MOI, nematodёt -DCR-1, dy tek Drosophilla -DCR-1 dhe DCR-2 dhe katёr
homologё tek Arabidopsis -DCL1, DCL2, DCL3, DCL4. Ndёrsa Drosha nga ana tjetёr
ёshtё e konservuar vetёm nё metazoarёt. Drosha nxit maturimin e miARN-sё, duke prerё
pre-miRNA dhe më pas duke çliruar prekursorin e shkurtёr, me strukturë në formë
karfice (hairpin). Vetёm njё homolog i Droshёs ёshtё gjetur nё llojet shtazore.
Proteina qё quhet Argonaute (Ago), luan njё rol kryesor nё procesin e formimit të
snARN-ve, duke ndёrvepruar nё mёnyrё tё drejtpёrdrejtё me to dhe duke formuar
komplekse aktive. Kёto komplekse efektore janë disa llojesh dhe njihen si: komplekset e
heshtjes tё induktuara nga ARN-ja (RISC), miRNP apo kompleksi i nxitjes dhe
komplekset e heshtjes sё transkriptimit induktuar nga ARN-ja, RITS. Familja e
proteinave Argonaut ёshtё me natyrё bazike me peshë pёrafёrsisht 100 kDa dhe pёrmban
dy domene: PAZ dhe PIWI. Kohёt e fundit ёshtё gjetur se Proteina humane Ago2 vepron
si enzimё ―thikё‖ qё pret ARN- informative target (Kim et al., 2005)
1.8.3 Mёnyrat e heshtjes sё gjeneve
Pёr tё induktuar heshtjen gjenike mund tё shfrytёzohen disa mёnyra. Si zakonisht ёshtё
shfrytёzuar metoda e sintezёs kimike, por kjo ёshtё shumё e kushtueshme. Mundёsia e
kufizuar e transkriptimit invitro të siARN-sё, si dhe mosnjohja e siARN-së së maturuar,
që formohet nga zinxhirё të gjatё tё siRNA-së (200-1000 ҫb) me anё tё enzimёs
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Dicer/RNase III, kufizon aplikimin e kёsaj metode. Njё mundësi alternative qё ka
tёrhequr vëmëndjen sot ёshtё gjenerimi apo prodhimi i ARN-ve tё shkurtra nё formё
karfice (shRNA-small hairpin RNA), duke transfektuar njё qelizё me plazmid ose
transduktuar vektor viral, i cili kodon njё ARN tё shRNA me promotorё U6, H1, 7SK,
dhe tRNA qё njihet nga ARN polimeraza III eukariotike ose promotorёt (CMV ose SP-C)
qё njihen nga polimeraza II. shARN-ja është e përbërë nga rsekuenca tё shkurtёra tё
pёrsёritura, tё lidhura me njё sekuencë të vogёl nё formё laku, e cila mund tё kodojë
siARN me 19-22 nukleotide nё qelizё. Këto të fundit mund tё bllokojnë shprehjen e
gjeneve target. Studimet kanё treguar qё efekti i heshtjes sё gjeneve të induktuar nga
transfektimi ose nga shprehja e vektorёve shRNA, ёshtё e krahasueshme me atё heshtje e
cila induktohet me sintetizim kimik të siRNA-sё. Pёrveҫ kёsaj, pёrparёsi tё tjera me
përdorimin e vektorёve qё shprehin shRNA, tregon qё kjo rrugё ёshtё shumё mё e
pёrshtatshme pёr tё induktuar heshjen e gjeneve. Kjo sepse: 1) metoda ёshtё jo e
kushtueshme 2) zgjidh problemin afatgjatё tё bllokimit tё gjeneve target nё qelizё dhe nё
të gjithё organizmin. Pёrfundimisht shprehja e vektorit kasetё të shRNA mund tё
integrohet qёndrueshёm nё gjenonim e qelizёs bujtёse duke shfrytёzuar sistemet virale
(Xu et al.,2009).
Futja e plazmideve me shRNA nё qeliza rezulton me njё shuarje efikase tё nivelit
tё ARN-sё pёrkatёse dhe me pasojё ―knockdoën proteinik‖ e cila mund tё shfrytёzohet
edhe nё terapinё molekulare. Nga aspekti i modeleve eksperimentale gjenet nё qelizat
malinje mund tё rindёrtojnё pёrgjigjen e tyre normale ndaj sinjaleve apoptotike, si dhe tё
shkurtohet jetёgjatёsia e qelizave (Izquidero, 2005).

1.9 Qёllimi dhe objektivat e studimit
Qёllimi kryesor i kёtij studimi ka konsistuar në dy drejtime:
1. Supresimi i gjenit tё pёrzgjedhur anti-apoptotik- h-TERT pёrmes interferencёs sё
ARN-sё.
2. Vrojtimi dhe analiza e efekteve fenotipike nga ky supresim, si nё nivelin e ARNsё mesazhere ashtu edhe nё nivelin enzimatik
Gjatё kёtij studimi u arritёn kёto objektiva:


Optimizimi i teknologjisё sё supresimit pёr gjenin h-TERT, pёrmes mekanizmit tё
interferencёs sё ARN-sё.



Prodhimi i plazmideve rikombinante tё pёrshtatshme, me njё shkallё tё lartё
pastёrtie (pa endotoksina), që përmbajnë sekuencën gjenike për kodimin e
shARN.



Përzgjedhja e plazmideve mё efektivë qё kodojnё shARN pёr gjenin nё shqyrtim
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Vlerësimi i aftёsisë supresuese pёrmes interferencёs sё ARN-sё, pёr gjenin hTERT nё linjat qelizore kanceroze tё njeriut.



Analiza e ndjeshmёrisë kimike ndaj cisplatinёs, e cila indukton apoptozёn, me
qëllim vlerёsimin e rritjes së mundёshme tё toksicitetit qelizor, si pasojё e
restaurimit tё pjesshëm tё rrugёve proapoptotike qelizore.
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3. MATERIALI DHE METODA
3.1 Ndërtimi i eksperimentit
Trajtimi eksperimental i kёtij studimi ёshtё bazuar nё ndёrtimin e vektorёve rikombinantë
nga plazmidet, tё cilёt pёrmbajnё kaseta ekspresive koduese pёr gjenet specifike shRNA,
dhe transfektimin e kёtyre plazmideve nё linja qelizore, me ndihmёn e agjentёve
pёrkatёs. Qelizat, tё cilat janё transfektuar pёrkohёsisht me plazmide, janё pёrzgjedhur
me anё tё antibiotikёve tё pёrshtatshёm dhe mё pas nё kёto qeliza janё vlerёsuar efektet
in vitro para dhe pas trajtimit me agjentё pёr induktimin e apoptozёs, siҫ ёshtё cisplastina
(e cila pёrdoret si terapi kimike-kimioterapik nё trajtimin klinik tё karcinomёs sё
mushkёrive). Rezultatet janё normalizuar (krahasuar) nё raport me tё njёjtat qeliza, por tё
transfektuara me plazmidё kontroll psiRNA Scr, i cili pёrmban sekuenca koduese pёr tё
transkriptuar molekula tё vogla nё formё tё karficёs (small hairpin RNA - shRNA) e cila
nuk ka homologji me asnjё ADN komplementare (cDNA) nga asnjё gjen human i njohur,
dhe ka shёrbyer si kontroll negativ.
Eksperimentat janё kryer nё tre fazat vijuese:
Faza 1. Prodhimi i vektorёve plazmidikë rikombinantë, me anё tё teknikave tё
inxhinjerisё gjenetike, tё cilёt kodojnё molekula tё vogla tё shARN.
Faza 2. Eksperiment pilot pёr zgjidhjen e konstruktit mё efikas pёr supresim respektiv tё
gjenit, optimizim dhe selektim tё agjentit trasfektues mё efektiv, si dhe procedura mё e
pёrshtatshme; zgjedhja e linjave qelizore qё mund tё transfektohen nga agjentё tё
disponueshёm; pёrcaktimi i pёrqёndrimit minimal tё Blasticidinёs S pёr secilёn linjё
qelizore duke ndёruar kurbat vrasёse.
Faza 3. Vlerёsimi i efektit supresiv gjenik nё linjёn qelizore tё kancerit tё mushkёrive
(A549), duke supresuar gjenin pёrmes molekulave tё vogla interferuese tё ARN-sё, nё
raport me ndjeshmёrinё ndaj apoptozёs e induktuar nga agjentё si cisplatina.

3.2 Hartimi dhe ndёrtimi i plazmideve me teknikёn e ADN-sё rikombinante
Nё kёtё studim janё shfrytёzuar teknikat e inxhinjerisё gjenetike, si dhe procedurat e
pёrgjithëshme tё biologjisё molekulare, bazuar nё manualёt e pёrshtashёm, pёrfshirё edhe
njё metodё e cila tani mё ёshtё e unifikuar nё Laboratorin e Institutit tё Biologjisё pranё
Fakultetit tё Shkencave tё Natyrёs nё Shkup (Panov, 2003). Shfrytёzimi i kit-eve dhe
produkteve komerciale ёshtё bёrё duke u bazuar nё protokollet e prodhuesve dhe
literaturёn shtesё tё gjetur nё internet. Në boshtin e plazmidit psiRNA-h7SK janë futur
oligonukleotide të hibridizuara të cilët përmbajnë sekuenca: sense dhe antisense që të
krijojnë në qelizёn bujtёse molekula tё vogla tё ARN-sё nё formё karfice (shARN),
skematikisht e paraqitur nё figurёn.
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Figura 14. Paraqitje skematike e principit tё shfrytёzimit tё plazmideve shRNA pёr supresimin
gjenik nё qelizat e gjitarёve

Për prodhimin e plazmideve që kodojnë shARN, kemi shfrytëzuar setin komercial të
plazmidit psiRNA-h7SKBlasti G1 (InVivoGen). Plazmidi rrethor psiRNA-h7SKBlasti
G1 (2882 çb) përmban promotorin 7SK (i kushtëzuar nga ARN Polimeraza III), për të
cilin dihet se rezulton me efikasitet më të lartë supresimi gjenetik se promotorët H1 dhe
U6. Promotori human 7SK tregon tolerancё tё lartё pёr nukleotidet nё pozicionin 5’ 1+
dhe njeh sekuencёn nga 4 ose mё shumё mbetje T (timinё), si sinjal pёr ndёrprerjen e
transkriptimit. Promotori 7SK llogaritet si njё mjet ideal pёr prodhimin e molekulave
shRNA dhe jep rediment tё lartё tё molekulave shRNA, skematikisht e paraqitur ne
plazmidin psiRNA-h7SKBlasti ne figurёn 13 (Koper et al., 2004).
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Figura 15: Struktura e plazmidit psiRNA-h7SK blasti





Nё studimin tonё janë ndёrtuar dy plazmide specifike shRNA për gjenin hTERT
Mrna: njëri plazmid është ndёrtuar duke u bazuar nga publikimet shkencore për
sekuencën e ARN interferuese pёrkatese, ndërsa tjetri për të koduar shARN është
ndërtuar duke përdorur softuerin pёrkatёs (siRNA Wizard, InvivoGen).
Pёr kёrkime dhe sintetizim de novo tё sekuencave tё mundshme karficё (hairpin),
por gjithashtu edhe pёr modifikimin e sekuencave tё publikuara me qёllim qё t’i
shtohen skaje pajtueshmёrisht tё ngjitshme pёr insertimin nё pozicionin pёr
klonim Bbsl tё plazmidit psiRNA-h7SKBlasti, si dhe për shtim të përshtashëm të
lakut-hairpin gjatë ndarjes të regjioneve sens dhe antisens të secilit
oligonukleotid, janë zgjedhur këto opsione në program: midis 30 dhe 55 % GC;
nukleotidi i parё R (G ose A); triplet i mundshëm C (CCC); pozicionet klonuese
BbsI/BbsI; sekuenca e lakut –hairpin: 5’ TCAAGAG-3’; si dhe motivin
(renditja) nga 21 nukleotide. Nukleotidi i parё i sekuencёs siRNA ёshtё G ose A.
Pirimidinet C dhe T janë shmangur, për arsye se shprehja e shARN-së nga
promotori i varur nga Polimeraza III, është më efikas kur nukleotidi i parë i
transkriptuar përmban baza purine (A/G). Sekuenca, e cila është e futur në
softuerin siRNA Wizard paraprakisht ishte zgjedhur nga banka e të dhënave
Entrez, me adresë internet [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/]. Për supresimin
e ekspresimit të gjenit hTERT, sekuenca e publikuar (Masutomi et al. 2003) është
përpunuar me programin siRNA Wizard dhe janë porositur dy oligonukleotidet
përkatëse
Oligo1: 5'-ACCTCTTTCATCAGCAAGTTTGGATCAAGAGTCCAAACTTGCTGATGAAATT-3'
Oligo2: 5'-CAAAAATTTCATCAGCAAGTTTGGACTCTTGATCCAAACTTGCTGATGAAAG-3'



Për ndёrtimin e sekuencave koduese-hairpin drejtuar ndaj mARN-së sё gjenit
hTERT, me ndihmёn e softuerit siRNA Wizard, bazёn e tё dhёnave Entrez ёshtё
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kёrkuar pёr sekuencёn hTERT, gjegjёsisht hartimit e transkriptit të parë nga 1800
nukleotide (që i adresohet egzonit 2) me numër të arritshëm NM_003219, është
aplikuar dhe kërkuar online me ndihmën e softuerit siRNA Wizard. Nga 6
sekuencat kandidate, është zgjedhur ajo që plotëson kriteret e shtruara. Kjo
sekuencë korespondon me pozicionet nukleotidike 1346642 deri 1346662 nga
transkripti gjenik i hTERT (kromozomi 5, zinxhiri ―+‖), dhe si rrjedhoje janë
formuar dy zinxhirë komplementarë nukleotidesh të cilët përmbanë lakun-hairpin
si dhe skaje tё pёrshtatshme pёr pozicionin BbsI:
Oligo 1 : 5'-ACCTCGCTCGTGGAGACCATCTTTCTTCAAGAGAGAAAGATGGTCTCCACGAGCTT-3'
Oligo 2 : 5'-CAAAAAGCTCGTGGAGACCATCTTTCTCTCTTGAAGAAAGATGGTCTCCACGAGCG-3'




Oligonukleotidet e dizajnuara njëzinxhirore janë porositur nga burime komerciale
për sintezën e ADN-së (Sigma-Genosys) me sasi nga 0,05 µmol si dhe me nje
shkallë të lartë të pastërtisë (PAGE).
Insertet dyzinxhirore janë formuar me anilimin e çifteve komplementare të
oligonukleotideve, siç është paraqitur më poshtë (regjionet oligonukleotide të cilat
induktojnë interferenncë të ARN-së janë më ngjyrë të kuqe, për lakun-harpin janë
me ngjyrё të kaltër dhe skajet ―ngjitëse‖ janë me ngjyrë të zezë.

Oligonukleotidet 1 dhe 2 të gjenit hTERT (egzoni 11) , Masutomi et al. 2003;
5'-ACCTCTTTCATCAGCAAGTTTGGATCAAGAGTCCAAACTTGCTGATGAAATT-3'
3' GAAAGTAGTCGTTCAAACCTAGTTCTCAGGTTTGAACGACTACTTTAAAAAC-5'

Oligonukleotidet 1 dhe 2 të gjenit hTERT (egzoni 2) transkripti_(poz. 1 deri 1800)
5'-ACCTCGCTCGTGGAGACCATCTTTCTTCAAGAGAGAAAGATGGTCTCCACGAGCTT-3'
3'-GCGAGCACCTCTGGTAGAAAGAAGTTCTCTCTTTCTACCAGAGGTGCTCGAAAAAC-5'





Formimi i inserteve dyzinxhirore është kryer me anilimin e oligonukleotideve
komlementare në një përqëndrim final prej 45 mM për secilin ҫift, në buffer të
modifikuar (100mM natrium klorid; 100mM Tris-HCl, pH 7,5), ngrohje në banjo
uji në 95 oC për një kohë prej 4 minuta, dhe më pas ftohje të ngadalshme në
temperature dhome për një periudhë për 1 orë. Efikasiteti i anilimit është
analizuar me elektroforezë agarozë 4% (Sigma Aldrich) në 1X TBE (Tris Borat
EDTA) me 20 çb marker të ADN-së (Bio-Rad).
Ndërtimi i plazmideve rikombinante të cilët kodojnë shRNA është kryer si vijon:
me prerje të dyfishtë të plazmidit psiRNA-h7SKBlasti me endonukleazë
restrictive BbsI (Fermentas International) nё dy vende (pozicionet 2508 dhe
2847), të cilët edhe përse janë pozicione të ndryshme njihen nga e njёjta enzimё
me anë të së cilës evitohet vetë ngjitja e plazmidit. Me anë të tretjes janë përftuar
dy fragmente, banda, 2543 çb, i cili është boshti i plazmidit dhe shfrytëzohet për
klonim si dhe një fragment më i vogël (339çb) që përmban kasetën për peptidin
LacZα I, i cili është hedhur. Dy fragmentet janë fraksionuar me elektroforezë në
zhel agarozë 0,7 % (Sigma Aldrich). Është shfrytëzuar buffer elektroforetik
(40mM Tris-acetat, pH8,3), në vend të atij që shfrytëzohet si zakonisht TBE ose
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TAE buffer, me qëllim që të minimizohen efektet inhibitore të acidit borik dhe
EDTA-së në reaksionet e mëtejshme enzimatike. Pas fraksionimit të bandës më të
madhe me 2543 çb nën dritën UV me gjatësi valore të lartë, ADN-ja plazmidike
lineare vërehet me metodën e zhelit fluorescent me etidium bromid duke
shfrytëzuar edhe standarte të ADN-së pёr krahasim. Gjatë optimizimit, janë
provuar më shumë metoda të ndryshme, buferë (nga kompanitë InVivogen,
Invitrogen, Promega dhe BD Clontech) si dhe kushte të ndryshme për zhvillimin e
anilimit.
Për secilin nga dy konstruktet shARN koduese është klonuar insert i përshtatshëm
dyzinxhirorë në krah të promotorit h7SK dhe lidhja është kryer me kitin Rapid
Ligation (Fermentas International) i cili përmban polietilen glikol (PEG) dhe
ligazë T4 DNA si dhe puffer me ATP dhe T4 ligazë (Sigma-Aldrich).

Tabela 4: Reaksioni i ligacionit tё inserteve dyzinxhirore nё plazmidin psiRNA-7SK Blasti
Komponenta



Vëllimi

ddH20

12 µl

5 X Rapid Ligation Buffer (Fermentas)

4 µl

2543-bp fragment plazmidik

1 µl

Oligonukleotide të aniluara (0,5 µM)

2 µl

Ligaza T4 (5 U/µL)

1 µl

Gjithsej:

20 µL

Transformi bakterial ёshtё kryer me anё tё shokut termik kalcium klorid tё sojit
GT116 nga E.Coli (InVivogen), i cili ёshtё mutant i sbcCD me delecion, dhe pёr
tё cilin thuhet se ёshtё mё i pёrshtatshёm pёr klonim tё plazmideve, tё cilёt
mbajnё sekuenca hairpin. Pёrveҫ saj, ёshtё pёrdorur edhe soji bakterial me
rediment shumё tё lartё JM109 (Sigma Aldrich) pёr klonimin e njёrit nga dy
klonet. Pёr arsye se pozicionet klonuese pёr insertim tё shRNA gjenden anash
kasetёs sё alfa peptidit Lac-Z, njohja e baktereve tё transformuara me plazmid tё
rikombinuar ёshtё kryer pёrmes skriningut të bardhё – kaltёr (system i
komplementimit alfa) nё agar me mjedis LB, nё prezencё tё induktorit βgalaktozidazё IPTG dhe supstratit X-Gal, si dhe antibiotikut selektiv Blasticidin S
(Fastmedia Blas X-Gal Agar nga InvivoGen). Nga pesё koloni bakteriale nga
secili konstrukt plasmidik janё testuar me anё tё reaksionit zinxhirё tё
polimerazёs (PCR) duke shfrytёzuar prajmerёt specifik pёr boshtin: OL559 dhe
OL408 (tё dytё InVivogen) tё cilёt hibridizojnё me plazmidin nё pozicionet 24252447 gjegjёsisht nё 84-85. Sekuencat e prajmerёve janё:
OL559: 5’-CGA TAA GTA ACT TGA CCT AAG TG-3’
OL408: 5’-GCG TTA CTA TGG GAA CAT AC-3’



Amplifikimi i reaksionit PCR ёshtё kryer me anё tё termosajklerit GeneAmp PCR
System 2400 (Perkin Elmer) me anё tё programit vijues: denaturimi fillesatr nё
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94°C brenda 5 min., mё pas kanё vijuar 30 cikle secili me nga faza, denatyrimi nё
94°C pёrgjatё 30 sekondave., anilimi nё 55°C pёrgjatё 15 sekonda dhe ekstenzioni
nё 72°C pёrgjatё 30 sekondave. Pas pёrfundimit tё ciklit tё fundit, ёshtё kryer
zgjatja pёrfundimtare nё 72°C pёrgjatё 3 minutave dhe mё pas mostrat janё
depozituar nё 4°C.


Produktet e PCR-sё janё fraksionuar nё elektroforezё horizontale nё agarozё 1,5
% (Sigma-Aldrich) me 0,5 X TBE dhe bromur tё etidiumit (0,5 µg/mL), janё
vizualizuar nё transiluminator nё 312 nm dhe janё fotografuar me kamerё
digjitale (Canon PoëerShot A70 me objektiv filtёr fotografik portokalli).



Prezenca e sekuencёs korekte tё ADN-sё ёshtё verifikuar nё nga tre koloni nga
secila pjatё Pjetri e inokuluar me ADN tё sekuencuar. ADN-ja plazmidike ёshtё
izoluar nga kolonitё bakteriale me setin GenElute Plasmid Miniprep (SigmaAldrich). Ёshtё shfrytёzuar gradusi sekuencues i polimerazёs Taq dhe ҫifte tё
nukleotideve dNTP/ddNTP. Pёr fraksionim mё tё qartё tё shiritave me regjione tё
pasura me GC ёshtё shfrytёzuar dGTP 7-deaza nё vend tё ddGTP. Pёr arsye se
plazmidet tё cilat mbajnё sekuenca hairpin mevёshtirё sekuencohen, nё disa nga
reaksionet ёshtё shtuar DMSO 5%, me qёllim qё tё pёrmirёsohet leximi i shkallёs
sё ADN-sё [http:/www.le.ac.uk/mrctox/frames/fdnaseq/GC.html]



Amplifikimi linear ёshtё kryer me anё tё termosajklerit T-personal 48 (Biometra,
Germany) me programin si nё vijim; denaturimi inicial me 96°C pёr 2 minuta, ku
mё pas pёsojnё 60 cikle secili me nga tre faza; denatyrimi nё 98°C pёr 15
sekonda., anilimi nё 55°C pёr 20 sekonda., dhe ekstezimi (zgjatja) nё 72°C pёr 40
sekonda. Pas mbarimit tё ciklit tё fundit mostrat janё depozituar nё 0°C. Mostrat e
sekuencuara janё aplikuar nё zhel denaturues poliakrilamid 5% nё njёsinё
sekuencuese SequGen GT (BioRad) me lartёsi tё zhelit 50 cm dhe buffer 1X
Tris-borat EDTA. Elektroforeza ёshtё kryer nё fuqi konstante (52Ë nё kohё prej
1.5 orё, temperature e zhelit ka qenё midis 50 dhe 55°C). Pёr shikimin e shkallёve
(ladder) tё sekuencuara ёshtё aplikuar teknika joradio aktive ultrasensitive me
ngjyrosje argjendi, dhe pas tharjes zheli ёshtё skanuar nё regjim transparent me
skener profesional. Foto digjitale janё shfrytёzuar pёr leximin e sekuencave; pёr
dokumentim tё pёrhershёm, fotot janё shtypur nё fotolite (film fotografikё me
rezolucion tё lartё). Sekuencat e lexuara janё krahasuar me sekuencat e
nukleotideve e pritshme psiRNA nga secili konstrukt nё softuerin BioEdit 5.0.9
pёr barazimin e sekuencave (Hall, 1999).

3.3 Prodhimi i plazmidёve
Gjatё verifikimit tё kolonive bakteriale, ku secila pёrmbante plazmid tё ndryshёm qё
kodon shRNA si dhe plazmidin kontroll psiRNA-Scr janё kultivuar nё bujon tё lёngshёm
(TB, Terrific broth) (Invivo) nё tё cilin ёshtё shtuar antibiotik Blasticidin S (100 µg/ml),
ndёrsa njё ditё mё vonё kulturёs i ёshtё shtuar edhe 200 ml terren i lёngshёm. Plazmidi
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kontroll ekspresiv, i cili ёshtё shfrytёzuar pёr vlerёsimin e efikasitetit tё transfeksionit,
ёshtё shumuar me tretёsirё tё liofilizuara tё baktereve E. coli GT100, tё cilёt janё
fabrikisht tё transformuara me plasmid pORF-LacZ (InvivoGen) dhe, mё pas kultura
ёshtё ёshtё rritur nё mjedis likuid TB siҫ ёshtё pёrshkruar lartё, pёrveҫ sё pёr selektim tё
antibiotikёve ёshtё shfrytёzuar ampicilina. Pas inkubimit nё 37°C brenda natёs me
pёrzierje, ADN-ja plazmidike ёshtё ekstraktuar nga secila kulturё bakteriale me anё tё
setit tё kitёve Endotoksin-free GeneElute maxi-prep (Sigma Aldrich), i cili bazohet nё
lizёn e modifikuar bazike me ADS. Molekulat e ARN-sё janё hidrolizuar me RN-azё,
ndёrsa endotoksinat janё mёnjanuar pёrmes ndarjes fazore me Triton X-114 dhe
adsorbimi i ADN-sё plazmidike ёshtё bёrё me filtra siliciumi. ADN-ja plazmidike me
shkallё tё lartё tё transfektimit ёshtё shpёrlarё nga kolona me ujё ultra tё pastёr.
2.4 Kontrolli i kualitetit
Pёrqёndrimi i ADN-sё nga secili prej dy izolateve plazmidike psiRNA si dhe nё psiRNASrc e pORF-LacZ, plazmidet kontroll janё pёrcaktuar me spektrofotometri UV nё 260 nm
dhe, kontaminimi me proteinё ёshtё vlerёsuar me raportin A260/A280. Integriteti dhe
madhёsia e ADN-sё plazmidike, poashtu ADN-sё native (superspiralizuar) si dhe
plazmideve tё digjestuar me SpeI dhe me HindIII endonukleazat (Fermentas
International) ёshtё pёrcaktuar (detektuar) nё elektroforezё me zhel agarozё. Ekstraktet
(digjestionet) e restriktuara tё mёnjanuara, pёrftuara, janё kryer me shfrytёzimin e 10
njёsive nga secila endonukleazё, pufer enzimatik SB, dhe inkubim nё 37°C pёr 3 orё.
Produktet digjestive janё fraksionuar me zhel elektroforezё horizontale nё agarozё 1%
(sigma Aldrich) dhe me ADN ladder (shkallё) prej 1 kb si marker (Novagen).
Nё fund tё kёsaj fazё eksperimentale (I), janё pёrfituar gjithsej dy plazmide me sasi
nga 500 deri 1500 µg, pёr secilin. Me insertimin e oligonukleotideve dyzinxhirore nё
plazmidin psiRNA-h7SKBlasti G1, janё ndёrtuar gjithsej 2 plazmide koduese shRNA
dhe atё:



psiRNA-TERT/M, i cili drejtohet pёr transkriptin gjenik hTERT sipas publikimit
tё sekuencёs shRNA (Masutomi et al., 2003)
psiRNA-TERT/S1 (egzoni 2) drejtuar pёr transkriptit gjenik hTERT (dizajnuar
me softuerin Wizard siRNA).

Plazmidet origjinale tё cilat janё shumuar pa rikombinim ishin:



plazmidi kontroll psiRNA-Src i bazuar nё boshtin psiRNA-h7SKBlasti dhe kodon
sekuencё hairpin tё kacavjerur (scrambled) e cila nuk ka homologji me asnjё
transkript gjenik human.
plazmidi ekspresiv pORF-LacZ kontroll, i cili kodon galaktozidazёn β.
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2.5 Linja qelizore dhe kulturat qelizore
Linja qelizore A549
Linja qelizore A549 pёr herё tё parё ёshtё zhvilluar mё 1972 nga D.J Giard dhe
bashkёpunёtorёt e tij, gjatё mёnjanimit dhe trajtimit tё kёsaj linje qelizore nё kulturёn e
indit kanceroz tё mushёrive, nga tumori i njё mashkulli 58 vjecar i racёs sё bardhё.
Qelizat A549 janё qeliza epiteliale bazale alveolare tё adenokarcinomёs humane.
Ndryshe njihen edhe si qelizat skuamoze tё qelizave epiteliale tё shoqёruara me difuzion
tё ujit, me elektrolitё dhe substance tё tjera. Linja qelizore humane A549 mund tё
ankorohet ose tё pezullohet nё tretёsirё in vitro.


Linjat qelizore janё subkulturuar nё mjedise DMEM (A549), tё plotёsuara me
serum 10% nga fetusi i viҫit, 0.1 mM aminoacide jo esenciale, 2mM L-glutamin
dhe tretёsirё tё antibiotikёve-antimykotikёve (tё gjithё reagentё pёr kulturat
qelizore tё blera nga Sigma-Aldrich) nё inkubator nё 37°C me atmosferё
humidifikuese me 5% CO2 (Hereaus).



Qelizat janё mbajtur nё enё Falkone T-25, nё pllaka me nga 35 mm nё pjata
Pjetri dhe pllaka mikrotitrative me nga 96 gropёza. Procedurat pёr kultivimin e
qelizave janё kryer nё pёrputhje me manualёt pёrkatёs dhe rekomandimet pёr
kёtё praktikё (Hartung et al., 2002). Subkultivimi i qelizave ёshtё bёrё nё
mёnyrё proҫedurale kur numri i qelizave ne enё arrinte 80 deri 90% dhe atё me
trajtim me 0,25% tripsin 0,02% EDTA, ku mё pas qelizat janё ndarё nё numёr
tё arsyeshёm nё pjata tё reja, ashtu siҫ ёshtё rekomanduar nёpёr manual. Tё
gjitha procedurat janё kryer nё dhomёz laminare aseptike.

2.6 Transfektimi
Linjat qelizore qё janё shfrytёzuar nё kёtё studim janё transfektuar me anё tё: plazmidit
ekspresiv kontroll pORF-LacZ (pёr vlerёsimin e efikasitetit tё transfektimit), dy
konstruktet plazmidike
psiRNA-TERT/M dhe psiRNA-TERT/S1 drejtuar ndaj
transkripteve gjenike hTERT dhe me plazmidin kontroll psiRNA-Scr ( i cili kodon
sekuenca tё pёrdredhura (scrambled).
Nё eksperimentёt fillestare janё analizuar metoda dhe reagentё tё ndryshёm
transfektues nё secilёn linjё qelizore: metoda klasike ko-precipitative me kalcium klorid,
polietilenimin (PEI), me dy agjentё komercialё bazuar nё lipide-LyoVec dhe LipoGen
dhe dy nga InvivoGen, si dhe me elektroporim.
Lyovec (InvivoGen) ёshtё masё e trimetilamonium fosfonolipid dimiristoleoilfosfonometilit (DMTPA) dhe dioleonil fosfatidiletanolamil (DOPE). Nё mёnyrё tipike
300 µg nga LyoVec i rikonstruktuar ёshtё pёrzier me 15µL nga plazmidi pёrkatёs dhe pas
formimit tё lipopleksive sasia e duhur ёshtё aplikaur nё enёt T-25 me 60 deri 70%
qelizave konfluente nё mjedisin komplet pa antibiotik.
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LipoGen (InvivoGen) ёshtё njё formulim komercial i patentuar jo lipozomale e
pёrbёrё nga dy zinxhirё oleile tё cilёt janё tё lidhur me spermina pёrmes aminave
sekondare. Ka edhe karakteristika tё lipideve kationike dhe tё lipidit fuzogjen (siҫ ёshtё
DOPE). Spermina ёshtё poliamin kationik divalent, pёr tё cilin mendohet se reagon me
ADN-nё dhe kondenson nё komplekse tё vogla dhe kompatibile tё lipideve me ADN-nё.
Zinxhirёt e pangopur tё karbohidrateve tё DOPE-es kanё rol nё destabilizimin e
membranёs sё dyfishtё dhe me tё lehtёsojnё futjen e komplekseve midis lipideve dhe tё
ADN-sё nё qeliza (Floch et al., 1997; Guillaume-Gable et al., 1998). Komplekset midis
ADN-sё plazmidike dhe LipoGen formoheshin me hollim tё LipoGen-it nё terren pa
serum dhe tundjeve me vorteks me ADN plazmidike. Gjatё eksperimenteve tё hershme
janё testuar raporte tё ndryshme tё ADN-sё plazmidike me LipoGen. Qelizat janё
transfektuar kur monoshtresat kanё sasi rritje pёrafёrsisht 65%.
Forma lineare e polietilaminёs, ёshtё polikation me dendёsi tё lartё dhe me masё
molekulare prej 22 kD, dhe kohёt e fundit shfrytёzohet si agjent pёr futjen e ADN-sё
gjatё terapisё gjenike. Disa autorё thonё se PEI ёshtё disa qindra herё mё efikase nё
transfektimin plazmidik nё krahasim me agjentёt e bazuar me lipidet (Ëieseman et al.,
2003). PEI dhe ADN-ja plazmidike janё holluar me 150 mM klorid natriumi dhe janё
aplikuar kur qelizat ishin konfluente midis 60 dhe 70%.
Nё precipitimin me fosfat kalҫiumi nёn kushte specifike, pёrzihen kloridi i
kalҫiumit, ADN-ja plazmidike dhe bufferi i fosfatit, me qёllim qё tё induktohet
precipitimi i grimcave tё vogla dhe tё patretshme tё fosfatit tё kalciumit me AND-nё e
kondensuar. Nё eksperimentet hershme ёshtё aplikuar procedura pёr secilin plazmid si
mё poshtё: nё epruvetёn sterile mikrocentrifugale janё pёrzier 500 µL 250mM klorid
kalciumi dhe 10 µg ADN- plazmidike. Nё epruvetё sterile prej 15 mL janё pipetuar
500µl 2X HBS (420 mM HEPES, ph 7,1 +/- 0,05; 170 mM NaCl) dhe 20 µL 100X 70
mM buffer fosfati. Masa e pёrbёre prej ADN/CaCl2 ёshtё shtuar nё formё tё pikave nё
tretёsirёn fosfatike HBS duke e pёrzier nё vorteks dhe ёshtё inkubuar pёr 30 minuta nё
temperaturё dhome, qё tё formohet percipitati i pёrshtatshёm.
Elektroporimi, ёshtё njё teknikё e fuqishme dhe e shpeshtё, e cila shfrytёzohet pёr
transfektim, e cila ёshtё veҫanёrisht e pёrshtatshme pёr insertmin e gjeneve nё linjat
qelizore, tё cilat transfektohen vёshtirё dhe pёr qelizat primare tё kultivuara nё kushte In
vitro. Elektroporimi bazohet nё shfrytёzimin e pulsimeve tё shkurtёra me voltazh tё lartё
pёr hapje afatshkurtёr tё poreve tё vogla nё membranёn qelizore. Gjatё kёsaj gjendje tё
pёrshkueshme afatshkurtёr nё qelizat mund tё futen molekula tё ndryshme ose pёrmes
difuzionit tё thjesht vёshtirё, si molekula tё vogla, ose pёrmes procesit tё elektroforezёs, e
cila mundёson kalim pёrmes membranave tё destabilizuara, siҫ aplikohet gjatё
transferimit tё ADN-sё (Gehl, 2003). Elektroporimi ёshtё kryer nё kyveta sterile me
vendosje elektrodave nga 4 mm (Eppendorf) me elektroporator tё vetёndёrtuar, i cili
prodhon pulsime me rёnie eksponenciale dhe i arrijnё karakteristikat dhe opsionet e
aparaturave tё pёrshtatshme komerciale. Dy deri tre miliona qeliza janё risuspenduar nё
800 µL DPBS dhe nё to ёshtё shtuar 30 deri 40 µg ADN plazmidike e pёrshtatshme. Nё
pёrputhje me tё dhёnat e publikuara dhe sipas eksperimenteve preliminare elektroporimi i
linjёs qelizore A549 ёshtё kryer nё 300V, 1000 µF, dhe rezistencё tё pakufishme.
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Gjatё eksperimentimeve optimizuese janё testuar pёrqendrime tё ndryshme tё
ADN-sё ose raporte tё ndryshme midis ADN-sё dhe agjentёve transfektues, sipas
rekomandimeve tё prodhuesit.

2.6.1 Vlerёsimi i efikasitetit tё transfektimit
Efikasiteti i transfektimit me tё gjithё agjentёt nё linjat qelizore ёshtё vlerёsuar pёrmes
pёrcaktimit tё aktivitetit tё galaktozidazёs β me ngjyrosje tё monoshtresave qelizore me
kit-in LacZ Reporter Assay (InvivoGen). Pas mbjelljes nё pjatat e Pjetrit 35-mm ,secila
linjё qelizore ёshtё transfektuar me plazmidin pORF-LacZ duke shfrytёzuar pesё agjentё
tё ndryshёm gjerёsisht teknik tё transfektimit: LyoVec, LipoGen, precipitimin fosfat
kalҫium, PEI, dhe elektroporimin. Pas 48 orёve qelizat janё fiksuar me glutaraldehid, janё
shpёrlarё me DPBS dhe janё inkubuar me supstratin enzimatik 5-brom-4klor-3indolil-βD-galaktopiranozid (X-Gal). Shndёrrimi i supstratit pa ngjyrё nё produkt tё ngjyrosur
kaltёr ёshtё shfrytёzuar pёr pёrcaktimin e aktivitetit tё β-galakatozidasёs nё qelizat e
transfektuara tё ngjyrosura nё tё kaltёr, pёrkundёr qelizave tё patransfektura tё cilat nuk
ngjyrosen.
Pёr analizё kuantitative pjatat e Pjetrit janё fotografuar nёn mikroskop invertiv
(Wild M-40, Heerdrugg, Zvicёr) nё zmadhim prej 100X, me kamerё digjitale (Canon
Power Shot A70). Fotot digjitale janё analizuar dhe, mё tej janё numёruar qelizat e
ngjyrosura dhe tё pangjyrosurat, duke shfrytёzuar opsionin pёr analiza tё qelizave dhe
grimcave nga ImageJ softueri, verzioni 1.33u (i arritshёm nё htt:rsb.info.nih.gov/ij), i cili
ёshtё i zhvilluar pranё Institutit Kombёtar pёr Shёndet nё Betezda, SHBA. Efikasiteti i
transfektimit ёshtё shprehur si pёrqindje e qelizave tё transfektuara nё sё paku 200 qeliza
tё numёruara.

2.6.2 Pёrzgjedhja e antibiotikёve nё qelizat e transfektuara
Pёr studimin e efekteve momentale tё supresimit tё gjeneve ndёrmjetёsuar me
interferencёn e ARN-sё, qelizat janё trajtuar 24 orё pas transfektimit me doza letale tё
njohura paraprakisht. Trajtimi afatshkurtёr me antibiotik pёrzgjedhёs shfrytёzohet pёr
eliminime tё qelizave tё patransfektuara dhe, me kёtё pasuron kulturёn me qeliza tё
transfektuara, duke mundёsuar studim tё efekteve nga supresimi i shprehjes (Izumi et al.,
1991). Blasticidina S ёshtё antibiotik peptidil-nukleozid i cili ёshtё i izoluar nga
kёrpudhat e tharmit Strepomyces griseochromogenes. Nё mёnyrё specifike inhibon
sintezёn proteinike edhe nё qelizat prokariote edhe nё ato eukariote, pёrmes inhibimit tё
formimit tё lidhjes peptidike gjatё translatimit nё ribosome. Blasticidina S shpesh
aplikohet pёr pёrzgjedhje tё qelizave, tё cilat janё tё transfektuara me plasmid dhe qё
mbajnё gjenin pёr rezistencё bsr ose BSD. Qelizat janё trajtuar me nga 10 µg/mL
Blasticidin S duke filluar 24 orё pas transfektimit, ndёrsa trajtimi ka zgjatur gjithsej 24
orё deri sa ka filluar aplikimi i testeve pёr ndjeshmёri ose deri nё fillim tё analizave tё
tjera.
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2.6.3

Vlerёsimi i efikasitetit dhe dinamikёs sё supresimit gjenik me konstruktet
plazmidike tё cilёt kodojnё shRNA

Pёr supresimin e gjenit hTERT nё linjёn qelizore A549 ёshtё bёrё vlerёsimi i efikasitetit
nё secilin konstrukt plazmidik pёr supresimin e gjenit hTERT nё linjёn qelizore A549.
Pёrqindja e zvogёlimit tё aktivitetit tё telomerazёs ёshtё logaritur nё mёnyrёn si mё
poshtё: [(aktiviteti i telomerazёs te qelizat e patransfektuara – aktiviteti i telomerazёs te
qelizat e transfektuara)/ aktiviteti i telomerazёs nё qelizat e patransfektuara)]*100
Pёrveҫ kёsaj janё implementuar eksperimente ku periodikisht janё ndjekur fillimi,
dinamika dhe pёrfundimi specifik i supresimit tё ekspresimit gjenik. Nё eksperimentet
preliminare ёshtё matur supresimi i gjenit target me konstruktin adekuat psiRNA dhe atё
me RT-PCR pёr transkriptin e hTERT, si dhe pёrcaktimi i tё aktivitetit tё telomerazёs.
Ёshtё zgjedhur plazmidi mё efikas pёr gjenin dhe ai ёshtё shfrytёzuar pёr eksperimentin
pёrfundimtar. Ekspresimi i gjenit pёrkatёs pas transfektimit me secilin konstrukt, ёshtё
implementuar te tё njёjtat qeliza tё transfektuara me plazmidin kontroll psiRNA-Scr.
2.7 Analiza e RT-PCR-sё
RT-PCR apo reaksioni zinxhirё i polimerazёs me transkriptim rivers ёshtё teknikё shumё
e ndjeshme pёr anёn sasiore nё nivel ARN-je nё krahasim me analizёn Northern Blot dhe
testin e mbrojtjes RN-aza. RT-PCR ka bёrё revolucionarizim nё kёrkimet e shprehjes
gjenike. Nё RT-PCR-nё relative shfrytёzohen prajmer pёr transkript, tё cilёt paraqesin
kontroll tё brendshёm gjatё reaksionit tё RT-PCR-sё me prajmer gjenik specifik. Shpesh
si kontroll i brendshёm pozitiv janё molekulat e ARN-sё tё aktinёs β dhe tё
dehidrogjenazёs gliceraldehid 3-fosfat (GAPDH) dhe ARNr-sё 18S. Si sasi relative siҫ
ёshtё shfrytёzur nё kёtё studim sasia relative e tёrrёsishme transkriptit gjenik nё shembuj
tё ndryshёm aplikohet me transkriptin e brendshёm gjenik kontroll GAPDH.
Mё qёllim qё RT-PCR relative tё shfrytёzohet, reaksioni PCR doemos duhet tё
ndёrpritet kur produktet amplikative nga kontrolli i brendshёm dhe nga gjeni i interest,
janё tё detektueshёm dhe janё nё fazёn eksponenciale tё amplifikimit. Pas saj sinjali
floureshent nga shiriti elektroforetik i kontrollit tё brendshёm shfrytёzohet pёr
normalizim tё atij nga gjeni specifik te e njejta mostёr. Me kёtё gjё minimizohen
variacionet midis mostrave, tё cilat kushtёzohen nga ndryshimet nё efikasitetin izolues tё
ARN-sё ose nga aktiviteti i transkriptazёs reverse, gabimet nё kuantifikim tё ARN-sё ose
pёrgjatё gabimeve nё pipetim. Tё dhёnat qё fitohen me RT-PCR shpesh shprehen si
dallime nё pёrqindje ose sa herё ёshtё mё lartё ose mё poshtё niveli i ekspresimit tё
ndonjё gjeni nё raport me kontrollin e brendshёm, me ҫ’ka mundёsohet krahasimi midis
mostrave tё ndryshme.
Reaksioni RT-PCR nё kёtё studim ёshtё shfrytёzuar pёr detektim gjysёmsasior tё
molekulave tё ARNm-sё tё gjenit hTERT gjatё eksperimenteve pёr caktimin e dinamikёs
kohore tё supresimit gjenik dhe nё fazёn prelimenare eksperimentale pёr vlerёsimin e
efikasitetit tё supresimit. ARN-ja e pёrgjithshme qelizore ёshtё izoluar nga secila linjё
qelizore me metodёn e ekstraktimit e guanidine izotiocijanat-fenol-kloroform
(Chmezynski dhe Sacchi, 1987). ARN-ja ёshtё izoluar nё periudha tё ndryshme kohore
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pas transfektimi, duke filluar nga periudha kohore prej 24 orёve pas transfektimit dhe mё
pas ёshtё izoluar ҫdo 24 orё mё vonё duke vazhduar deri nё 150 orё pas transfektimit.
Shkurtimisht, qelizat janё homogjenizuar nё tretёsirё tё guanidinё izotiocianat me 2merkaptroetanol tё freskёt dhe mё pas ёshtё shtuar masё e fenolit dhe kloroformit. Pas
ndarjes sё fazave mё anё tё centrifugimit, ARN-ja e cila ёshtё prezente nё fazёn ujore
ёshtё percipituar me izopropanol -20°C, ёshtё shpёrlarё me etanol 70%, dhe ёshtё
risuspenduar nё ujё pa RN-aza. Pёr largimin e ADN-sё kontaminuese, ARN-ja e izoluar
ёshtё trajtuar me deoksiribonukleazё I pa RN-azё (DNase I, Sigma-Aldrich) nё 37°C
pёrgjatё 30 minuta. Pas ҫaktivizimit termik tё enzimёs ёshtё kryer riprecipitimi dhe
rispuspenimi i ARN-sё sё izoluar. Nё secilin izolat ёshtё shtuar nga 20 njёsi RNasin
inhibitor i ribonukleazave (Promega) ngrirja dhe depozitimi nё -75°C deri 80°C.
RT-PCR ёshtё kryer me sistemin ImProm-II pёr transkriptimi revers (Promega).
Shkurtimisht, pёr sintezёn e zinxhirit tё parё nga cADN-ja (ADN komplementare) ёshtё
pёrzier reaksioni i mёposhtёm: 0,5 µg RNA izolat, 0,5 µg prajmer Oligo (dT)15, njё njёsi
e ImProm-II revers transkriptazё, 3mM klorid magnesium dhe nga 10mM nga secili
dNTP. Epruvetat janё inkubuar nё 42°C pёr njё orё. Janё shfrytёzuar prajmerat si mё
poshtё: Pёr cADN hTERT (Lin et al., 2003)- 145 ҫb
(LT5) 5’-CGGAAGAGTGTCTGGAGCAA-3’
(LT6) 5’-GGATGAAGCGGAGTCTGGA-3’

Pёr kontrollin e brendshёm GAPDH tё cADN-sё (Lin dhe Elledge., 2003)- 450 ҫb
(K136) 5’- CTCAGACACCATGGGGAAGGTGA-3’
(K137) 5’- ATGATCTTGAGGCTGTTGTCATA-3’

Amplifikimet e PCR-sё janё kryer me programin vijues: denatyrimi inicues nё
94°C pёr 4 minuta, mё pas kanё pёsuar 32 cikle, secili i pёrbёrё nga 3 hapa; denatyrim nё
94°C pёr 1 minutё, anilimi nё 55°C pёr 30 sekonda dhe nё fund zgjatje nё 72°C pёr 45
sekonda. Produketet e PCR-sё janё fraksionuar me elektroforezё nё 2% agarozё. Zhelet
janё ngjyrosur me bromur tё etidiumit dhe mё pas janё vizualizuar nё UVtransiluminator, dhe mё pas janё fotografuar me kamera dixhitale (Canon PoWer Shot
A70). Intenziteti i floureshencёs sё bandave pёr gjenet specifike dhe tё bandёs kontroll
nga secila mostёr janё matur me anё tё funskionit pёr analiza tё xheleve nё softuerin
ImageJ, verzioni 1.33u.
2.8 Testet pёr citotoksicitet dhe pёr apoptozё
Pas pёrcaktimit tё procedurёs optimal tё transfektimit dhe pas zgjidhjes sё konstrukteve
plazmidike tё cilёt induktojnё fuqishёm bllokimin e shprehjes gjenike tё linjave qelizore
A549, ёshtё realizuar transfektimi me plazmidet si mё poshtё:



Plazmidi kontrollё psiRNA-Scr
Plazmidi psiRNA-TERT/M
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Dyzet e tetё orё pas pasurimit tё kulturёs me qeliza tё tranfektuara pёrmes Blasticidinёs
S, secila kulturё qelizore e transfektuar ёshtё trajtuar me tripsinё dhe ёshtё mbjellё nё
pllaka mikrotitrative me 96 gropёza (MTP) dhe me dendёsi prej 10.000 qeliza pёr
alveolё.
Trajtimi me cisplastin (CDDP) ka filluar 48 orё pas selektimit me antibiotik
gjerёsisht 72 orё pas transfektimit. Bazuar nё literaturё dhe nё eksperimentet e
mёparshme pёr dinamikёn e kohёs sё veprimit tё interferencёs sё ARN-sё ndaj mARN
hTERT dhe pёrqёndrimit proteinik, kjo periudhё ёshtё optimale pёr analizёn e efekteve
afatshkurtё tё supresimit gjenik. Qelizat janё shpёrndarё nё mediume komplete pёr
kultivim (pa antibiotik) dhe me pёrqёndrime tё ndryshёm tё cisplastinёs (0;5; 10; 25; 50
dhe 100µM). Pas 48 orёve ёshtё aplikuar analiza pёr proliferim qelizor (testi tetrazolium
XTT) dhe tё dhёnat janё paraqitur si pёrqindje e vlerave tё mesme tё absorbancёs
fillestare (nё zero koncentrim tё CDDP). Testi XTT pёr proliferim qelizor ёshtё aplikuar
pas 48 orёve, si dhe para testimit me cisplastin. Tё dhёnat janё paraqitur si pёrqindje e
vlerave tё mesme tё absorbancёs fillestare.
2.8.1 Testimet pёr citotoksicitet dhe proliferim qelizor
Analizat kolorimetrike bazuar nё formazin janё shfrytёzuar sipas procedurave tё njohura
(Osmak et al., 1999). Me kёto analiza matet aktiviteti i dehidrogjenazave mitokondriale
nё qelizat e gjalla ku pritet unaza e tetrazoliumit nё substrat dhe konvertohet nё produkt
tё ngjyrosur formazin. Rritja ose ulja e numrit tё qelizave rezulton me ndryshim nё sasinё
e formimit tё formazanit i cili shpreh shkallёn e citoksicitetit shkaktuar nga agjenti i
analizuar.
Pёr testin XTT shfrytёzohet bashkimi i tetrazoliumit me emrin e njohur dhe
mbrojtur XTT (natrium 3’-[1-(fenilamino-karbonil)3,4-tetrazolium]- bis (4-metoksi-6nitro) benzen acid sulfonil hidrati dhe agjentit pёr ҫiftёzim tё elektroneve fenazin
metosulfat (PMS).
Analiza ёshtё kryer nё qeliza tё cilat janё transfektuar me plazmid tё pёrshtatshёm
shRNA 24 orё mё parё.


Qelizat janё mbjellё nё pllaka me 96 gropёza MTP me dendёsi prej 5000
qeliza pёr alveole nё 100 µL nё medium tё plotё, dhe janё eksponuar nё
pёrqёndrime tё ndryshme me cisplastin. Proliferimi qelizor ёshtё matur
mё pas 24 ose 48 orё me testin XTT.



Nga 20 µL prej masёs tё reaksionit XTT/PMS (Sigma Aldrich) janё
aplikuar nё secilёn gropёza tё trajtuara me qeliza dhe, mё pas pllakat janё
inkubuar 4 orё nё inkubatorin pёr kultura qelizore



Pas inkubimit absorbancat janё matur nё 450 nm me gjatёsi valore
referente prej 650 nm me lexues TRAP (Anthos III, Germany).
Proliferimi qelizor ёshtё llogaritur me vlerat mesatare tё absorbancёs nё
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qelizat e trajtuara nё raport me absorbancёn nё qelizat e patrajtuara, pra
kontroll dhe ёshtё shprehur si pёrqindje e vlerёs sё qelizave tё patrajtuara.




Numri i qelizave dhe vijabiliteti i tyre ёshtё pёrcaktuar me numёrim nё
hemocitometёr me ngjyrё vitale, tripani i murmё (0,02% nё DPBS,
Sigma-Aldrich) nё ҫdo 24 orё. Pёrqindja e proliferimit ёshtё llogaritur me
formulёn si mё poshtё:

Intervali kohor i ndarjes (DT) ёshtё llogaritur 24 orё pas transfektimit dhe
numёrimit tё qelizave:

Ku nX dhe n0 paraqesin numrin e qelizave nё kohёn X dhe 0 (Kraemer et al., 2003 )
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI
3.1 Rezultatet nga faza e parё eksperimentale
Prodhimi i plazmideve
Gjatё kёsaj faze eksperimentale janё ndёrtuar plazmide rikombinatё psiRNA duke
shfrytёzuar teknika tё inxhinierisё gjenetike. Me anё tё endonukleazёs BbsI plazmidi
psiRNA-h7SK-Blasti-G1 fillimisht ёshtё tretur dhe mё pas, fragmenti mё i madh ёshtё
fraksionuar me anё tё elektroforezёs nё agarozё. Mё anё tё anilimit tё oligonukleotideve
komplementarё, janё pёrftuar inserte koduese dyzinxhirore tё shRNA-sё tё cilёt janё
lidhur nё boshtin e plazmidit.

Figura 16. Analizё e vlerёsimit tё efikasitetit tё anilimit tё oligonukleotideve komplementare.

Linja M: marker 20 ҫb, pёr masёn molekulare tё ADN-sё (Bio-Rad). hTERT (ekzoni
11)_ Masutomi et al., oligo 1 dhe 2 ; hTERT transkripti_pozicioni 1-1800), oligo 1 dhe 2.
(Detajet pёr oligonukleotidet janё dhёnё nё kapitullin materiali dhe metoda. Linjat 1, 2, 3
inserte dyzinxhirore tё formuara me anilimin e ҫifteve tё oligonukleotideve
komplementare.)
Llojet e pёrshtateshme tё bakterit E. Coli janё transformuar me plazmidet e
ndёrtuara dhe kolonitё tё cilat pёrmbajnё plazmide rikombinante janё identifikuar me
pёrcaktimin kaltёr/bardhё. Pёrveҫ saj ёshtё bёrё edhe amplifikimi i drejtёpёrdrejtё me
PCR duke marrё sasira tё vogla me vazhduesit e mikropipetave nga kolonitё e bardha dhe
disa sasira nga kolonitё e kaltёrta. Rezultatet nga amplifikimet ku janё shfrytёzuar
prajmerёt specifik pёr shtyllёn plazmidike OL559 dhe OL408 janё treguar nё foton e
mёposhtme.
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Figura 17. Amplifikim i drejtёpёrdrejtё me PCR i mostrave nga kolonitё bakteriale me prajmerё
specifik pёr boshtin e plazmidit.

Linja M: Marker me 20ҫb, pёr masёn molekulare tё ADN-sё (Bio-Rad). Linjat nga 1-7 :
Koloni bakteriale tё rritura nё mjedise me agar. Produktet e PCR-sё janё fraksionuar nё
elektroforezё me agarozё 1,5%. Amplifikimi i mostrave nga kolonite e bardha ka
rezultuar me banda (shirita) elektroforetike me gjatёsi pёrafёrsisht 275 ҫb, ashtu edhe siҫ
parashikohej, pasi qё kёto plazmide pёrmbajnё insertin oligo dyzinxhiror shRNA kodues.
Pёr pёrcaktimin e pёrqёndrimit tё ADN-sё nё secilin izolat plazmidik ёshtё shfrytёzuar
spektrofotometria kuantitative UV. Integriteti i plazmideve native (cirkulare) ёshtё
vlerёsuar me elektroforezё nё zhel agarozё.

Figura 18. Elektroforeza kontroll pёr verifikimin e integritetit tё plazmideve

Alikuot nga plazmidet e patrajtuara ёshtё analizuar me elektroforezё horizontale 1%.
Linja M. Marker i ADN-sё prej 1kb (Novagen); linjat 1-7psiRNA-TERT dhe psiRNATERT/M. Prezenca e njё shiriti me intenzitet tё lartё tё floureshencёs nё pozicionet prej
deri 7 tregon prezencёn e plazmidit me ADN tё superspiralizuar e cila migron ndryshe
nga pritjet qё bazohen nё kalkulimet e peshёs molekulare. Pёr tё konfirmuar integritetin
e plazmideve tё pastra ёshtё kryer tretja me anё tё dy endonukleazave dhe me pas mostrat
janё analizuar nё elektroforezё me zhel agarozё.
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Figura 19. Analiza restriktive e konstrukteve plazmidike

Fraksionet e jotretura dhe tё tretura janё ndarё me elektroforezё horizontale nё agarozё
3%. Plazmidet psiRNA-TERT/M dhe psiRNA-TERT/S1. Linja M: Marker prej 1kb i
ADN-sё (Novagen). Linja1: plazmide tё digjestuara me endonukleaza restrictive Spe;
linja 2: plazmide tё digjestuara me endonukleazё HindIII; Linja 3: plazmidet e
padigjestuara. Siҫ shihet nё figurёn 15, plazmidet e superspiralizuara tё patretura
migrojnё mё ngadalё se sa është llogaritur pёr gjatёsitё e dhёna. Tretja me endonukleazёn
(HindIII), e cila njeh renditjen 5’-A↓AGCTT’-3, e pret plazmidin nё pozicionin 2257 te
plazmidi psiRNA-TERT/M ose nё pozicionin 2561 te plazmidi psiRNA-TERT/S1.
Gjatёsia e kёtyre shiritave elektroforetik ёshtё pёrafёrsisht 2575 ҫb pikёrisht ashtu siҫ
parashikohet nga llogaritjet teorike gjatё hartimit tё kёtyre plazmideve. Endonukleaza
SpeI e njeh renditjen 5’-A↓CTAGT-3’nё dy pozicione 415 dhe 2253 ҫb te tё dyja
plazmidet dhe gjeneron produkte me nga 1838 ҫb dhe 741 ҫb, ashtu siҫ duket nё
elektroforegramёn e treguar. Nё fund tё fazёs sё parё eksperimentale u prodhuan gjithsej
2 plazmide, secili me sasira nga 500 deri 1500 µg. Me insertimin e oligonukleotideve
dyzinxhirore nё plazmidin psiRNA-h7SKBlast G1, u prodhuan gjithsej dy plazmide tё
cilёt kodojnё shRNA dhe janё shёnuar si:



Plazmidi psiRNA-TERT/M drejtuar ndaj transkriptit gjenik hTERT sipas
sekuencёs sё publikuar pёr shRNA (Masumi et al. 2003)
Plazmidi psiRNA-TERT/S1 drejtuar ndaj transkriptit gjenik hTERT (hartuar me
anё tё softuerit siRNA Wizard).

Plazmidet origjinale tё cilёt u amplifikuan pa rikombinim ishin:



Plazmidi kontroll psiRNA-Scr, bazuar nё boshtin psiRNA-h7SKBlasti G1 dhe
kodon sekuenca hairpin tё kacavjera (scrambled) tё cilat nuk kanё homologji me
asnjё transkript gjenik human tё njohur dhe;
Plazmidi ekspresiv kontroll pORF-Lac i cili kodon galaktozidazёn β.
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3.2 Rezultatet nga faza eksperimentale II
3.2.1 Pёrcaktimi i efikasitetit tё transfektimit
Gjatё kёsaj faze eksperimentale linja qelizore A549 ёshtё transfektuar me plazmidin
kontroll ekspresiv pORF-LacZ, i cili kodon galaktozidazёn β. Aktiviteti enzimatik ёshtё
bёrё i dukshёm me ndihmёn e ngjyrosjes sё monoshtresave qelizore me anё tё testit LacZ
Reporter (fotot e linjave qelizore, figura 17). Pas optimizimit, rezultatet mё tё mira
transfektuese nё linjёn qelizore A549 janё arritur me reagjensin LyoVec ku 60 % dhe
respektivisht 53% e qelizave ishin pozitive pёr nga ngjyrosja.

Figura 20. Mikrofotografi tё linjave qelizore A549 tё ngjyrosura me aktivitet tё galaktozidazёs β
gjatё pёrcaktimit tё efikasitetit tё transfektimit.

Qelizat janё transfektuar me plazmidin ekspresiv kontroll pORF-LacZ me anё tё agjensit
LyoVec (siҫ ёshtё pёrshkruar nё materiali dhe metoda). Dyzet e tetё orё mё vonё ёshtё
kryer ngjyrosja pёr aktivitetin e galaktozidazёs β. Qelizat e transfektuara janё tё
ngjyrosura me ngjyrё kaltёr-gjelbёrt.
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3.2.2 Pёrzgjedhja e plazmidit me efektёshmёri mё tё lartё për heshtjen e mARN-së
hTERT
Gjatё pёrzgjedhjes sё plazmidit mё efikas nё heshtjen specifike gjenike, linja qelizore e
karcinomёs sё mushkёrive A549 ёshtё transfektuar me dy konstrukte plazmidike
psiRNA, psiRNA-TERT/M dhe psiRNA-TERT/S1, qё kanё target transkriptet gjenike
hTERT. Plazmidi kontroll psiRNA-Scr, i cili kodon renditje tё ARN-sё (small hairpin)
scramble, ёshtё shfrytёzuar si kontroll nga i cili janё bёrё tё gjitha normalizimet e
vlerave. Eksperimentet, tё cilat janё realizuar pёr tё vlerёsuar dinamikёn kohore tё
heshjes specifike gjenike, ndёrmjetёsuar me interferencёn e ARN-sё, kanё treguar qё
niveli i ARNm-sё tё gjenit hTERT ёshtё suprimuar nё nivele mё tё ulёta, pёrafёrsisht 72
deri 96 orё pas transfektimit, ndёrsa niveli i ARN-sё ёshtё kthyer nё nivel normal pas 120
orёve pas transfektimit. Niveli i ARNm-sё (matur me RT-PCR) ёshtё treguar nё figurёn
21. Niveli proteinik ose aktivitetit enzimatik i telomerazёs vlerёsuar me analizёn TRAPPCR, ishte nё nivel mё tё ulёt nё periudhёn kohore 96 orё pas transfektimit siҫ ёshtё
paraqitur nё figurёn 22.

Figura 21. Dinamika e veprimit tё plazmideve nё njёsi kohe tё heshjes se gjenit hTERT te linja
qelizore A549, e pёrcaktuar me anё tё RT-PCR-sё.

Me ndihmёn e softuerit ImageJ (pas fotografimit tё prodhimeve tё RT-PCR-sё) pёr matje
gjysёmsasiore tё intenzitetit tё floureshencёs nga shiritat e transkripteve gjenike tё gjenit
hTERT janё krahasuar me shiritat pёrkatёs nga transkripti gjenik i gjenit kontroll intern
GAPDH (gliceraldehid-3-fostat dehidrogjenazё) i cili njihet ndryshe edhe si gjen
―housekeeping‖ i cili shprehet nё mёnyrё konstante nё qelizat e transfektuara (me
madhёsi pёrafёrsisht 500ҫb), nga ku shihet qё niveli i transkriptit gjenik tё hTERT nё
periudhёn kohore 72 orё pas transfektimit ёshtё nё nivel mё tё ulёt.
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Figura 22. Vlera semikuantitative e aktivitetit tё telomerazёs matur me RT-PCR.

Vlerat janё paraqitur si pёrqindje e nivelit tё ARNm-sё pёr gjenin hTERT nё raport me
qelizat e patransfektuara nё linjёn qelizore A549. Matjet, tё cilat janё realizuar pёr tё
vlerёsuar dinamikёn kohore tё heshjes specifike gjenike, ndёrmjetёsuar me interferencёn
e ARN-sё, ka treguar qё niveli i gjenit hTERT ёshtё suprimuar nё nivele mё tё ulёta,
pёrafёrsisht 72 deri 96 orё pas transfektimit, ndёrsa niveli i aktivitetit ARN-sё ёshtё
rikthyer nё nivel normal pёrafёrsisht pas 120 orёve pas transfektimit

Pёrqindja e vlerave nё raport me
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Figura 23. Vlerat semikuantitative tё aktivitetit tё telomerazёs matur me TRAP
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Vlerat janё shprehur si pёrqindje e nivelit tё enzimёs telomerazё nё qelizat e
transfektuara nё raport me qelizat e patransfektuara tё linjёs qelizore. Pas optizmizimit tё
kushteve, transfektimi i linjёs qelizore nga kanceri i mushkёrive A549, me plazmid qё
kodon shRNA solli deri nё heshtje pёrkohshme tё ekspresimimit tё gjenit hTERT.
Plazmidi psiRNA-TERT/M tregon bllokim tё konsiderueshёm. Po ashtu, edhe niveli i
ulёt i aktivitetit tё telomerazёs 96 orё pas transfektimit ёshtё lehtёsisht i detektueshёm nё
linjёn qelizore A549.
3.3 Rezultatet nga faza e tretё eksperimentale
3.3.1 Efektet e heshtjes postrankripsionale të gjenit hTERT në proliferimin qelizor
Nё kёtё studim, tё gjitha matjet për nivelin e proliferimit qelizor janё kryer nё sё paku dy
eksperimente tё pavarura, duke shfrytёzuar qeliza, tё cilat nuk janё pasazhuar mё shumё
se 8 herё. Tё gjitha vlerat pёr rritjen qelizore janё shprehur si pёrqindje e vlerave iniciale
bazuar/referuar nё qelizat e patrajtuara (numri i qelizave, pёrqindja e vijabilitetit, ose
vlerat e absorbancёs tё pёrfituara me anё tё testit XTT). Nё linjёn qelizore, vlerat janё
normalizuar me vlerat mesatare nga qelizat e transfektuara me plazmidin kontroll
psiRNA-Scr.
3.3.2 Analiza e efekteve citotoksike nga cisplatina
3.3.2.1 Rezultatet nga qelizat me transfektim tё pёrkohshёm.
Linja qelizore A549 ёshtё analizuar pas transfektimit me plazmidin: psiRNA-hTERT.
Vlerat e mesme tё pёrfituara janё normalizuar pёrballё vlerave mesatare nga tё njёjtat
qeliza tё transfektuara me plazmidin kontroll psiRNA-Scr me renditje “scramble”.
Pasurimi i qelizave pёrkohёsisht tё transfektuara ёshtё bёrё me Blasticidin S (me
pёrqёndrim pёrfundimtar prej 10µg/mL) 24 orё pas transfektimit dhe ka zgjatur edhe 48
orё. Me vёzhgim tё rregullt tё enёve tё kulturёs qelizore me ndihmёn e mikroskopit fazёkontrast, ёshtё vёrejtur shkёputja nga sipёrfaqja e enёs dhe reduktimi i monoshtresёs
qelizore te tё gjitha qelizat e transfektuara. Trajtimi me cisplatin (CDDP) ёshtё bёrё 48
orё pas selektimit me antibiotik, gjerёsisht 72 orё nga transfektimi fillestar. Sipas
literaturёs dhe sipas tё dhёnave tё eksperimenteve mё tё hershme dinamika kohore e
shprehjes sё ARNm-sё pёr gjenin hTERT si dhe nivelit tё aktivitetit enzimatik kjo
periudhё ёshtё optimale pёr analizёn e efekteve afatshkurtёr pёr heshtjen e gjeneve, duke
marrё parasysh kohёn e gjysmё jetёs sё proteinёs nё qelizё.
Pas ekzpozimit ndaj mё shumё pёrqёndrimeve tё ndryshme tё cisplastinёs (0; 5;
10; 25; 50 dhe 100µM), ёshtё kryer testi i proliferimit qelizor (analiza XTT) dhe tё
dhёnat janё shprehur si pёrqindje e vlerave tё mesme tё absorbancёs nё krahasim me
qelizat e patrajtuara (pёrqёndrim zero tё CDDP-sё) duke konsideruar kёtё vlerё si 100%.
Rezultatet nga ekzpozimi i linjёs qelizore A549 tё transfektuar, ndaj cisplastinёs ёshtё
treguar nё figurёn me numёr 24 ndёrsa vlerat numerike janё shprehur nё tabelёn 5:
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Figura 24. Analizё e citotoksicitetit me anё tё testit XTT nё qelizat A549 tё trajtuara me CDDP
pёrgjatё 48 orёve

Analiza statistikore tregon qё dallimet midis kurbave nё linjёn qelizore me plazmidin
A549/psirRNA-hTERT krahasuar me qelizat e transfektuara me plazmidin kontroll
(A549/psiRNA-Scr) statistikisht janё sinjifikant (p˂0,05). Siҫ duket edhe nga rezultet e
treguara heshtja e gjenit hTERT ndёrmjetёsur me interferencё tё ARN-sё shkakton
ndryshim tё konsiderueshёm tё ndjeshmёrisё ndaj cisplatinёs nё linjёn qelizore A549.
Tabela 5: Vlerat numerike tё pёrfituara me anё tё krahasimit tё rezultateve nga testi XTT pёr
linjёn qelizore A549

Pёrqindja nga vlerat fillestare
0
100.00
100.00
100.00
100.00

5
95.22
97.69
101.79
100.21

10
88.68
93.66
104.68
93.15

25
69.82
63.04
86.21
100.13

50
56.01
51.68
75.16
79.03

100
55.02
46.58
76.36
67.64

CDDP
(µM)
psiRNAhTERT
psiRNAScr

Vlerat numerike nga tabela janё shfrytёzuar pёr ndёrtimin e lakoreve tё treguara nё
figuren me numёr 24 qё shrehen si rezultat i ndryshimeve nё pёrqindjen e proliferimit
qelizor induktuar me pёrqindje tё ndryshme tё cisplatinёs (ekspozimi pёrgjatё 48 orёve).
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Vlerat nga qelizat e patrajtuara me cisplatin janё shfrytёzuar si vlera 100%, dhe pёr arsye
tё kёtij normalizimi deviacioni standart pёr kёto vlera ёshtё zero.
Zgjedhja e modelit matematikor pёr llogaritje ёshtё bёrё me anё tё programit pёr
zgjedhjen e lakoreve (CurveExpert) nё devijacion standart mё te ulёt dhe koeficient tё
korelacionit mё tё lartё. Pёr arsye tё dallimeve nё formёn e kurbave, modeli i pёrshtshёm
pёr llogaritje tё IC50 dallohej midis linjave qelizore tё trajtuara dhe tё patrajtura.
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4. DISKUTIMI

Në bazë të transformimi kancerogjenik qelizor, qëndrojnë grupe të sëmundjeve
funksionale gjenomike, që karakterizohen nga mbishprehja e gjeneve kanceroze, të
ҫ’aktivizimit të gjeneve tumor bllokuese si dhe mosfunksionim të qëndrueshmërisë
gjenike. Në dhjetëvjeҫarët e fundit, kërkimet në mekanizmat molekularë të kancerit kanë
zbuluar një numër të madh të onkogjenëve. Me një përkushtim të madhë për të
identifikuar, klonuar, sekuencuar dhe analizuar funksionin e onkogjenëve janë zhvilluar
strategji të reja preventive dhe terapeutike për të mposhtur kancerin. Një ndër këto
strategji, rregullimi i gjeneve përmes ARN-së është një armë e fuqishme e heshjes së
gjeneve brenda qelizave. Kjo qasje shfrytëzohet për të identifikuar gjene të cilët paraqiten
kritikë për rritjen, diferencimin dhe vdekjen qelizore. Po ashtu për të mbrojtur qelizat nga
invazioni i viruseve, për të frenuar gjenezën e kancerit, si dhe për të hulumtuar
mekanizmat molekularё të sëmundjeve të tjera (Fischer, 2005). Zbulimi i interferencës së
ARN-së është zbulimi më i madh i biologjisë moderne. Interferenca e ARN-së ndikon në
proliferimin qelizor, dhe tumorigjenezën. Funksionet dhe proceset e interferencës së
ARN-së janë studijuar gjërësisht (Novotny et Jang., 2009)
Sot është fort mirë e njohur që jostabiliteti kromozomal dhe telomerik është
karakateristikë për shumicën e kancereve humane dhe njëra ndër fushat më aktive
kërkimore në biologjinë e kancerit. Dëmtimi i ADN-së është relativisht ngjarje e
zakonshme në jetën normale të qelizës, e cila mund të induktojë disa përgjigje qelizore, të
cilat shpien në mutacione, në kancer dhe vdekjen e qelizës ose të organizmit. Të dhënat e
kohëve të fundit tregojnë që interferenca e ARN-së mund të përmirësoje efikasitetin e
kimioterapisë dhe radioterapisë duke bllokuar faktorët e transkriptimit të cilët janë të
përfshirë në rrugëtimin e sinjaleve jonormale të shrehura nga dëmtimi i ADN-së (Sancer
et al., 2004)
Kimiorezistenca e brendshme qelizore ose e përfituar kufizon fuqishëm
efikasitetit e terapisë së kancerit. Për këtë arsye bëhen kërkime mbi ndryshimet
molekulare të cilat janë të përfshira në këtë dukuri, kryesisht me kultura qelizore dhe atë
në linja qelizore, të cilat janë të zhvilluara për rezistencë ndaj barërave në mënyrë
spontane ose artificiale. Me anë të krahasimit të karakteristikave të linjave qelizore
parentale, me ato të cilat janë klone kimiorezistente, janë zbuluar ndryshime specifike që
janë të përfshira në kimiorezistencën, siҫ janë; (i) zvogëlimi i grumbullimit intraqelizor të
medikamentit për arsye të zvogëlimit të aktivitetit të kasetës lidhëse të ATP-së të
pompave transportuese membranore ose ndryshim i kapjes së mendikamentit, (ii)
zvogëlim i detoksifikimit për arsye të zmadhimit të aktivitetit të enzimave të lidhura për
glutationin dhe (iii) përforcim i riparimit të ADN-së ose, tolerancë ndaj dëmtimeve të
molekulave të ADN-së (Panasci et al., 2002). Vitet e fundit është gjetur se frenimi i
apoptozës është njëra ndër arsyet kryesore për kimiorezistencën (Schulze-Bergkamen dhe
Krammer, 2004).
Për të përmirësuar suksesin e trajtimit të kancerit me vite të tëra studiohen edhe
ndryshimet molekulare të cilat akumulohen me kohë dhe, të cilat shpien deri në
transformim dhe progresim malinjë. Të dhënat bazike janë rezultat i studimeve in vitro, te
të cilat karcinogjeneza është e induktuar në mënyra të ndryshme. Të dhënat të përfituara
me kërkime in vitro janë mbështetur dhe zgjeruar me eksperimente in vivo. Në këtë
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mënyrë janë zbuluar ndryshime specifike të përfshira në transformimin malinjë;
aktivizimin e protoonkogjeneve, ҫaktivizimin e gjeneve tumor bllokuese, inhibimin e
apoptozës, imortalizimin, neoangiogjenezën dhe invazionin indor dhe metastazimi
(Hanahan dhe Weinberg, 2002).
Në qelizat normale humane, aktiviteti i telomerazës është i rregulluar në mënyrë
shumë të saktë gjatë zhvillimit. Aktiviteti i telomerazës gjatë diferencimit embrional në
shumicën e qelizave somatike është i fikur, por mbetet aktivë në disa inde, siҫ janë qelizat
mashkullore gjerminale, limfocited e aktivizuara, si dhe disa tipe të popullatave të
qelizave burimore. Në përputhje me hipotezën e telomereve, potenciali i lartë proliferativ
i këtyre indeve normale detyron një nevojë të posaҫme për telomerazën, për të mbajtur
gjatësinë e telomereve dhe qëndrueshmërinë gjenetike. Ç’rregullimi i shprehjes të
telomerazës është i lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë me sëmundjet humane. Siҫ
tregohet në modelet e kafshëve me mangësi në gjenet p53 dhe gjenin për telomerazë
hTERT, të cilat rezultojnë me jostabilitet gjenetik dhe rritje të incidencës së kancerit të
lëkurës.
Në bashkëveprim me disa onkogjene, ekspresimi i telomerazës rezulton në
shndërrim të drejtëpërdrejtë tumorogjenik të qelizave epiteliale normale humane dhe
fibroblasteve. Roli specifik i telomerazës në këtë process, është sigurimi i një potenciali
të pakufishëm replikativ. Gjithashtu inhibimi i telomerazës në qelizat e pavdekshme
shpien në shkurtimin e telomerëve dhe në vdekjen apoptike të qelizës (Yu et al., 2002).
Një rritje jo normale e aktivitetit të telomerazës është verejtur në shumicën e
kancereve, siҫ janë gjendjet malinje hematologjike, kanceri i qelizave jo të vogla të
mushkërive, kanceri kolorektal, kanceri i lukthit, dhe karcinomat hepatocelulare.
Përderisa aktiviteti i telomerazës dhe shprehja e mARN-së janë ngushtësisht të
lidhura me gjendjet malinje, këto mund të shërbejnë si indikator për të pasqyruar efektin
e trajtimeve antikanceroze. Kohët e fundit disa studime tregojnë marrëdhënie të
ndryshme midis aktivitetit të telomerazës dhe efektit terapeutik, veҫanërisht ndaj
medikamenteve citotoksike të cilat nxitin apoptozën (Sun et al., 2007).
Shprehja e lartë e gjenit hTERT është ngjarje molekulare e shpeshtë gjatë
patogjenezës së kancerit dhe është e pranishme në shumicën e mostrave klinike të
karcinomës së mushkërive, si dhe në linjat qelizore të nxjerra nga tumoret (Maerson et
al., 2004).
Në këtë studim për analizën e heshtjes së gjenit hTERT në linjën qelizore A549
janë ndërtuar dy plazmide rikombinante që targetojnë transkriptet gjenike të hTERT-së.
Aplikimi i bazuar në klonimin molekular është shfrytëzuar për ndërtimin e plazmideve
shRNA koduese. Pas transfektimit në qelizat e gjitarёve ky trajtim mundëson prodhim
brendaqelizor të molekulave të shRNA-ve, të cilat kompleksi Dicer i njeh dhe i pret duke
formuar molekula funksionale që quhen siRNA (small interference RNA)
(Brummekelkamp et al., 2002). Këto të fundit më pas drejtohen ndaj transkriptit gjenik të
duhur.
Pas eksperimenteve të optimizimit u zgjodhën plazmidët që kodojnë shRNA dhe
që janë më efikas për heshtjen e gjenit hTERT. Në lizatet qelizore ndryshimet në
ekspresimin gjenik për gjenin hTERT u vlerësuan në nivel të ARN së informative
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(mRNA), dhe vlerësim të aktivitetit të telomerazës. Duke shfrytëzuar plazmide të
ndërtuara që kodojnë shRNA, në linjën qelizore A459 me anë të interferencës së ARN-së
ёshtё arritur heshtja e gjenit hTERT.
Bllokimi u detektua me zvogëlim domethënës të nivelit të ARN-së mesazhere të
gjenit hTERT 72 orё pas transfektimit si dhe zvogëlim të nivelit aktivitetit tё telomerazёs.
Kjo mundësoi analizën e efekteve të përkohshme nga heshtja gjen specifike e gjenit
hTERT.
Eksperimentet në të cilat bëhet studimi i dinamikës kohore të supresimit
(heshtjes) tregon që e njejta dukuri (heshtja) është me e ngadalshme në nivel enzimatik,
gjë edhe cila ishte e pritshme, duke marrë parasysh kohërat e gjata të gjysmë jetës së
produkteve proteinike të këtyre gjeneve, në krahasim me molekulat e ARN-së mesazhere
të tyre. Koha e gjysmë jetës së transkriptit gjenik hTERT përafërsisht është 50-120
minuta (Kraemer et al., 2003), por kundërthënëse janë vlerat për nënnjësinë katalitike të
telomerazës. Holt dhe bashkëautorët kanë vërtetuar që koha e gjysmëjetës së aktivitetit të
telomerazës është më e gjatë se 24 orë thuajse në të gjitha linjat qelizore, të cilat ata i
kanë analizuar (Holt et al., 1997).
Në kundërshtim me këtë autori Hou dhe bashkëpunëtorët e tij, me anë të
shfytëzimit të teknikave më të avancuara siҫ është teknika RTQ-TRAP (real time
quantitative telomeric reapeat amplification protocol,) treguan që akiviteti i telomerazës
është shumë më i shkurtër se sa ai që ishte i publikuar deri në atë kohë nga ana e
studiuesve të tjerë të cilët shfrytëzonin testin TRAP, dhe kërkon kohë nga 5 deri në 11
orë varësisht nga tipi i qelizave tumorale (Hou et al., 2001). Interesante është të
përmendet edhe koha e gjysmë jetës së transkriptit gjenik për nënjësinë ribozomale të
telomerazës, hTR e cila ka gjysmë jetë me të gjatë, deri më tani, të njohur me vlerë prej 4
javësh në linjat qelizore H1299 (Yi et al., 1999). Kjo ishte një e dhënë shumë e
rëndësishme gjatë planifikimit të eksperimenteve fillestare duke patur parasysh, që për
fillimin e efekteve nga heshtja e gjenit hTERT do të duhej te pritej një kohë shumë e
gjatë.
U vërtetua që vetë procedura e transfektimit sjell deri në inhibim të proliferimit
qelizor duke induktuar inhibim afatshkurtër të rritjes në qelizat e transfektuara me
plazmidin kontroll psiRNA-Scr. Pas transfektimit të përkohshëm me plazmidin kontroll
koha e ndarjes qelizore në linjën qelizore A549 u vazhdua nga 21,6 deri në 34,4 orë. Ky
përfundim nuk është i papritur dhe është i përshkruar qysh me aplikimin e teknikave
moderne të transfektimit në dhjetëvjeҫarin e fundit. Ndikimi ndaj aftësisë së qelizës për
mitozë është poashtu një dukuri e studiuar mirë dhe e përshkruar në lidhje me
transfektimin e qelizave humane me vektorë, të cilët induktojnë interferencë të ARN-së,
siҫ janë plazmidet, të cilat kodojnë shRNA, adenoviruset dhe konstruktet e retroviruseve
si dhe ―makinat‖ e tjera gjenike. Shkaqet pёr një ndikim të tillë nuk janë mjaftueshëm të
qarta por mendohet se këto shkaqe kanë të bëjnë me ndryshimet të cilat shkaktojnë
prekjen e ngjarjeve të cilat kontrollojnë proliferimin qelizor nga replikimi i gjeneve të
huaja. Sidoqoftë heshtja e gjenit hTERT e shkaktuar nga transfektimi i përkohshëm me
plazmide të përshtatshme shkakton inhibim afatshkurtër të butë të rritjes qelizore d.m.th
vazhdim i kohës së dyfishimit në krahasim me plazmidin kontroll psiRNA-Scr (tabela 4
te rezultatet).
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Cisplatina nxit dëmtimin e ADN-së, inhibon sintezën e ADN-së, shtyp
transkriptimin e ARN-së, bllokon ciklin qelizor, dhe nxit apoptozën në qelizat kanceroze.
Megjithatë efekti i kimioterapisë që bazohet në cisplatin kufizohet nga rezistenca de novo
e qelizave ndaj medikamenteve gjatë kimioterapisë. Niveli i saktë i rezistencës së
qelizave ndaj cisplatinës mund të dëshmohet nga studimet klinike, pasi që janë vërejtur
reagime të ndryshme të qelizave prej kur doza e cisplatinës është dyfishuar në protokollet
e aplikimit të medikamenteve. Rezistenca ndaj cisplatinës mund të jetë thelbësisht më e
lartë krahasuar me vlerësimet që janë nxjerrë deri më tani nga linjat qelizore të formuara
nga tumoret e forta klinike, të cilët kërkojnë përqëndrime të citotoksikëve prej 50 deri
100 herë më tepër se sa përqëndrimet që duhen për qelizat e ndjeshme tumorale (Park et
al., 2008).
Apoptoza spontane (vdekja e programuar qelizore) është hasur me shpeshti më të
lartë në qelizate e transfektuara të qëndrueshme A549 pas heshtjes së gjenit hTERT.
Apoptoza e induktuar nga trajtimi me cispaltin shkakton përqindje më të lartë apoptike të
linjës qelizore për gjenin hTERT se sa për gjene te tjera të studiuara.
Heshtja e ekspresimit të gjenit hTERT i bën kulturat qelizore më të ndjeshme ndaj
agjentëve citotoksikë (cispaltina dhe paklitakseli), të cilët shpesh shfrytëzohen në
trajtimet mjekësore të kancerit të mushkërive. Cisplatina eshtë përdorur si stimulans
apoptik, dhe për këtë arsye ky medikament është shfrytëzuar së shpeshti në neoplazmat e
indeve të forta.
Ndjeshmëria ndaj trajtimit me cispaltin, e shprehur si zvogëlim i përqëndrimit të
inhibimit të nevojshëm për reduktimin e proliferimit qelizor deri në 50% (IC50),
statistikisht është sinjifikant në krahasim me trajtimin e të njëjtës linjë qelizore të
transfektuar me plazmidin kontroll psiRNA-Src (i cili kodon një sekuencë që nuk ka
homologji me asnjë transkript të njohur gjenik të njeriut). Vlerat e IC50 gjatë ekspozimit
ndaj cisplatinës përgjatë 48 orëve në linjën qelizore A549 të transfektuar me shRNA, u
zvogëluan maksimalisht për 4,19 herë në krahasim me qelizat e transfektuara me
plazmidin kontroll.
Analizat statistikore me anë të testit njëkahësh ANOVA për vlerat ҫifte kanë
vërtetuar se dallimet janë sinjifikante (p˂0,05). Nga forma dhe pjertësia e lakoreve të
përfituara nga citotoksiciteti, e cila i përcakton vlerat IC50, vërehet rritje e ndjeshmërisë
ndaj cisplatinës në qelizat e trajtuara me plazmidin, i cili ka shenjë gjenin hTERT.
Siҫ duket heshtja posttrankriptive e gjenit hTERT, indukton rritje të ndjeshmërisë ndaj
cisplatinës në linjën qelizore transfektante të qëndrueshme A549, në krahasim me qelizat
e transfektuara në mënyrë afatshkurtër (tranziente) me të njëjtin plazmid. Arsyeja për
këtë fakt duhet të shpjegohet edhe me studime edhe mëtejshme por arsyeja mund edhe të
komentohet me vazhdimin e kohëzgjatjes së ekzpozimit, nga ku në mungesë të aktivitetit
të telomerazës, për arsye të heshtjes së gjenit hTERT, në mënyrë të shkallëzuar, ndodh
shkurtimi i telomereve, si dhe ndodhin dëmtime të skajeve të telomereve. Studimet
tregojnë që ndjeshmëria në linjën qelizore A549 është më e ulët në krahasim me linjat e
tjera qelizore konkretisht me linjën qelizore Calu-6 ose me linjë qelizore COR-L105.
Për sqarimin e rezultateve eksperimentale nga ky studim, është e rëndësishme që
të theksohet se përveҫ përmbajtjes së polimerizimit dhe stabilizimit të mikrotubulave,
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bllokimi i ciklit qelizor në fazën M dhe induktimi i apoptozës shkakton edhe erosion të
telomereve përmes mekanizmave të panjohur (Ikuta et al., 2005).
Ekpsresimi i gjenit hTERT kryesisht është i rregulluar në nivel të transkriptimit.
Promotori i gjenit hTERT përmban disa E-boxe dhe pesë elemente të pasura me guaninë
(G) dhe citozinë (C), e cila mund të lidhë faktorët transkriptues c-Myc dhe Sp1 (Nicot,
2008) si dhe receptorin për estrogjen, E2F, WT-1, dhe MZF (Sohn 2010).
Tashmë është vërtetuar, se gjenit hTERT mbishprehet kur në promotorin e tij (në
elemenët E-box) lidhet faktori transkriptues c-Myc. Në fakt në shumicën e qelizave,
faktorët transkriptues c-Myc dhe Sp1veprojnë në mënyrë bashkëvepruese si përcaktues
dominant në shprehjen e gjenit hTERT (Nicot, 2008).
Telomeraza, si enzimë e cila parandalon shkurtimin e telomerëve, është raportuar
në të shumtën e rasteve se është ngushtësisht e lidhur me tumoret malinje (Peng et al.,
2007). Në dallim nga qelizat normale, në qelizat kanceroze telomeraza është shumë e
aktivizuar. Si rrjedhim, telomeraza mund të jetë një target i rëndësishëm në zhvillimin e
agjentëve të rinj antikanceroz. Në kohën e fundit shumë strategji të reja janë hartuar të
cilat target kanë inhibimin e telomerazës (Sohn et al., 2010).
Mënyra e përgjigjes afatshkurtër e qelizave ndaj heshtjes së aktivitetit telomerik
është më vështirë për t’u sqaruar. Është e njohur se inhibimi i ndërmjetësuar përmes
mënyrës ASO (antisense oligonucleotide) i ekspresimit të gjenit hTERT indukton efekte
shumë të shprehura aftëshkurtëra dhe afatgjate të rritjes në qelizat malinje në kulturë
(Kraemer et al., 2003). Po ashtu, është e njohur që telomeraza është e aftë në mënyrë
aktive të vazhdojë tumorogjenezën, pavarësisht nga gjatësia e telomerëve. Telomeraza,
përveҫ mbajtjes së telomerëve, mundet që të luajë edhe rol shtesë në progresimin e
tumorit. Janë vërtetuar së paku tri rrugë të onkogjeneve kryesisht të gjeneve tumor
bllokuese (ndërmjetësuar me Mad1/c-Myc, TGF-beta dhe Menina), që në mënyrë të
koordinuar inhibojnë shprehjen e gjenit hTERT (Lin dhe Elledge, 2003). Të dhëna të
kësaj natyre ҫojnë në përfundimin se telomeraza paraqitet e riaktivizuar në tumoret
humane përmes mutacioneve të onkogjeneve. Po ashtu në një studim është treguar se
telomeraza mund të moduloje shprehjen e gjeneve, që kontrollojnë rritjen qelizore si dhe
ekspresimi i tepërt i telomerazës mund të rritë proliferimin qelizor (Smith et al., 2003).
Rezulate të tilla, veҫanërisht fakti që telomeraza ka një aktivitet të lartë sinjifikant
në të shumtën e rastetve të tumoreve malinje, por jo edhe në qelizat normale përreth, në
kohën e fundit ka tërhequr vëmendjen e komunitetit shkencor dhe në vijim janë disa
strategji terapeutike të cilat bazohen në inhibimin e telomerazës, të cilat strategji
aplikohen me anë të kërkimeve in Vitro dhe inVivo (Mo et al., 2003).
Po ashtu disa studime në lidhje me gjenin hTERT tregojnë që edhe plazmidi i ndërtuar në
mënyrë artificilae ZFP-TF (faktori transkriptues protein cinger finger) i cili targeton
rajonin e promotorit të gjenit hTERT mund të reduktojë ekspresimin e telomerazës në
nivel transkriptiv duke shkurtuar telomerët si dhe inhibon proliferimin e qelizave
kanceroze humane, edhe përse niveli i inhibimit nuk ishte aq mjaftueshëm i lartë që të
eliminojë qelizat kanceroze. Disa trajtime të tjera gjenetike janë përshkruar gjithashtu për
bllokimin e ekspresimit të telomerazës ose biogjenenezës së saj me anë të ribozimeve,
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agjentëve të vegjel interferues të ARN-së dhe ARN-së antisense, megjithatë niveli i
inhibimit të telomerazës ishte më i ulët se sa inhibimi i drejtëpërdrejtë nga drogat
farmakologjike dhe agjentët kimik.
Telomeraza mund të inhibohet edhe me inhibitorin revers transkriptazë, siҫ është
3-acido-2’, 3’-dideoksitimidina (AZT), i cili gjërësisht shfrytëzohet në trajtimin e
pacientëve me AIDS, por deri më tani është identifikuar vetëm inhibim i lehtë i
telomerazës dhe aktivitet i lehtë i akivitetit antiproliferativ, pa mos shkaktuar shkurtim
sinjifikant të telomerëve (White et al., 2001).
Rezulatet e këtij studimi janë të krahasueshme me efektet e inhibimit të rritjes ose
ndjeshmërisë në qeliza të ndryshme pas heshtjes së gjenit hTERT me anë të interferencës
së ARN-së të përshkruara vitet e fundit (Hole atl al., 2004).
Misava dhe bashkëpunëtorët kanë përshkruar që futja e vektorëve, të cilët
ekspresojnë gjen dominant negative (mutant) hTERT në linjën qelizore A549 rezulton me
një rritje të hemosensitivitetit ndaj cisplatinës (Misava et al., 2002).
Disa rezultate tregojnë se mRNA hTERT paraqitej relativisht e lartë në qeliza
kanceroze të mushkërisë. Niveli më i lartë i ekspresimit të hTERT është përcaktuar në
qelizat gjigante të linjës qelizore të karcinomës së mushkërive të quajtura 95D, të
ndjekura më pas nga qelizat NCI-H460, të cilat janë po ashtu qeliza të mëdha të
karcinomës së mushkërive. Si përfundim gjeni hTERT është regullatori kyҫ i aktivitetit të
telomerazës dhe është një marker tumoral potencial për detektimin e kancerit të
mushkërive. Pra hTERT është shprehur në nivel të lartë në mënyrë të shumëfishtë në
linjat kanceroze të mushkërive nga tipe të ndryshme patologjike, dhe shprehje më e lartë
relative është gjetur në qelizat e mëdhaja (large-cell) të qelizave të karcinomës. Ndërsa
reduktimi sinjifikant i hTERT mARN-së me apoptozë e induktuar përmes interferencës
së ARN-së, si dhe inhibimi i proliferimit të linjës kanceroze të mushkërive 95D sygjeron
që aktiviteti i telomerazës është ngushtësisht i lidhur me mbijetesën qelizore tumorale dhe
proliferimin. Këto të dhëna sygjerojnë mëtej se telomeraza është target kyҫ për strategjitë
e kancerit të mushkërive përmes interferencës së ARN-së (Linghu et al., 2011).
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5. PЁRFUNDIME DHE REKOMANDIME


Janё ndёrtuar plazmide rikombinante tё cilёt kodojnё molekula tё vogla tё ARNsё tё quajtura ―hairpin‖, tё cilat kanё për shёnjё gjenin hTERT, dhe janё
pёrzgjedhur plazmidet mё efikase pёr studime tё mёtejshme.



Transfektimi i pёrkohёshёm (transient) i linjёs qelizore A549 nga karcinoma e
mushkёrive me anё tё plazmideve koduese shRNA, ёshtё aplikuar nё mёnyrё tё
suksesëshme pёr heshtjen postrankripsionale të mbishprehjes sё gjenit hTERT.



Heshtja e gjeneve pёrmes interferencёs sё ARN-sё, shkakton inhibim afatshkurtёr
tё rritjes qelizore (zgjatje tё kohёs sё dyfishimit) nё krahasim me plazmidin
kontroll, i cili nuk ёshtё i drejtuar ndaj asnjё gjeni specifik.



Rezultatet nga ky punim tregojnë se heshtja e shprehjes së gjenit hTERT ulë
aktivitetin e telomerazës në linjën qelizore A549.



Heshtja postrankripsionale e mbishprehjes sё gjenit hTERT, rrit ndjeshmёrinё nё
kulturat qelizore ndaj cisplatinёs, e cila shpesh shfrytёzohet pёr trajtime
mjekёsore tё kancerit tё mushkёrive. Rritja e ndjeshmёrisё ndaj cisplatinёs ёshtё
shprehur si ndryshim nё pёrqёndrimin inhibitor, i cili shkakton 50% ulje tё
proliferimit qelizor (IC50) dhe, nga aspekti statistikor ёshtё sinjifikant nё krahasim
me trajtimin e tё njёjtave qeliza me plazmidin kontroll. Vlerat e IC50 pёr njё
ekzpozim prej 48 orёve ndaj cisplatinёs nё linjёn qelizore A549 janё reduktuar
maksimalisht pёr 4,9 herё, nё krahasim me linjёn e njejtё qelizore por vetёm se e
transfektuar me plazmid kontroll.



Efektet nga heshtja e pёrkohёshme (tranziente) e mARN-së hTERT, shkaktohen
nga rinovimi i rrugёve proapoptike dhe respektivisht nga inhibimi i rrugёve tё
cilat kontrollojnё proliferimin qelizor.



Efektet tё cilat janё pёrshkruara nё kёtё studim mund tё sygjerojnё dobinë e
interferencёs sё ARN-sё si metodё pёr heshtje postrankripsionale gjenike, e cila
mund tё aplikohet nё kёrkime shkencore tё neoplazmave, e cila po ashtu mund tё
kontribuojё nё zhvillimin e modeleve tё ardhёshme In Vitro si terapi gjenike nё
kancerin human.



Për të krijuar një pasqyrë më të plotë mbi efektin e heshtjeve të gjeneve përmes
interferencës së ARN-së, konsiderojmë se më e arsyeshme do të ishte që në
studimet e ardhëshme të merren në studim edhe gjene të tjera kandidate, për të
cilët dihet se korelojnë ngushtësisht me rritjen e shprehjes gjenike të hTERT siҫ
janë onkoproteina Myc, Mad, pRB, WT1 etj dhe po ashtu të merren edhe linja të
tjera qelizore në mënyrë që studimet të jenë në vazhdimësi të njëra-tjetrës dhe më
të plota.
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Duke marrë parasysh se heshtja e gjenit hTERT me molekula te vogla interferuese
siRNA, rrit ndjeshmërinë e cisplatinës në qelizat tumorale, që janë rezistente ndaj
cisplatinës, sygjerojmë që gjeni hTERT mund të jetë një molekulë target e
përshtatshme për qelizat kanceroze që paraqiten medikament-rezistente.
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