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PARATHËNIE
Ndikimi i disa proteinave me funksione enzimatike (AMPK, Klotho, PKB, mTOR,
SGK1, dhe Nedd4-2) në aktivitetin e proteinës bartëse kryesore të fosforit në veshkë
proteinës NaPi-IIa, ishte qëllimi i këtij disertacioni. Roli i rapamicinës (një komponim
farmaceutik), në balancën e fosforit në kushte “in vitro” dhe “in vivo”, poashtu ishte me
interes të veçantë gjatë punës tonë. Në studimin tonë vend kyç ka zënë edhe hulumtimi i
mekanizmave molekular të rregullimit të aktivitetit të NaPi-IIa nga proteinë kinaza e
aktivizuar nga AMP-ja, AMPK dhe proteina Klotho.
NaPi-IIa është një proteinë transporti e cila ndodhet në membranën e qelizave të
veshkës. Ky transporter është përgjegjësi kryesor për riabsorbimin e fosforit si jon fosfat
në veshkë, proces themelor për balancën e fosforit në organizëm. NaPi-IIa i bartë së
bashku jonet e natriumit (Na+) dhe jonet fosfat (HPO42-) duke shfrytëzuar gradientin
elektrokimik të joneve Na+.
Në qeniet e gjalla fosfori gjendet si jon i lirë fosfati dhe quhet fosfati inorganik
(shkurt Pi), i cili është një ndër makronutrientët më të rëndësishëm për të gjithë
organizmat. Pi luan role të ndryshme në shumë procese të domosdoshme jetike, prandaj
balanca e tij në organizëm është me rëndësi kritike.
Me këtë rast përmes përdorimit të metodave të ndryshme analitike kemi zbuluar
shumë rregullatorë të rinj të NaPi-IIa-së të panjohur deri më tani. Duke fituar njohuri të
reja kemi dhënë kontributin tonë modest në shkencë dhe inicuar shtigje të reja për
hulumtime me interes shkencor dhe aplikativ.
Studimet tona kanë dhënë shumë sqarime në këtë fushë dhe këto të arritura do të
shërbejnë si bazë e mirë për hulumtime tjera në të ardhmen. Ky disertacion duhet të jetë
me interes për shkencëtarët e nivelit të lartë, të interesuar për hulumtime bazike
shkencore, por edhe për entuziastë tjerë për shkencën.
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1 HYRJE
1.1 Struktura e membranës qelizore
Membrana qelizore është thelbësore për qelizën. Ajo mbështjellë qelizën dhe ndan
pjsesën e mbrendshme të saj nga mjedisi jashtëqelizor. Pavarësisht nga funksionet e tyre
të ndryshme të gjitha biomembranat kanë strukturë dinamike dhe fluide, natyrë lipoproteinike dhe po ashtu kanë një strukturë të përgjithshme të përbashkët, ku secila
membranë është një shtresë shumë e hollë e lipideve (si një shtresë e vazhdueshme dhe e
dyfishtë) dhe molekulave proteinike të mbajtura së bashku kryesisht nga ndërveprimet
jokovalente (Fig.1.1)1.

Figura 1.1Hyrje. Përbërja kimike e membranës qelizore 1.
Vizatim skematik i pamjes tredimensionale të qelizës (majtas poshtë), membranës qelizore (me
përbërësit e saj kryesor (në mes) dhe struktura e disa tipeve të fosfolipideve (djathtas dhe poshtë).
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Të gjitha molekulat lipidike të membranave qelizore janë amfipatike (apo
amfifilike) ngase kanë mbaresat hidrofilike (“ujë-dashur”) apo polare dhe mbaresat
hidrofobike (“ujë-trembur”) ose jopolare. Në prerjen tërthore të membranës, lipidet
normalisht kanë shpërndarje asimetrike, sepse asimetria e membranës qelizore është
rregull për qelizat normale. Lipidet kryesore të membranës janë fosfolipidet, megjithatë
membrana shpesh përmban edhe kolesterol dhe glikolipide. Fosfolipidet kanë një kokë
polare dhe dy bishta hidrofobike të përbërë nga acidet e larta yndyrore. Në membranën
plazmatike të gjitarëve mbizotërojnë katër tipe kryesore fosfolipidike: fosfatidilkolina,
fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina dhe fosfatidilinozitoli (Fig.1.1)1,2.
Molekulat proteinike ndërmjetësojnë në pothuajse të gjitha funksionet (gjithashtu
janë pjesë e strukturës themelore) e membranës, duke shërbyer si receptorë specifik,
enzime, proteina transporti e kështu me radhë. Edhe pse sasitë dhe llojet e proteinave në
një membranë të caktuar mund të jenë shumë të ndryshme, megjithatë një membranë
tipike plazmatike përbëhet në rreth 50% të masës së saj nga proteinat 1,3.

1.2 Proteinat transportuese membranore
Membrana mund të lejojë transportimin e grimcave të ndryshme në mënyrë pasive brenda
ose jashtë qelizës në tri mënyra: me difuzion, difuzion të lehtësuar dhe transport aktiv.
Ndonjëherë këto grimca janë më të mëdha për të depërtuar lirshëm përmes membranës
brenda ose jashtë qelizës, apo të treten në ujë për tu bartur përmes saj. Në këto raste
molekulat proteinike të ngulitura (integrale) në membranë bëjnë të mundur përshkimin e
këtyre molekulave përmes membranës në qelizë.

Figura 1.2Hyrje. Transporti i fosfatit dhe natriumit përmes proteinës transportuese NaPi në
membranën qelizore.4,5.
Paraqitje e thjeshtë skematike e bashkë-transportit (kotransport) të fosfatit dhe natriumit nga
jashtë brenda qelizës nëpërmjet transporterit të fosfatit të shoqëruar me natrium NaPi. Me këtë
rast transporteri shfrytëzon gradientin elektrokimik të natriumit për bartjen e fosfatit.
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Janë të njohura dy klasa kryesore të proteinave transportuese membranore: bartësit
(carriers) të quajtur edhe permeaza ose transporter dhe kanalet. Të dy klasat janë
proteina që përshkojnë dyshtresën fosfolipidike. Të gjitha proteinat transportuese
membranore të studiuara në detaje deri më tani sic duket janë proteina shumë herë tejpërshkuese të membranës që do të thotë se zinxhirët e tyre polipeptidik përshkojnë dy
shtresën lipidike disa herë. Me formimin e një strukture të tillë proteinike nëpër
membranë, bëhet i mundur kalimi përgjatë membranës i lëndëve të tretura specifike
hidrofilike pa ardhur në kontakt të drejtpërdrejtë me brendësinë hidrofobike të dyshtresës
lipidike.
Në fakt, pothuajse të gjitha membranat plazmatike kanë një ndryshim potenciali
elektrik që është potenciali membranor, përgjatë tyre me brendinë zakonisht negative
(favorizon hyrjen e joneve të ngarkuara pozitivisht në qelizë por kundërshton hyrjen e
atyre të ngarkuar negativisht), në raport me pjesën jashtëqelizore. Transporti nga bartësittransportuesit mund të jetë aktiv ose pasiv, përderisa transporti nga proteinat kanalore
është gjithmonë pasiv. Proteinat bartëse lidhin lëndët e tretura specifike dhe duke kaluar
vetë nëpër ndryshime konformacionale e ekspozojnë lëndën e tretur nga njëra anë në
anën tjetër të membranës (Fig. 1.2) dhe me këtë e transportojnë atë përmes dyshtresës
lipidike 1,3,4.

1.3 Rëndësia e fosforit në organizëm si fosfat inorganik Pi
Në organizmat e gjallë fosfori në tretësirë gjendet si jon i lirë fosfati dhe quhet
fosfati inorganik (shkurt Pi), kjo për të dalluar atë nga fosfatet e lidhura në estere të
fosfateve të ndryshme. Fosfati inorganik në pH të gjendjes ekuilibruese në organizëm,
përbëhet nga një përzierje e joneve H2PO4- dhe HPO42- 6. Fosfati inorganik mund të
formohet nga hidroliza e pirofosfatit, si:
P2O74- + H2O ⇆ 2 HPO42-.
Fosfori në formën e fosfatit inorganik Pi, është një ndër makronutrientët më të
rëndësishëm për të gjithë organizmat. Pi është i domosdoshëm për biosintezën e
komponimeve qelizore siç është ATP, acidet nukleike, fosfolipidet, dhe proteinat,
gjithashtu është i përfshirë edhe në shumë rrugë metabolike, duke përfshirë transferin e
energjisë për aktivizimin proteinik, proceset metabolike të aminoacideve, etj. Sasi të
caktuara të fosforit janë të nevojshme për mbijetesën e qelizave. Fosfati inorganik po
ashtu funksionon si kripë puferike për të mbajtur ekuilibrin acido-bazik në lëngjet
trupore, përfshirë gjakun, pështymën dhe urinën 6-8.

1.4 Familjet e transporterëve të fosfatit
Hyrja e fosfatit inorganik (Pi) brenda në qelizë është e mundur vetëm me anë të
bartësve (transporterëve) membranor të vendosur në membrana siç është sqaruar më lart.
Tek gjitarët kotransporti i Pi i varur nga natriumi, është i ndërmjetësuar nga tre tipe të
proteinave transportuese membranore, të cilat shfaqin specificitet të lartë për Pi si
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substratin e tyre të preferuar. Ato ndërmjetësojnë bartjen përpjetë (nga përqendrimi më i
ulët në atë më të lartë) të Pi nëpër membranën qelizore duke shfrytëzuar energjinë e lirë të
krijuar nga gradienti elektrokimik i joneve Na+. Bazuar në përbërjen e tyre molekulare
dhe shprehjen (ekspresionin) në inde, transporterët e fosfatit të varur nga natriumi
dallohen dhe janë të përcaktuar si tipet I, II dhe III. Midis tri tipeve, tipi II dhe III i Na+/Pi
kotransporterëve kanë afinitet më të lartë (zakonisht rreth 10-50 μM) për Pi dhe janë të
rëndësishëm për ruajtjen e baraspeshës (balancës) së Pi në organizëm. Në krahasim me
këto, tipi I-rë i transportueseve shfaq prirje rreth 10-fish (dukshëm) më të ulët për Pi dhe
roli i tyre në baraspeshën e Pi është relativisht pak i sqaruar 4,9,10.
1.4.1 Tipi II i Na+/Pi kotransporterëve
Tipi II i Na+/Pi i kotransporterëve (familja SLC34 e transporterëve të lëndëve të
tretura) përbëjnë klasën më të gjerë përgjegjëse për kryerjen e transportit të Pi përgjatë
membranave apikale. Bazuar në analizat e përbërjes së tyre ata ndahen në tre nëntipe, të
quajtur si NaPi-IIa (SLC34A1), NaPi-IIb (SLC34A2) dhe NaPi-IIc (SLC34A3). NaPi-IIa
dhe NaPi-IIc janë në mënyrë specifike të shprehur në membranën e qelizave ë tubuleve
(tubave) proksimale të veshkave. NaPi-IIb ka shprehje më të gjerë, por me theks të
veçantë në membranën e qelizave të zorrës së hollë (Fig.1.4.1, pjesa majtas) 4,9,10.

Figura 1.4.1Hyrje. Vend-shprehjet e tipit II të Na/Pi kotransporterëve dhe energjia e
riabsorbimit të Pi.
Rolet e NaPi-IIa dhe NaPi-IIb në epitelin e tubuleve proksimale të veshkave dhe në zorrën e hollë
janë mirë të sqaruara, megjithatë rolet e tyre në indet e tjera (shih kutitë) nuk janë mirë të
përcaktuara (pjesa djathtas) 4. Në qelizat e epitelit të tubuleve proksimale dy transporter të
shoqëruar me jone Na+, të njohur si NaPi-IIa dhe NaPi-IIc, ndërmjetësojnë thithjen e Pi nga
filtrati glomerular. Të dy këta janë transporter sekondar aktiv që transportojnë Pi brenda (qelizës)
duke përdorur ndryshimin e energjisë së lirë elektrokimike të joneve Na+ përgjatë membranës.
NaPi-IIa është elektrogjenik, ndërsa NaPi-IIc është elektroneutral. Në raportin tipik
transmembranor të përqendrimit të joneve Na+ prej 10:1, kapaciteti teorik i përqendrimit të Pi tek
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NaPi-IIc është 100:1, ndërsa për NaPi-IIa është 10 000:1 për shkak të stekiometrisë së tij 3:1
Na+:Pi dhe forcës shtesë lëvizëse shtytëse e shkaktuar nga dallimi në potencialin transmembranor
(pjesa e djathtë) 11.

NaPi-IIa dhe NaPi-IIb bëjnë transportin e Pi dyvalent me stekiometri 3:1,
3Na+:1HPO42-(Pi), gjë që rezulton me lëvizjen e brendshme neto të ngarkesës pozitive
gjatë ciklit transportues dhe për këtë arsye janë transporter elektrogjenik (Fig.1.3.1, pjesa
e djathtë). Kotransporteri i veshkave NaPi-IIc në nivelin e aminoacideve ka ngjashmëri
rreth ~ 50% me atë të NaPi-IIa dhe NaPi-IIb. Megjithatë, NaPi-IIc është elektroneutral
dhe ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga NaPi-IIa dhe NaPi-IIb, duke mos pasur
elektrogjenitet të detektueshëm, veti kjo e cila është po ashtu në përputhje me
stekiometrinë e tij prej 2:1 2Na+:1Pi. Megjithëse NaPi-IIa është kryesisht i shprehur në
tubat proksimal të veshkave te gjitarët ku ndërmjetëson riabsorbimin e Pi, ai gjithashtu
është gjetur edhe në osteoklastet (qelizat) e kockave edhe pse funksioni i tij në këto
organe nuk është i përcaktuar mirë. NaPi-IIb ka një shpërndarje më të gjerë në inde të
ndryshme dhe ndërmjetëson absorbimin e Pi në disa organe. Së paku dy nga
karakteristikat e tyre kinetike e dallojnë (te gjitarët) NaPi-IIb nga NaPi-IIa: afiniteti më i
lartë i shfaqur ndaj substratit dhe ndjeshmëria më e ultë ndaj ndryshimeve të pH-së së
jashtme 4,9.
1.4.1.1Transporteri i fosfatit NaPi-IIa
Tubat proksimal të veshkave janë vendi posaçërisht me shprehje të lartë të kësaj
proteine transporti. Kjo proteinë, NaPi-IIa (80-90 kDa) është e lokalizuar në mikrovile të
qelizave epiteliale në tubulet proksimale në veshkë (Fig.1.4.1.1) 4.

Figura 1.4.1.1Hyrje. Topologjia dytësore dhe vend-shprehja e NaPi-IIa në veshkë. Bazuar në
studimet e strukturës dhe funksionit, kjo proteinë bartëse përbëhet nga tetë domene
transmembranore (TMD1-8) me mbaresa-N dhe C brendaqelizore dhe një lak të madh
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jashtëqelizor (ECL-2), që përmban dy pjesë N-glikoziluese (heksagonet) (A) 4. NaPi-IIa është
sidomos i shprehur në tubat proksimal të veshkave (B).

Janë raportuar tri izoforma të ndryshme të NaPi-IIa të pranishme në tubat proksimal
në të cilat po ashtu funksioni i tyre akoma nuk është i sqaruar mirë 10.
Kotransporti i Na/Pi përmes NaPi-IIa është elektrogjenik, që përfshinë bartjen
brenda të një ngarkese pozitive neto gjatë ciklit transportues. Pi dyvalent është substrat i
preferuar dhe transportohet së bashku me tre jone Na+.
Substratet (tre jone Na+ dhe një jon HPO42-) lidhen sipas këtij rendi: Na+/Pi/2Na+.
Afiniteti tipik ndaj substrateve është: Km Pi ~0.1 mM; Km Na ~70 mM. Në mungesë të Pi,
transportuesi vepron në mënyrë uniporte, në të cilin rast jonet Na+ rrjedhin sipas gradienti
elektrokimik me një stekiometri të mundshme të një joni Na+. Normë më e lartë
transporti është vërejtur në vlerat bazike të pH-së së jashtme 12. Varësia në pH ka qenë e
dhënë pjesërisht, për shkak të pranisë së aminoacideve të ngarkuara të pranishme në
lakun e supozuar jashtëqelizor ECL3 (Fig. 1.4.1.1) 4.
Për të adresuar rregullimin e mundshëm të NaPi-IIa nga proteinat e ndryshme
(rregullatorët), kemi ndërmarrë këtë studim për të studiuar rolin e disa proteinave me
funksione enzimatike te quajtura proteinë kinaza, nën efektin dhe kinetikën e tipit të egër
të NaPi-IIa të shprehur në oocitet e Xenopus-it.

1.5 Senzori i energjisë, proteinë kinaza e aktivizuar nga
adenozinë monofosfati AMP
Kinaza e aktivizuar nga AMP, shkurtimisht AMPK, është një kompleks i
serinë/treoninë proteinë kinazës, e kudo shprehur, dhe luan rol kyç në ekuilibrin e
energjisë së qelizës. Vepron si një senzor i gjendjes metabolike qelizore 13 dhe është i
rëndësishëm për shumë procese metabolike 14. AMPK-ja stimulon rrugët katabolike të
përfshira në përfitimin e ATP-së, si p.sh., përthithja (qelizore) e glukozës, glikoliza,
oksidimi i acideve yndyrore dhe biogjeneza mitokondriale 5,13,15, ndërsa në të njëjtën
kohë, AMPK-ja pengon rrugët anabolike të përfshira në konsumimin e ATP-së dhe
NADPH-së 13, të tilla si sinteza e proteinave, sinteza e glikogjenit 13,16, sinteza e glukozës
13
dhe sinteza e acideve yndyrore13,15.
1.5.1 Struktura dhe rregullimi i AMPK-së
AMPK-ja është një kompleks heterotrimerik i përbërë nga një nën-njësi katalitike
α së bashku me dy nën-njësi tjera rregullatore β dhe γ 15. Nën-njësia α ka një pjesë
(domen) tipike të serinë/treoninë kinazës në mbaresën N (grupi NH3 terminal), që është
aktive vetëm kur është e fosforiluar nga kinazat e rrjedhës së sipërme metabolike në
lakun e aktivizimit (Thr-172 në α1 te njeriu) 17, e cila tanimë eksperimentalisht gjen
përdorim të gjerë si biomarker për të shkaktuar aktivizimin e AMPK-së.
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Figura 1.5.1AHyrje. Diagrami skematik i aktivizimit të AMPK-së dhe ruajtja e ekuilibrit
energjetik.
Proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja (AMPK), aktivizohet pas fosforilimit të treoninës në
pozitën 172 (Thr-172) brenda nën-njësisë α-katalitike e cila katalizohet nga LKB1 (për këtë
veprim kërkohet lidhja me MO-25 dhe proteina adaptore e lidhur me STE-20 (STE-20 related
adaptor protein, shkurt STRAD) duke formuar një kompleks heterotrimerik në përgjigje të rritjes
së raportit AMP/ATP, ose nga CaMKKβ, një mënyrë kjo që varet nga Ca2+,ose edhe nga TAK1
në përgjigje të citokineve. Pas aktivizimit, AMPK-ja rregullon aktivitetin e një shumëllojshmërie
të shenjestrave të saj, përgjithësisht duke i ndalur rrugët anabolike, përderisa stimulon rrugët
katabolike dhe në këtë mënyrë mundëson rivendosjen e ekuilibrit të energjisë. AMPK-ja
deaktivizohet nëpërmjet defosforilimit të Thr172 nga proteinë fosfataza PP2C. Shih tekstin për
hollësi të mëtejshme.

Kinaza B1 e mëlçisë (the liver kinase B1, LKB1), një molekulë tumor ndaluese
(supresore), është kinaza kryesore në rrugët e sipërme metabolike që fosforilon AMPKnë në pozitën 172 të aminoacidit treoninë (Thr-172) dhe rrjedhimisht bënë aktivizimin e
AMPK-së 18, e cila nga ana tjetër kryen funksione të shumta në qelizë 18. Nën-njësia β e
AMPK-së ka një domen që lidhet për glikogjen (glycogen-binding domain GBD) dhe
ndërmjetëson lidhjet e kompleksit enzimatik të AMPK-së për grimcat e glikogjenit 19 dhe
në këtë mënyrë ndjenë ndryshimin e gjendjes strukturore të glikogjenit 16. AMPK-ja
ndjenë mungesën e menjëhershme të energjisë qelizore 20 . Nën-njësia rregullatore γ e
AMPK-së ka dy vendlidhje nukleotidike për AMP-në dhe ATP-në, të cilat lidhen në
mënyrë allosterike 21. LKB1 vazhdimisht fosforilon thr-172 brenda lakut të aktivizimit të
AMPK-së, por ajo po ashtu defosforilohet menjëherë në mungesë të AMP-së. Kjo e
fundit është një sinjal për nivelin e ulët të energjisë qelizore. Megjithatë, lidhja e AMP-së
rezulton në ndryshime strukturore të kinazës që e frenon defosforilimin e AMPK-së.
Përveç kësaj, lidhja e AMP-së për nën-njësinë γ jo-katalitike të AMPK-së shkakton
aktivizimin e drejtpërdrejtë allosterik të kinazës 21. Një tjetër kinazë në rrjedhën e sipërme
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metabolike e cila rregullon AMPK-në është kinaza  e varur nga proteina e kalmodulinës
(calmodulin-dependent kinase , CaMKK), që fosforilon AMPK-në në mbetjen e
treoninës 172 e shkaktuar nga rritja e përqendrimit të Ca2+ në lëngun brendaqelizor
(citosolik) 22 (Fig. 1.5.1A).

Figura 1.5.1B Hyrje. Modeli i propozuar që ilustron formën më të zakonshme të rregullimit të
aktivitetit të molekulave proteinike transportuese nga AMPK-ja.
Stimulimi i AMPK-së bëhet pas rritjes së raportit të AMP/ATP, aktivitetit të Ca2+ citosolik, rënies
së niveleve të oksigjenit (O2), ose rritjes se oksidit nitrik (NO). AMPK-ja e aktivizuar më tej nxitë
ubikuitinë ligazën, Nedd4-2, e cila ubikuitinon, (kap molekulën e ubikuitinës për molekulat
shënjester dhe për pasojë shkakton tërheqjen brenda dhe degradimin e këtyre molekulave target),
një numër të madh të molekulave transportuese. Alternativisht, AMPK-ja e aktivizuar është
pjesërisht efektive përmes fosforilimit, qoftë direkt ose indirekt, të molekulave të ndryshme
transportuese.

AMPK-ja po ashtu aktivizohet edhe nga TAK1, kinaza 1 e lidhur me faktorin
transformues të rritjes β, (transforming growth factor β-associated kinase 1) 15.
Aktivizimi i AMPK-së është i raportuar jo vetëm pas rritjes së raportit AMP/ATP
dhe rritjes së niveleve të joneve Ca2+ në lëngut brendaqelizor, por edhe pas rënies së
përqendrimit të oksigjenit (O2) 23, ose pas ekspozimit të qelizave të muskujve të skeletit
me oksid nitrik (NO) 24. Kështu, ndryshimet qelizore të raportit të AMP/ATP, niveleve të
joneve Ca2+ citosolik, përqendrimi i O2 dhe formimi i NO mund të ndikojnë në procese
biokimike të varura nga AMPK-ja duke përfshirë rregullimin e transportit qelizor, siç
është paraqitur pjesërisht në figurën 1.5.1B.
8

KAPITULLI I
1

HYRJE

1.5.2 Shënjestrat (targetet) e AMPK-së
Pasi të aktivizohet nën kushtet e shpenzimit të energjisë, AMPK aktivizon rrugët
katabolike që gjenerojnë ATP-në dhe inhibon rrugët anabolike që konsumojnë ATP-në, si
dhe proceset tjera ATP konsumuese, duke rikthyer në këtë mënyrë ekuilibrin energjetik
25
. Prandaj, efektet e AMPK-së kryesisht shërbejnë për rivendosjen e niveleve të duhura
të ATP-së në qelizë, e cila është si një “monedhë” energjie e qelizës.
AMPK-ja është e përfshirë në shumë procese qelizore, të tilla si: rregullimi i
apoptozës, stimulimi i autofagisë dhe fagocitozës, pengimi i rritjes dhe ndarjes së
qelizave dhe kundërveprimi ndaj hipertrofisë 14,15. Për më tepër, AMPK-ja gjithashtu
merr pjesë në rregullimin e disa proteinave transportuese, në këtë mënyrë potencialisht
bënë ndërlidhjen e aktiviteteve të transportit qelizor me stresin qelizor për shkak të
niveleve të ulëta të energjisë. Ky efekt përfshin stimulimin dhe inhibimin e proteinave të
ndryshme transportuese përmes rrugëve të ndryshme metabolike.
Në tubulet proksimale të veshkave, energjia kryesisht shfrytëzohet për transport
transepitelial 26. Proceset e transportit të lidhura me jone Na+ janë të mundësuara nga
gradienti elektrokimik i joneve Na+, i cili mbahet nga aktiviteti i pompës energji
konsumuese të Na+/ATPazës në membranën qelizore bazolaterale 27. Shpenzimi i
energjisë pritet të pengojë veprimtarinë e Na+/ATPazës dhe me këtë të ndikojë në
shpërndarjen e mundshme të gradientit të joneve Na+ dhe K+, depolarizimin e membranës
qelizore, akumulimin qelizor të joneve Cl-, hyrjen e ujit osmotik dhe për pasojë
shkaktohet bymimi i qelizës 28. Siç u përmend më lartë, transportuesit e lidhur me Na,
përfshijnë pra edhe transporterin e fosfatit të lidhur me Na, NaPi-IIa, i cili është
transporteri më i rëndësishëm për transportin e fosfatit në tubulet veshkore përgjatë
membranës qelizore apikale të tubthave proksimale veshkore 4,28,29. Riabsorbimi i fosfatit
në tubulet veshkore është i rregulluar nga një shumëllojshmëri faktorësh, siç janë thithja e
fosfatit dietal, statusi acido-bazik, hormoni paratiroid, 1,25-(OH)2 vitamina D3, FGF-23,
insulina dhe faktori i rritjes si insulina (Ang. insulin-like growth factor, ose shkurt IGF1)
30-36
. Proceset biokimike që marrin pjesë në rregullimin e aktivitetit të NaPi-IIa përfshijnë
proteinë kinazën A dhe C, ERK1/2, Klotho-n dhe kaskadën (rendin) sinjalizuese të
PI3K/PKB/GSK3 37-44.
Megjithatë, asgjë nuk është e njohur në lidhje me rregullimin e mundshëm të
aktivitetit të transporterit NaPi-IIa nga AMPK-ja. Andaj, ky studim është bërë për të
hulumtuar nëse AMPK-ja rregullon aktivitetin e NaPi-IIa-së.

1.6 Proteina ‘Klotho’ kundër plakjes
Klotho është një proteinë transmembranore e shprehur në një shumëllojshmëri
indesh, duke përfshirë veshkat, gjëndrën paratiroide dhe trurin në vende specifike 45,46.
Pjesa (domeni) jashtëqelizore e Klotho-s mund të prehet nga jashtë për tu liruar si klotho
sekretuese (solubile) në lëngun cerebrospinal (LCS), urinë dhe në gjak 47. Klotho ka një
efekt të thellë frenues të plakjes dhe stimulues për jetëgjatësinë 47,48. Siç është dëshmuar
në minjë, niveli i ulët i Klotho-s shoqërohet me prapambetje të rënda në rritje dhe
përshpejtim të procesit të plakjes, që ka për pasojë vdekjen brenda më pak se 5 muaj 48.
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Në anën tjetër, tej-shprehja e Klotho-s është e pasuar nga një zgjatje e konsiderueshme e
jetës 47,48.
Mangësia e Klotho-s shpie në çrregullime të thella të metabolizmit mineral, d.m.th:
në hiperkalcemi, hiperfosfatemi dhe kalcifikim të enëve të gjakut 47-49. Klotho inhibon
transportin e fosfatit pjesërisht duke penguar enzimën 1α-hidroksilazë dhe kështu
zvogëlon formimin e vitaminës D (1,25-dihidroksikolekalciferoli (1,25(OH)2D3)) 46,49,50,
një hormon ky që stimulon transportin e fosfatit Pi dhe joneve Ca2+ në zorrë dhe veshkë
51,52
. Në rregullimin e aktivitetit të 1α-hidroksilazës, Klotho është pjesërisht efektive (si
koreceptor) përmes sinjalizimit të hormonit FGF23 47.

Figura 1.6Hyrje. Diagrami skematik që tregon strukturën e domenit, topologjinë
membranore dhe funksionet kryesore të Klotho-s membranore dhe asaj të sekretuar 47,53.
A. Proteina humane e Klotho-s është e përbërë prej 1012 aminoacidesh dhe posedon një sekuencë
sinjalizuese (SS) në N-mbaresën e saj, dy përsëritje të brendshme (KL1 dhe KL2) të domenit
jashtëqelizor që ndan ngjashmëri strukturale në sekuencën me β-glukozidazën, linkerin (L), dhe
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një domen transmembranor (TM), me një domen të shkurtër citoplazmik (CD) në C –mbaresën e
saj. (Nuk është paraqitur në shkallë të njëjtë raporti).
B. Klotho transmembranore formon një kompleks me FGFR-në për të krijuar një vendlidhje koreceptore për FGF23 dhe luan një rol thelbësor në rregullimin e fosfatit në veshkë dhe në
metabolizmin e vitaminës D. Klotho e sekretuar (solubile) krijohet me këputjen e ektodomenit të
Klotho-s membranore nga α dhe β sekretazat dhe lirohet në urinë, gjak ose në lëngun
cerebrospinal (LCS). Kompleksi FGF23/Klotho i formuar redukton nivelet e kalcitriolit
(1,25(OH)2D3) në qarkullim ose duke inhibuar nivelet e shprehjes së enzimës 1-α-hidroksilazë, e
cila merr pjesë në sintezën e kalcitriolit ose duke nxitur enzimën tjetër 24-hidroksilazë, e cila
përshpejton katabolizmin e kalcitriolit në formën e saj joaktive, si acid kalcitroik. Përveç kësaj,
kompleksi FGF23/Klotho e zbret edhe shprehjen e kotransporterëve të fosfatit në membranën
qelizore, qoftë duke inhibuar shprehjen e gjeneve të tyre ose duke nxitur futjen brenda
(internalizimin) të proteinës (transporterit) prej membranës qelizore, e shoqëruar më pas me
degradim e saj.

Mungesa e Klotho-s shpie në formimin e tepruar të 1,25(OH)2D3 47,48,54, e cila
kontribuon pastaj në rritjen e përqendrimit të joneve Ca2+ 50 dhe Pi 52 në plazmën e gjakut,
siç është konstatuar te minjtë e ashtuquajtur ‘Klotho deficitar’ 41,54. Rritja e përqendrimit
të Pi në gjak (hiperfosfatemia) konsiderohet si një përcaktues vendimtar i jetëgjatësisë 47,
rrjedhimisht kufizimi i vitaminës D ndal pjesërisht plakjen e përshpejtuar dhe vdekjen e
hershme te minjtë ‘Klotho-deficitar’ 46. Për më tepër, mungesa e vitaminës D në sasi të
vogël neutralizon mungesën e rritjes 46 dhe vdekjen e parakohshme të eritrociteve 55 tek
minjtë ‘Klotho-deficitar’. Megjithatë, mungesa e vitaminës D nuk e kthen plotësisht në
gjendjen normale hiperfosfateminë dhe nuk e normalizon plotësisht jetëgjatësinë e këtyre
minjve 56.
Andaj, në studimin tonë, kemi testuar hipotezën nëse Klotho ka ndikim të
drejtpërdrejtë në transportin e fosfatit të pavarur nga formimi i vitaminës D.
Studimet e viteve të fundit kanë treguar 41 se tej-shprehja e Klotho-s shkakton
hipofosfateminë (uljen e përqendrimit të fosfatit në gjak) dhe fosfaturinë (uljen e
përqendrimit të Pi në urinë) dhe ulë dendësinë dhe aktivitetin e proteinës transportuese
kryesore të fosfatit të veshkë, NaPi-IIa-së.
Për të sqaruar efektin eventual të drejtpërdrejtë të Klotho-s në transporterin kryesor
renal të fosfatit NaPi-IIa, transportuesi në fjalë është shprehur në oocitet e Xenopus-it me
dhe pa bashkë-shprehje të Klotho-s. Pasi që transporti i fosfatit është elektrogjenik 57 (me
ndryshim potenciali), rrymat e shkaktuara nga fosfati janë matur me teknikën e kontrollës
së potencialit me dy elektroda (e njohur si kontrolla e voltazhës me dy elektroda) dhe
vlerat e fituara janë marrë si vlera të fituara nga sasia e bartjes së Pi në qelizë.

1.7 Kinaza e nxitur nga serumi dhe glukokortikoidet 1
Kinaza e nxitur nga serumi dhe glukokortikoidet 1 (serum and glucocorticoidinducible kinase 1, SGK1), është identifikuar në vitin 1993 58,59. Proteinat SGK janë
proteinë kinaza që tek njeriu gjenden në tri izoforma SGK1-3. Pjesët katalitike të dy
izoformave, SGK2 dhe SGK3, kanë rreth 80% ngjashmëri në renditjen e aminoacideve
me njëri-tjetrin dhe me SGK1 58,60. SGK1 është e shprehur praktikisht kudo, por niveli i
shprehjes së saj ndryshon në llojet e ndryshme të qelizave 61.
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SGK1 aktivizohet nga rruga metabolike e fosfatidilinozitol 3-kinazës (PI3-kinaza)
. Aktivizimi i SGK1 më tutje mund të përfshijë targetin i rapamicinës tek gjitarët
mTOR-in (mammalian target of rapamycin) dhe molekula tjera sinjalizuese 61. SGK1
mund të ubikuitinohet dhe degradohet nga ubikuitin ligaza e fosforiluar Nedd4-2
(neuronal precursor cells expressed developmentally downregulated) 63.
SGK1 fosforilon dhe në këtë mënyrë pengon aktivitetin e disa proteinave
enzimatike, duke përfshirë ubikuitin ligazën Nedd4-2, sintazën e stimuluar nga oksidi
nitrik dhe sintazë kinazën 3 të glikogjenit (GSK3) 63.
Nëpërmjet rregullimit të aktivitetit të kanaleve dhe transportuesve të ndryshëm
SGK1 merr pjesë në rregullimin e shumë proceseve në qelizë, pjesërisht duke i
fosforiluar proteinat tjera në shënjestër. Mënyrë tjetër e veprimit të SGK1 është përmes
fosforilimit të ubikuitin ligazës Nedd4-2, e cila në anën tjetër ubikuitinon proteinat
kanalore dhe transportuese duke i përgatitur ato për largim nga membrana qelizore dhe
më pas degradimin e tyre 64. Për të testuar këto hipoteza dhe rolin eventual të SGK1 në
rregullimin e aktivitetit të NaPi-IIa, kemi realizuar seri eksperimentesh duke përdorur si
sistem shprehje të cARN-ve, oocitet e Xenopus-it.
62

1.8 Rapamicina
Rapamicina ose sirolimusi, është një komponim i veçantë, medikament
imunofrenues i cili përdoret për të parandaluar refuzimin e organeve të transplantuara
gjatë transplantimit, veçanërisht është i dobishëm në rastet e transplanteve të veshkave.
Rapamicina është izoluar në mes të viteve 1970 nga ekstraktet fermentuese të mikrobit të
tokës Streptomyces hygroscopicus, të marrura nga mostrat e tokës të ‘Ishullit të
Pashkëve’ (Easter Island). Ky komponim luan rol qendror në sinjalizimin qelizor duke
ndikuar në targetin e rapamicinës tek gjitarët-mTOR. Rapamicina fillimisht është
përdorur si një agjent antifungal, por më vonë u braktis për shkak të zbulimit të vetive të
fuqishme imunofrenuese dhe anti-shumuese (antiproliferative) të saj (Fig.1.8).

65

Figura 1.8 Hyrje. Struktura e rapamicinës .
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Është vërtetuar se rapamicina zgjatë jetën (te minjtë) dhe është medikament i
dobishëm në trajtimin e disa llojeve të kancerëve. Aktualisht, është miratuar për përdorim
mjekësor në parandalimin e refuzimit pas transplantimit të organeve. Një komponim i
ngjashëm me rapamicinën, temsirolimusi, është aprovuar për përdorim në trajtimin e
karcinomës së avancuar të qelizave veshkore. Është e vlefshme të përmendet se
komponimi ende ka sekrete të pa zbuluara. Proteinë kinaza mTOR inhibohet nga
rapamicina, e cila ka gjetur përdorim në klinikë si një imunofrenues për pengimin e
rrugëve të sinjalizimit të Akt/PKB-së (e cila bllokohet nga rapamicina) 61,65.

1.9 mTOR mund të rregullojë aktivitetin e NaPi-IIa
Rapamicina është frenues (inhibitor) klasik i serinë/treoninë kinazës, mTOR 61.
Inhibimi farmakologjik i kësaj kinaze nga rapamicina apo nga medikamente tjera ka
gjetur zbatim në trajtimin e llojeve të ndryshme të çrregullimeve duke përfshirë
sëmundjet autoimune 64,66,67, kancerin 68-72, hipertrofinë ventrikulare 73 dhe sëmundjen
policistike të veshkave 74-76. Kohëve të fundit, është vërtetuar se rapamicina zgjatë jetën e
minjve77. Kinaza mTOR është senzor i lëndëve ushqyese 78,79 dhe stimulohet nga faktorët
e rritjes 80, insulina 81,82 dhe leptina 83. mTOR luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e
shumimit dhe rritjes së qelizave 80, si dhe vdekjes qelizore 84. Kjo kinazë pengohet gjatë
nivelit shume të ulët të oksigjenit (hipoksisë) në inde 85. mTOR-i rritë absorbimin e
aminoacideve në qelizë 86 dhe sintezën e proteinave 85, e po ashtu stimulon SGK181, një
rregullator ky i një game të gjerë të sistemeve të transportit 62. Në mesin e transporterëve
aktiviteti i të cilëve është i rregulluar nga mTOR-i dhe SGK1 është edhe transporteri i
fosfatit në zorrë, NaPi-IIb 87. Andaj, bazuar në këtë kemi konsideruar mundësinë që
mTOR-i në mënyrë të ngjashme mund të jetë i përfshirë edhe në rregullimin e
transporterit të fosfatit, NaPi-IIa, në tubat veshkore. Përveç kësaj edhe provat klinike
kanë dhënë indikacione për efektin e rapamicinës në ekuilibrin e fosfatit 88.
Ekuilibri negativ i Pi mund të ndikojë në mineralizimit adekuat të kockave 89. Në
anën tjetër, fosfati i tepërt mund të nxisë precipitimin e fosfatit të kalciumit në pjesën e
jashtme të kockave gjë që shpie edhe në zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare 90-92
dhe përshpejtimin e procesit të plakjes 48,93. Ekuilibri i fosfatit është i varur nga transporti
i tij në zorrë dhe veshkë, i cili proces është nën rregullimin e ngushtë hormonal 8,34,94.
Në këtë studim është hulumtuar mundësia që rapamicina mund të ndikojë në
aktivitetin e transporterit të fosfatit NaPi-IIa në veshkë. Për këtë qëllim kemi studiuar
rregullimin e aktivitetit të transporterit NaPi-IIa nga mTOR-i në oocitet e Xenopus-it në
kushte ‘in vitro’, si dhe është përcaktuar ndikimi i rapamicinës në sekrecionin urinar të
fosfatit.

1.10 Ubikuitin ligaza Nedd4-2
Ubikuitin ligaza Nedd4-2 i takon familjes Nedd4 (neural precursor cell-expressed
developmentally downregulated gene 4) të ubikuitin ligazave 95. Kjo familje e ligazave te
njeriu përmban nëntë anëtarë, njëri nga të cilët është ubikuitin ligaza Nedd4-2. Procesi i
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quajtur ubikuitinim, kontrollon sinjalizimet biokimike në mënyra të ndryshme. Për
shembull, ubikuitinimi i një proteine të palosur keq ose të dëmtuar shpie në degradimin e
saj nga ana e proteazomeve (struktura qelizore me natyrë proteinike), para se ajo të mund
të arrijë në pjesën brendaqelizore ku normalisht kryen funksionin. Kështu, ubikuitinimi i
proteinave mund të kontrollojë sinjalizimin qelizor duke rregulluar nivelin e tyre,
kontrolluar lokalizimin e tyre brendaqelizor, parandaluar akumulimin e proteinave
defektive apo të dëmtuara, etj. Natyrisht, një proces që është kaq kritik për baraspeshën
qelizore në vetvete është i rregulluar mirë nga shumë enzima dhe shumë proteina tjera
ndihmëse që i japin sistemit veçantinë e tij 63,94,96,97.
Ubikuitinimi është proces kompleks në të cilin përfshihen një numër i madh i
ubikuitin proteinë ligazave, meqë rast bëhet i mundur transferi i ubikuitinës (molekulë)
në substratin shenjestër, i cili “shënjohet” për degradim. Deri më tani janë përshkruar një
numër i madh i substrateve të ndryshme të Nedd4-2 95,98.
SGK1 e cila poashtu është pjesë e studimit tonë, është vërtetuar se vepron
nëpërmjet fosforilimit të Nedd4-2. Ashtu si SGK1 edhe Akt/PKB (proteinë kinaza B)
mund të fosforilon ligazën Nedd4-2 90.

1.11 Proteinë kinaza B
Proteinë kinaza B (PKB) e njohur gjithashtu edhe si Akt, është një serinë/treoninë
proteinë kinazë specifike që luan rol kyç në shumë procese qelizore. Siç është përmendur
edhe më lartë fosfati merr pjesë në një numër të madh të funksioneve qelizore 7,99-101.
Përtej kësaj, kripa e fosfatit të kalciumit është komponimi më i rëndësishëm për
mineralizimin e kockave94,102. Precipitimi i kripës së fosfatit të kalciumit në kocka në
mënyrë kritike varet nga përqendrimet lokale të fosfatit të kalciumit. Ky i fundit është në
funksion të përqendrimeve të tij përkatëse në plazmën e gjakut. Reduktimi i përqendrimit
plazmatik të joneve të kalciumit (Ca2+) dhe të fosfatit (Pi) shkakton demineralizimin e
kockave, përderisa me rritjen e përqendrimit të tyre shkaktohet precipitimi i fosfatit të
kalciumit në pjesën e jashtme të eshtrave që shpie në sëmundje kardiovaskulare 90-92 dhe
përshpejton plakjen 48,93. Bazuar në këtë, rregullimi i balancës së fosforit është me rendësi
kritike për mineralizimin e eshtrave në njërën anë dhe integritetin kardiovaskular në anën
tjetër. Baraspesha e fosfatit është sistematikisht në funksion të absorbimit të tij në zorrë dhe
eliminimit të tij nga veshkët 8,34,94. Sipas kësaj, rregullimi duhur i sekrecionit të fosfatit nga
veshkët është me rëndësi vendimtare për mineralizimin e mjaftueshëm të kockave 89. Siç
kemi sqaruar edhe më lartë eliminimi i Pi nga veshkët varet nga sasia e riabsorbimit të tij
në tubulet proksimale në veshkë 11. Transporti i tillë në pjesën më të madhe kryhet nga
transporteri i fosfatit i shoqëruar nga jonet Na+, NaPi-IIa 11,34.
Në veshkë, Akt/PKB është e përfshirë në proceset e shumë funksioneve biokimike
në qeliza 103-111, por asgjë nuk është e njohur në lidhje me rolin e saj eventual në
transportin e fosfatit në tubat veshkor. Ky studim trajton rolin e supozuar të Akt/PKBβ në
rregullimin e aktivitetit të transporterit të fosfatit NaPi-IIa në gypat veshkore. Në këtë
studim, në kushte ‘in vitro’, rregullimi i NaPi-IIa nga Akt/PKBβ është studiuar në oocitet
e Xenopus-it 112,113.
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1.12 QËLLIMI I STUDIMIT
Në tërësi studimi ynë ka për qëllim përcaktimin e efektit dhe mekanizmave të
veprimit të proteinë kinazës së aktivizuar nga AMP-ja, AMPK-së, dhe rolit të Klotho-s në
rregullimin e aktivitetit të transporterit NaPi-IIa dhe në këtë mënyrë të sqarojë ndikimin e
tyre në ekuilibrin e fosfatit në organizëm. Poashtu, për sqarimin e rolit e proteinave
SGK1, Nedd4-2, PKB, mTOR, si dhe rapamicinës në aktivitetin e transporterit të fosfatit
NaPi-IIa të shprehur në oocitet e Xenopus-it.
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2.1 Materialet
2.1.1 Pajisjet
Amplifikuesi Gene clamp 500
Autoklavë HICCAVE HV-50 HMC
Berthold Biolumat LB9500
Biofotometer
CFX96 Real-Time Sistem
Digjitizer Digjidata 1322A
DMZ Universal Puller
Fotometer Tecan Sunrise Remote
Fotometri me flakë
Glukometer
Kafazet metabolik
Luminometer (Walter Wallac 2 plate reader)
Membrana nitroceluloze
Metoda fotometrike
Mikromanipulator
Mikroskop Stemi 200
Mikroskopi fluoreshent skanues laserik (LSM 510)
Nanoliter Injektor 2000
Përqendrimi i kreatininës në serum është matur me
metodën fotometrike
Përqendrimi i kreatininës në urinë është përcaktuar
16

Axon Instruments, Foster City,
CA, SHBA
Systec Labor Systemtechnik,
Wettenberg, Gjermani
Bad Wildbad, Gjermani
Eppendorf AG, Hamburg,
Gjermani
Bio-Rad, Munich, Gjermani
Axon instruments, SHBA
Zeitz-Instruments, Martinsried,
Gjermani
Tecan, Männedorf, Zvicër
ELEX 6361, Eppendorf, Gjermani
Accutrend, Roche, Mannheim,
Gjermani
Techniplast, Hohenpeissenberg,
Gjermani
Perkin Elmer, Juegesheim,
Gjermani
Millipore GmbH, Schwalbach/Ts.,
Gjermani
FUJI FDC 3500i, Sysmex,
Norsted, Gjermani
Leitz, Wetzlar, Gjermani
Carl Zeiss MicroImaging,
Oberkochen, Gjermani
Carl Zeiss MicroImaging GmbH,
Gjermani
World Precision Instruments,
Berlin, Gjermani
dri-chem clinical chemistry
analyser FUJI FDC 3500i
Sigma, Schnelldorf, Gjermani
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edhe me metodën e reaksionit të Jaffe-s
pH Meter 646
Stereomikroskop
shndërrues MacLab D/A
Vorteks mikser VX-100
WPI mikroinjektor
Zeiss LSM 5 EXCITER Mikroskop Konfokal, i
pajisur me laser me gjatësi valore 405–633 nm

Carl Zeiss, Oberkochen, Gjermani
Wetzlar/Munich, Gjermani
AD Instruments, Castle Hill,
Australi
Labned, Langenfeld, Gjermani
WPI, Sarasota, FL, SHBA
Carl Zeiss MicroImaging GmbH,
Gjermani

2.1.2 Kimikalet
AICAR
BSA
CaCl2 x 2H2O
Ciprofloksacinë
D-(+) Glukozë
Dietileter
EZ-link Sulfo-NHS-Biotin
Gentamicinë (si tretësirë)
Glukozë
Heksamer të rastësishëm
HEPES
KCl
Kollagjenazë
Komponimi C
L-Acidi glutaminik, nga burimet jo shtazore
Metanol
MgSO4
NaCl
Natrium Fosfati dibazik (Na2HPO4)
Parafinë
Paraformaldehid
Pavidon-Jod
PBS
Piruvat natriumi
Provë indore
Rapamicinë
Reagjent zbulues (detektues) ECL
Reagjent ProLong® Gold Antifade
17

Tocris Bioscience, Bristol, Britani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Carl Roth, Karlsruhe, Gjermani
Fresenius Kabi, Graz, Austri
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Roth, Karlsruhe, Gjermani
Pierce protein research products,
Thermo Scientific, SHBA
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Carl Roth, Karlsruhe, Gjermani
Roche Diagnostics, Penzberg,
Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Carl Roth Karlsruhe Gjermani
Worthington Biochemical Corp.,
NJ, SHBA
Calbiochem, Bad Soden, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
MERCK, Darmstadt, Gjermani
Sigma, Schnelldorf, Gjermani
Braun, Melsungen AG, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Polyscience, Niles, IL, SHBA
Merck, Biosciences, Schwalbach,
Gjermani
Amersham, Freiburg, Gjermani
Invitrogen, Karlsruhe, Gjermani
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Refobacinë
Reverse transkriptazë SuperScriptII
Substrat SuperSignal ELISA Femto me ndjeshmëri
maksimale
Teofilinë
Tretje 3M e KCl, e ngopur me AgCl
Tretraciklinë
Triazol
Ujë imerzioni Plan-Neofluar 63/1.3 NA DIC

Merck-Serono, Darmstadt,
Gjermani
Invitrogen, Carlsbad, CA, SHBA
Pierce, Rockford, IL, SHBA
Sigma, Taufkirchen, Gjermani
Carl Roth, Karlstruhe, Gjermani
Sigma, Schnelldorf, Gjermani
Peqlab, Erlangen, Gjermani
Carl Zeiss MicroImaging GmbH,
Gjermani

2.1.3 Antitrupat
Antitrupa primar monoklonal, rabbit anti-human
SLC34A1 (NaPi-IIa)
Antitrupa sekondar, HRP-conjugated goat antirabbit IgG
Antitrupat primar të drejtuar ndaj NaPi-IIa
Antitrupat sekondar, Alexa Fluor 488 goat α-rabbit
Antitrupat sekondar, Draq5

Life Span Biosciences, WA,
SHBA
Cell Signaling Technology,
Frankfurt, Gjermani
LIFESPAN Biosciences, Seattle,
WA, SHBA
Biostatus Limited, Shepshed,
Britani
Biostatus Limited, Shepshed,
Britani

2.1.4 Kitet
ELISA kiti i FGF23 për minj
ELISA kiti për matjen e përqendrimit plazmatik të
hormonit paratiroid
Kiti enzimatik për matjen e përqendrimit të
glukozës në urinë
Kiti për përcaktimin e përqendrimit të fosfatit në
urinë
Kiti radio-provë imune për përcaktimin e
përqendrimit të 1,25(OH)–vitaminës D3
Master përzierja GoTaq qPC
Nukeobond Ekstra Mesatar (Midi)
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Immutopics, San Clemente,
California, SHBA
Immunotopics, San Clemente,
SHBA
gluco-quant, Roche, Mannheim,
Gjermani
Roche, Mannheim, Gjermani
IDS, Boldon, Britani
Promega, Mannheim, Gjermani
MACHEREY-NAGEL, Dürren,
Gjermani
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2.1.5 Materiali shpenzues
Filtra për shishe 0.25 l dhe 0.5 l
Filtra për shishe 0.125 l
Gypa Eppendorf-i
Tuba Falcon-i (15 dhe 50 ml)

Carl Roth, Karlsruhe, Gjermani
Millipore, Schwalbach, Gjermani
Eppendorf, Hamburg, Gjermani
Greiner Bio-One, Frickenhausen,
Gjermani
Harvard APPARATUS, SHBA
Eppendorf, Hamburg, Gjermani
Promega corporation, SHBA
Ethicon, Norderstedt, Gjermani
neoLab Migge LaborbedarfVertriebs GmbH, Heidelberg,
Gjermani
Greiner Bio-One, Frickenhausen,
Gjermani
Carl Roth, Karlsruhe, Gjermani
World Precision Instruments,
Inc.Sarasota, FL, SHBA

Kapilar të xhamit borosilikat
Kombitipsa plus 2.5 ml
Kuveta (12 x 50 mm)
Penjë vikrili (P-3, 13mm, 3/8c)
Pjata 12 vrimash me xham mbulues 12 mm

Pjata 96-vrimash
Pjata e kulturave indore (60 x 15mm)
Xhama zëvendësues

2.1.6 Minjtë
Eksperimente janë kryer në minjtë e linjës SV129, të gjinisë mashkullore 12-javë të
vjetër. Eksperimentet në kafshë janë realizuar sipas ligjit gjerman për mirëqenien e
kafshëve dhe të miratuara nga autoritetet lokale.
2.1.7 Xenopus laevis-i
Bretkosat e gjinisë femërore të llojit Xenopus laevis janë mbajtur në objektin e
kafshëve të Institutit të Fiziologjisë të Universitetit të Tübingen-it. Bretkosat janë mbajtur
dhe trajtuar në mënyrë humane në pajtim me ligjin gjerman për mirëqenien e kafshëve
dhe të miratuar nga autoritetet lokale.
2.1.8 Softuerët
Programi InStat statistic

GraphPad Software San Diego, California, SHBA

Paketa softverike pClamp 9.0

Axon instruments, SHBA

Softveri Quantity One (Biorad gel
doc system, Chemidoc XRS)

Bio-Rad Laboratories GmbH, München, Gjermani
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2.2 Metodat
2.2.1 Përgatitja e cARN-së
Mutantët e γR70QAMPK-së, αK45RAMPK-së si dhe T308D,S473DAkt/PKB-së përherë
(konstitutivisht) aktive, si dhe formës joaktive të T308A,S473AAkt/PKB-së janë përgatitur
nga bashkëpunëtorët tjerë përmes metodës së mutagjenezës së drejtuar në target (site
directed mutagenesis).
ADN mutantët eγR70QAMPK-së, αK45RAMPK-së, T308D,S473DAkt/PKB-së përherë
aktive, si dhe formës joaktive të T308A,S473AAkt/PKB-së janë përdorur si mostra për
sintetizimin e cARN-ve të tyre përkatëse. Po ashtu, me ndihmën e së njëjtës metodë janë
përgatitur cARN-të e NaPi-IIa, AMPKwt, Klotho-s, SGK1, Nedd4-2 dhe mTOR-it.
Protokolli i sintezës së ARN-së përbëhet nga dy hapa:
1. Linearizimi i plazmidit të ADN-së, i cili e përmban sekuencën me interes;
2. Sintetizimi i cARN-së.
2.2.1.1 Linearizimi i plazmidit të ADN-së
Për të bërë një prerje në mbaresën 3' të molekulës së ADN-së janë përdorur
endonukleazat. Enzimat restrikcionale specifike të përdorura për linearizimin e
plazmideve specifike janë të paraqitura në tabelën 2.2.1.1A.
Tabela 2.2.1.1AMetodat. Plazmidet që përmbajnë gjenet e dëshiruara përgjegjëse për kodimin
e proteinave specifike dhe enzimat endonukleaza restrikcionale (prerëse) të përdorura për
linearizimin e secilit plazmid.

Proteina
AMPKα1-HA
AMPKβ1-flag
AMPKγ1-HA
Klotho
mTOR
NaPi-IIa
Nedd4-2
S422D
SGK1
SGK1
T308A,S473A
Akt/PKB
T308D,S473D
Akt/PKB
αK45R
AMPKα.1-HA
γR70Q
AMPKγ1-HA

Plazmidi
Pol1
Pol1
Pol1
pCR-XL-TOPO
pSGEM
pQE Tris 1 His-Strep
pSport
PORB7
pTRE2
pIRES2-EGFP
pGHJ
pGemHe
Pol1
Pol1

Endonukleaza
Restrikcionale
NheI
NheI
NheI
NheI
NotI
Not1
Bgl II
NotI
Stu I
Sal I
Sal I
NheI
NheI

Përbërësit e reaksionit, siç paraqiten në tabelën më poshtë (Tab. 2.2.1.1B) janë
përgatitur dhe i inkubuar për 2 orë në 37º C. Më pas ADN-ja, është precipituar me 1
20
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vëllim të izopropanolit (50 μl) si dhe 1/10 vëllim (5 μl) të acetatit të natriumit 3M, në pH
5.2 dhe inkubuar për 10 minuta në temperaturë dhome. Përzierja e reaksionit është
centrifuguar në 17000 rpm për 15 minuta në 4ºC. Pas largimit të supernatantit, fundërrina
është shpërlarë dy herë me etanol 70% (100 μl) në 17000 rpm për 10 minuta. Etanoli
është larguar nga larja e fundit dhe fundërrina është tharë duke përdorur përqendruesin
Eppendorf në 35-45°C për 5 minuta.
Tabela 2.2.1.1.BMetodat. Përzierja e reaksionit e shfrytëzuar për linearizimin e plazmidit të
ADN-së.
Përbërësit e reaksionit
Sasia

5 μl
2 μl
20 μl
23 μl

10X Pufer
Enzima restrikcionale (20U)
Plazmidi i ADN-së (10 μg)
Ujë
2.2.1.2 Sinteza e cARN-së

ADN-ja e linearizuar dhe e prodhuar me metodën e përshkruar më sipër është
përdorur si mostër për sintezën e cARN-ve përkatëse. Përzierja e reaksionit e shënuar më
poshtë në tabelën 2.2.1.2.A është vënë në një tub eppendorf-i steril.
Tabela 2.2.1.2.AMetodat. Përzierja e reaksionit e përdorur për të sintetizuar ARN-në nga
ADN-ja e linearizuar.

Përzierja e reaksionit
ADN-ja e linearizuar (1 μg)
10 X Pufer
rNTP-të
Cap analog
RNazë inhibitor
Ujë

Sasia
10 μl
2.5 μl
1 μl
2.5 μl
1 μl
8 μl

Përzierja e reaksionit shtrihet lehtësisht dhe i shtohet ARN polimeraza adekuate
(Tab. 2.2.1.2.B) dhe përzihet përsëri. Janë përdorur ARN polimerazat T7 ose Sp6 dhe
përzierja është inkubuar pastaj në 37ºC për 1 orë. Për të hequr kontaminimin e mundshëm
nga ADN-ja, përzierjes së reaksionit iu është shtuar më pas 1 μl ADNazë. Së fundi
përzierja e reaksionit është inkubuar në 37ºC për 15 min me përzierje me dridhje.
Tabela 2.2.1.2.BMetodat. ARN polimerazat e përdorura për përgatitjen e cARN-së dhe sasia e
cARN-së e injektuar në oocite.

Proteina
AMPKα1-HA
AMPKβ1-flag
AMPKγ1-HA
Klotho

Polimeraza e
ARN-së
T7
T7
T7
T7

cARN (ng/oocite)
4.6
4.6
4.6
10
21

Koha e eksp. (ditë)
3
3
3
3
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Nedd4-2
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T308A,S473A
Akt/PKB
T308D,S473D
Akt/PKB
αK45R
AMPKα1-HA
γR70Q
AMPKγ1-HA
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T7
T7
Sp6
T7
T7
T7
T7
T7
T7

15
10
5
7.5
7.5
5
5
4.6
4.6

5-6
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
3
3

Me qëllim pastrimin e ARN-së së përfituar, 125 μl të tretësirës së fenol/kloroformit
është përzier me 100 μl DEPC ujë dhe centrifuguar pastaj me shpejtësi maksimale për 2
minuta. Pas kësaj, faza e sipërme organike është ekstraktuar me kujdes në një tub të ri
ependorfi dhe është shtuar 12.5 μl të acetat natriumi (pH 5.2) 3 M, si dhe 375 μl etanol
apsolut, pastaj është përzier me vorteks (përzierës) pulsues dhe inkubuar më tej në
temperture -70° C gjatë natës.
Pas inkubimit, përzierja është centrifuguar në 17000 rpm për 15 minuta në
temperature 4º C. Supernatanti rezultues është larguar dhe fundërrina është shpërlarë dy
herë me 200 μl etanol 70%. Së fundmi fundërrina është lënë të thahet në temperaturë
dhome dhe përsëri është ri-suspenduar në 25 μl ujë DEPC-i dhe vorteksuar. Pastaj me
ndihmën e biofotometrit është bërë matja e përqendrimi të cARN-së, duke marr 1 μl nga
cARN-së dhe vendosur në 69 μl ujë. Në fund, para shprehjes (ekspresionit), për të
konfirmuar cilësinë e cARN-së së sintetizuar, cilësia e saj është kontrolluar me gjel
elektroforezë.
2.2.1.3 Përgatitja dhe mirëmbajtja e oociteve të Xenopus laevis-it
Përveç kur është cekur ndryshe, për të studiuar funksionin dhe dendësinë e
transporterit NaPi-IIa në membranën plazmatike, janë përdorur oocitet e Xenopus-it. Para
operimit bretkosat janë anesteziuar (me tretësirë 0.1% të etil esterit të acidit 3aminobenzoik) dhe në mënyrë kirurgjike iu janë marrur oocitet nga vezorja, të cilat oocite
pastaj në mënyrë enzimatike iu është larguar shtresa folikulare dhe veçuar nëpërmjet
trajtimit me kolagjenazë (tretësirë OR2 me 1-2 mg/ml kolagjenazë) për rreth 2 orë në
temperaturë standarde (TS), afërsisht 20-22°C. Për të ndalur defolikulimin e tepërt,
oocitet janë shpërlarë disa herë me tretësirën ND-96 (96 mM NaCl, 2 mM KCl, 1.8 mM
CaCl2, 1 mM MgCl2, dhe 5 mM HEPES, pH 7.4). Më pas oocitet e ndara janë ruajtur në
tretësirën ND-96 për ruajtje (pas sterilizimit dhe shtimit të 5 mM piruvat natriumi, 50
μg/ml gentamicinë dhe tetraciklinë me qëllim të parandalimit të infeksioneve dhe 0.5 mM
teofilinë për të penguar maturimin e mëtejshëm). Oocitet e mëdha (ato të fazës V-VI), që
kanë treguar ngjyrosje tipike (ngjyrë kafe në polin animal dhe ngjyrë të verdhë në polin
vegjetal), të barabartë në të dy polet dhe me një kufi të qartë ndërmjet poleve janë
përzgjedhur dhe mikroinjektuar me sasi të përshtatshme të cARN-së me ndihmën e
nanoliterinjektorit me kapilar qelqi të montuara në mikromanipulator. Një sasi e caktuar e
cARN-së është injektuar në çdo oocite, siç është treguar në tabelën 2.2.1.2.B. Pas
injektimit, oocitet janë mbajtur në pjata Petri të mbushura me afërsisht 3 ml tretësirë ND22
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96 për ruajtje (shih tabelën 2.2.4), në inkubator në temperaturë rreth 15°C. Në këto kushte
oocitet janë mbajtur derisa është shprehur cARN-ja. Pas kësaj, janë kryer eksperimente
në oocitet e Xenopus-it me kontrollën (mbajtjen) e potencialit me elektrodë të dyfishtë (e
njohur si kontrolla e voltazhës me dy elektroda) 114,115. Fig. 2.2.1.3 përshkruan përgatitjen
e oociteve, injektimi i cARN-se dhe etapat pasuese.

Figura 2.2.1.3Metodat. Përmbledhje e përgatitjes së oociteve, injektimit të cARN-së, shprehjes
së proteinave përkatëse në oocite dhe matja me TEVC.
Oocitet janë marrë nga qeset ovare të bretkosës Xenopus së operuar, të ndara duke i trajtuar me
kolagjenazë. Pas kësaj, oocitet janë shpërlarë, përzgjedhur (faza e V dhe VI), injektuar dhe
inkubuar për shprehjen e gjeneve përkatëse në proteina. Oocitet e X. laevis me transporter NaPiIIa, të shprehur janë vendosur në banjën (vaskën) e cila ka qenë vazhdimisht e mbushur me
tretësirën rrjedhëse. Oocitet janë shpuar me dy mikroelektroda, njëra për të matur potencialin
membranor dhe treguar dallimin e tij eventual, ndërsa mikroelektroda tjetër për të dhënë rrymën e
nevojshme për mbajtjen (kontrollën) e potencialit membranor në vlerën e paracaktuar dhe gjatë
kësaj pajisja ka regjistruar sasinë dhe kohën e rrymës së dhënë, e cila shprehet si aktivitet i
transporterit.

2.2.2 Shprehja e proteinave në oocitet e Xenopus laevis-it
Oocitet janë injektuar me cARN-në koduese për NaPi-IIa pa ose me cARN-në
koduese për tipin e egër (Ang. wild type) të AMPK-së (me përbërje AMPKα1HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA; shkurt AMPKwt), ose AMPK-së përherë
(konstitutivisht) aktive (AMPKα1-HA + AMPKβ1-Flag + AMPKγR70Q; shkurt AMPKγR70Q)
ose AMPK joaktive (AMPKαK45R-HA + AMPKβ1-Flag +AMPKγ1-HA; shkurt
23
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AMPKK45R), ose me cARN koduese për Klotho, ose T308D,S473DAkt/PKB aktive, ose
T308A,S473A
Akt/PKB joaktive, ose SGK1, ose Nedd4-2 dhe ose mTOR.
Pas shprehjes, siç është detajuar në tabelën 2.2.1.2.B, janë kryer matjet e sinjaleve
të rrymave me qëllim të studimit të aktivitetit të transportuesit.
2.2.3 Teknika TEVC
Kontrolla e potencialit me elektrodë të dyfishtë (Two Electrode Voltage Clamp,
shkurt TEVC) është teknika më e përdorur për matjen e rrymave në tërë qelizën, rryma
këto të krijuara nga kanalet jonike ose transportuesit elektrogjenik të shprehur (si në
rastin tonë) në oocitet e Xenopus-it duke i lejuar shkencëtarëve të kontrollojnë potencialin
membranor dhe me këtë matjen e rrymave nëpërmjet kanaleve jonike, transportuesit
elektrogjenik apo pompave. Membrana qelizore e oociteve është shpuar me dy
mikroelektroda qelqi, njëra elektrodë për regjistrimin e potencialit membranor dhe tjetra
elektrode për dërgimin (injektimin) e rrymës. Elektroda e potencialit membranor lidhet
me një përforcues (aparaturë) ku sinjali krahasohet me potencialin e komandës së dhënë
nga një gjenerator. Dallimi shumë i lartë i këtyre sinjaleve të përforcuara është përdorur
si rrymë përmes elektrodës për bartjen e rrymës përgjatë membranës deri tek elektroda e
vendosur në vaskë. Të gjitha flukset (rrjedhjet) elektrogjenike përgjatë membranës maten
si devijime nga vija bazë momentale e rrymës (Fig. 2.2.1.3.). Për t’i reduktuar luhatjet, të
cilat përndryshe mund të dëmtojë membranën përreth pjesës ku është shpuar ajo me
elektroda, e tërë pajisja është montuar mbi një tryezë pneumatike anti-dridhje 42,114,116,117.
2.2.4 Matjet e sinjaleve të joneve të transportuara
Teknika TEVC është përdorur për regjistrimin e aktivitetit të transporterëve të
shprehur në oocite të X. laevis-it. Funksionet e transporterit të shoqëruar nga natriumi,
NaPi-IIa, janë demonstruar me anë të matjeve të sinjaleve të fluksit. Matjet e transportit
janë bërë nga dita e 3të - 6të pas injektimit të cARN-ve përkatëse. Për të matur aktivitetin e
NaPi-IIa është përdorur tretësira ND-96 një tretësirë rrjedhëse apo superfuzion në vaskën
ku ndodheshin oocitet. Në këtë tretësirë është shtuar fosfati në përqendrim prej 1 mM,
përveçse kur është theksuar ndryshe.
Tabela 2.2.4Metodat. Tretësirat e përdorura në eksperimentet e TEVC-it.

Tretësirat

ND-96

Tretësira ND-96
për mbajtje

OR2

OR2 me kolagjenazë

96
2
1.8
1
5

96
2
1.8
1
5
5
0.5

82.5
2

82.5
2

1
5

1
5

Kemikalet ( mM)

NaCl
KCl
CaCl2
MgCl2
HEPES
C3H3NaO3 (piruvat natriumi)
Teofilina
Gentamicina

0.22
24
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0.004
0.11
2 mg/ml

7.4

7.4

7.4

7.4

2.2.5 Inhibimi i transporterit të fosfatit i shoqëruar me jone Na+, NaPi-IIa nga
proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja
2.2.5.1 Sinteza e cARN-ve
Për përfitimin e cARN-së 118, janë përdorur ADN koduese për tipin e egër të
NaPi-IIa 119, tipin e egër të AMPK-së (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA) 115,120,
AMPKγR70Q-HA përherë aktive (AMPKα1-HA + AMPKβ1-Flag + AMPKγ1R70Q) 121
dhe AMPKαK45R-HA joaktive (AMPKα1K45R + AMPKβ1-Flag + AMPKγ1-HA) 122.
cARN-të koduese për tipin e egër të NaPi-IIa ose koduese për AMPK janë sintetizuar siç
është treguar më lartë.
2.2.5.2 Kontrolla (mbajtja) e potencialit membranor te oocitet e Xenopus-it
Operimi i vezoreve të Xenopus laevis, mbledhja dhe trajtimi i oociteve është
përshkruar më lart. Oocitet janë injektuar me 15 ng të cARN-së koduese për NaPi-IIa në
ditën e parë me ose pa 4.6 ng cRNA kodues për AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA
tipi i egër i AMPK-së), ose AMPKα1-HA + AMPKβ1-Flag + AMPKγR70Q (AMPKγR70Q
përherë aktive) ose AMPKαK45R-HA + AMPKβ1-Flag +AMPKγ1-HA (AMPKK45R joaktive)
në ditën e dytë pas përgatitjes së oociteve të Xenopus laevis 123. Për kontrollë, janë përdorur
oocitet të cilat janë injektuar me vëllime të njëjta të DEPC-ujit. Prandaj, numri i injektimeve
dhe vëllimi i përgjithshëm i injektuar ka qenë i barabartë në të gjitha oocitet. Matjet
voltametrike janë bërë në temperaturë dhome 3-4 ditë pas injektimit të dytë. Aty ku tregohet
në mënyrë specifike, oocitet janë inkubuar me aktivator të AMPK-së i njohur si AICAR (1
mM), ose inhibitor të AMPK-së i njohur si Komponimi C (20 µM), për së paku 24 orë para
matjes. Oocitet janë mbajtur në temperaturë 17°C në tretësirën ND-96, si në tabelën 2.2.4.
pH-së është rregulluar në vlerë 7.4 duke shtuar disa pika të tretesirës së NaOH. Matjet me
metodën e kontrollës së potencialit me dy elektroda janë bërë në potencialin membranor të
qetësisë prej -50 mV. Tretësira rrjedhëse ND-96 ka qenë 20 ml/min dhe shkëmbimi i plotë i
tretësirës së banjës është arritur brenda rreth 10 sekondave 124,125. Të dhënat janë
përzgjedhur në 10 Hz dhe regjistruar me shndërruesin 1322A A/D-D/A dhe softuerin
Clampex V.4.02 për marrjen dhe analizimin e të dhënave. Të dhënat janë analizuar me
softuerin Clampfit V. 9.0.1.07.
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2.2.5.3 Matja e shprehjes së NaPi-IIa në sipërfaqen qelizore me kemiluminishencë
Oocitet janë inkubuar për 20 min në tretësirën ND-96 me 1 % BSA, në
temperaturë 4°C për të bllokuar lidhjen e antitrupave jo specifike. Pastaj, oocitet janë
inkubuar me antitrupin primar specifik për NaPi-IIa human (i holluar 1:500) për 1 h në
temp. 4°C dhe më pas me antitrupin sekondar (1:1000). Oocitet janë larë 3 herë për 5 min
në 1 % BSA/ND96 dhe pastaj 5 herë në ND96 pa BSA për 5 min në 4 °C. Oocitet
individuale më pas janë vendosur në pllaka me 96 vrima, secila me 20 μl sustrat me
ndjeshmëri maksimale dhe kemiluminishenca e oociteve individuale është matur me
ndihmën e luminometrit duke integruar sinjalin për një periudhë prej 1 sekonde.
Rezultatet tregojnë vlerat e njësive të dritës relative të normalizuara (organizim i të
dhënave që kanë devijim të lartë standard). Integriteti i oociteve të matura është vlerësuar
me kontrollin vizual, pas matjes për të shmangur sinjalet jo specifike të dritës nga lëngu
brendaqelizor.
2.2.6 Inhibimi i transporterit të fosfatit i shoqëruar me jone Na+ (NaPi-IIa)
nga bashkë-shprehja me Klotho
2.2.6.1Nxjerrja e ARN-së dhe RT-PCR në kohë reale
ARN-ja totale është nxjerrë nga indet e miut duke përdorur trizol sipas udhëzimeve
të prodhuesit. Pas tretjes me ADNazë, transkriptimi i kundërt (revers) i ARN-së totale është
kryer duke përdorur “heksamer të rastit” dhe transkriptazën reverse (SuperScriptII).
Shumëzimi me reaksionin zinxhiror të polimerazës (PCR) i gjeneve përkatëse është bërë në
një vëllim të përgjithshëm prej 20μl duke përdorur 40ng cADN, 500 nM të secilit prej dy
primerëve përkatës dhe 2x GoTaq qPCR master përzierje sipas protokollit të prodhuesit.
Ciklet janë zgjedhur si vijon: denatyrimi fillestar në 95°C për 2 min, i pasuar nga 40 cikle në
95°C për 15 sek, 55°C për 15 sek dhe 72°C për 20 sek. Specificiteti i produkteve të PCR-së
është konfirmuar me analizat e lakores së shkrirjes dhe me agarozë gjel elektroforezë. Të
gjitha eksperimentet janë bërë në dy kopje identike. Shumëzimi i gjenit esencial (Ang.
housekeeping) Tbp është bërë për të standardizuar sasinë e ARN-së mostër. Përcaktimi
sasior relativ i shprehjes së gjeneve është kryer duke përdorur metodën e Δct siç është
përshkruar më parë 126.
2.2.6.2 Shprehja në oocitet e Xenopus laevis
Fillimisht cARN koduese e tipit të egër të NaPi-IIa 55 dhe cARN koduese e Klotho-s
janë sintetizuar siç është përshkruar më parë 127. Disekcioni i vezorëve të Xenopus laevis,
grumbullimi dhe trajtimi i oociteve është treguar më lartë, ashtu siç janë përshkruar në detaje
edhe në publikime tjera 117,128. Përveç aty ku specifikohet ndryshe, oocitet janë injektuar me
10 ng cARN kodues për NaPi-IIa në ditën e parë dhe 10 ng cARN kodues për Klotho-n në
ditën e dytë. Për kontroll oocitet janë injektuar me vëllimet përkatëse të ujit DEPC. Andaj,
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numri i injektimeve dhe vëllimi i përgjithshëm i injektuar ka qenë i barabartë në të gjitha
oocitet e studiuara.
2.2.6.3 Matjet me TEVC
Të gjitha eksperimentet janë kryer në temperaturë dhome 3-4 ditë pas injektimit të
dytë të cARN-së koduese për molekulën përkatëse proteinike 116. Kontrolla e potencialit
membranor është bërë me TEVC dhe është kryer në potencialin e kontrolluar të qetësisë -50
mV 25. Të dhënat janë përzgjedhur në 10 Hz dhe regjistruar me amplifikuesin GeneClamp
500, shndërruesin DigiData 1300 A/D-D/A dhe me paketën softuerike pClamp 9.0 për
marrjen dhe analizimin e të dhënave. Tretësira rrjedhëse (ose kontrollë, ND-96, e titruar në
pH 7.4 duke përdorur NaOH) ka pasur përmbajtje si në tabelën 2.2.4. Fosfati është shtuar në
tretësirë në përqendrimin e dhënë. Sasia e tretësirës rrjedhëse ka qenë 20 ml/min dhe
shkëmbimi i plotë i tretësirës në banjën (ku bëhej matja e oociteve) është arritur brenda rreth
10 sekondave. Të dhënat e disa figurave janë normalizuar duke pjesëtuar rrymat e matura
(në nA) të çdo oociti të vetëm, me vlerën mesatare të rrymave të oociteve të shprehura me
vetëm transporter fosfati të serisë përkatëse të oociteve. Matjet e kinetikës, si në fig. 3.2.2c
janë analizuar si vijon: mesatarja aritmetike e të gjitha rrymave të matura për çdo
përqendrim të fosfatit është bërë sipas kinetikës së Michaelis-Menten-it bazuar në
ekuacionin: v = vmax ·[fosfat]/(Km + [fosfat]) duke përdorur Microcal Origin 6.0. vmax,Km
dhe gabimi standard i mesatares (GSM) për ato parametra janë llogaritur me Origine 6.0.
2.2.6.4 Matja e kemiluminishencës së shprehjes së NaPi-IIa i ndikuar nga Klotho në
sipërfaqen e qelizës
Për të përcaktuar shprehjen e NaPi-IIa në sipërfaqen e qelizës me kemiluminishencë,
oocitet e defolikuluara së pari janë injektuar me 15 ng cARN koduese për NaPi-IIa ose me
ujë. Oocitet e injektuara janë inkubuar për 48 orë dhe për 12-24 orët e mëtejshme janë
mbajtur në prani ose mungesë të 30 ng/ml të proteinës Klotho. Shprehja sipërfaqësore e
proteinës NaPi-IIa në sipërfaqe është matur me kemiluminishencë. Për këtë qëllim, oocitet
janë inkubuar me antitrupa primar specifik për NaPi-IIa (1:100) dhe më pas me antitrupa
sekondar (1:1000). Oocitet individuale janë vendosur në pllaka me 96 vrima me përmbajtje
prej 20 μl substrat (SuperSignal ELISA Femto) me ndjeshmëri maksimale dhe
kemiluminishenca e oociteve të veçanta është llogaritur me ndihmën e iluminometrit duke
integruar sinjalet për një periudhë kohore prej 1 sekonde. Rezultatet tregojnë njësitë relative
të dritës në vlera të normalizuara.
2.2.7 Rritja e përqendrimit të Pi në urinë nga rapamicina dhe roli i
proteinave PKB, SGK1 dhe Nedd4-2 në rregullimin e NaPi-IIa
2.2.7.1 Shprehja “in vitro”
Për prodhimin e cARN-ve, janë përdorur cADN-të koduese për tipin e egër të NaPiIIa të minjve 87, T308D,S473DAkt/PKB-së përherë aktive 129, T308A,S473AAkt/PKB-së joaktive,
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mTOR-it 87, SGK1 dhe Nedd4-2. cARN-ja është përgatitur ashtu siç është përshkruar më
parë 130,131. Oocitet e Xenopus-it janë përgatitur ashtu siç është përshkruar më lartë 131,132.
15 ng të tipit të egër të mTOR-it janë injektuar në ditën e parë, ndërsa 5 ng të tipit të egër
Akt/PKB, ose 5 ng Nedd4-2, ose 7.5 ng SGK1, dhe 15 ng NaPi-IIa cARN (pa dhe me
enzimat) në ditën e dytë pas përgatitjes së oociteve të Xenopus-it. Të gjitha eksperimentet
janë kryer në temperaturë dhome 3-4 ditë pas injektimit të dytë. Matjet (regjistrimet) me
kontrolluesin e potencialit me dy elektroda 133 janë realizuar me mbajtjen e potencialit
membranor në vlerën -50 mV. Të dhënat janë përzgjedhur në 10 Hz dhe regjistruar me
përforcues (amplifikues) GeneClamp 500, shndërruesin DigiData 1300 A/D-D/A dhe me
përdorimin e paketës softuerike pClamp 9.0 për përvetësimin dhe analizimin e të dhënave.
Tretësira rrjedhëse (ND96 me pH 7.4) ka pasur përmbajtje si në tabelën 2.2.4. Fosfati iu
është shtuar tretësirës në përqendrimet e dhëna. Shkalla e rrjedhës së tretësirës rrjedhëse
ishte 20 ml/min dhe shkëmbimi i plotë i tretësirës në vaskë (banjë) është arritur brenda rreth
10 sekondave. Aty ku tregohet, n paraqet numrin e oociteve të hulumtuara. Të gjitha
eksperimentet janë të përsëritura me oocitet e marrura nga të paktën tri bretkosa të
ndryshme, në të gjitha përsëritjet janë fituar të dhëna kualitativisht të ngjashme.
2.2.7.2 Funksionimi “in vivo” i sekrecionit veshkorë te minjtë
Të gjitha eksperimentet në kafshë janë bërë sipas ligjit gjerman për mirëqenien e
kafshëve dhe të miratuara nga autoritetet lokale.
Për vlerësimin e sekrecionit veshkor, minjtë e linjës SV129 (të gjinisë mashkullore,
12 javë të vjetër, n= 31) janë vendosur individualisht në kafaze metabolike për 24 h dhe
mbledhja e urinës është realizuar ashtu siç është përshkruar më parë 134. Minjtë kanë
qëndruar për një periudhë 3 ditore banimi gjatë të cilës kohë konsumimi i ushqimit dhe
ujit, sasia e rrjedhës urinare, derdhja e kripës përmes urinës dhe pesha trupore janë
regjistruar çdo ditë për të konstatuar se minjtë janë përshtatur në mjedisin e ri. Më pas,
për të fituar parametrat urinare gjatë tre ditëve rresht është bërë mbledhja 24 orësh e
urinës. Rapamicina iu është dhënë minjëve (3 µg/g PT (peshë trupore)/ditë) për tre ditë.
Për të siguruar mbledhjen sasiore të urinës, kafazet metabolike janë izoluar me silikon
dhe urina është mbledhur nën vajin e ngopur në ujë.
Për marrjen e mostrave të gjakut, kafshët janë anastetizuar lehtë me dietileter dhe
më pas 150 μl gjak është marr nga kapilaret me heparinë (antikuagulantë) nga shpimi i
enës së gjakut në sy.
Përqendrimit urinar i Pi është përcaktuar kolorimetrikisht duke përdorur kit-in
diagnostik komercial. Përqendrimi urinar i joneve Ca2+ është matur me fotometrinë e
flakës. Përqendrimet e joneve Ca2+ dhe Pi në gjak, janë përcaktuar me metodën
fotometrike. Përqendrimi i glukozës në gjak është përcaktuar me ndihmën e glukometrit.
Përqendrimi urinar i glukozës është matur duke përdorur kit-in enzimatik komercial.
Përqendrimet e kreatininës në urinë janë përcaktuar duke shfrytëzuar reaksionin e Jaffe-s,
ndërsa përqendrimet e kreatininës në serum janë matur duke përdorur metodën
fotometrike sipas udhëzimeve të prodhuesit. Përqendrimet e aminoacideve në urinë dhe
serum janë matur me HPLC siç është përshkruar më parë 135. Përqendrimi plazmatik i
parathormonit është matur duke përdorur kit-in ELISA. Një kit me provë radio-imune
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është shfrytëzuar për përcaktimin e përqendrimit të 1,25(OH)-vitaminës D3 në plazmën e
gjakut. Përqendrimi plazmatik i FGF23 është matur duke përdorur kit-in ELISA.
2.2.7.3Analizat imunohistokimike
Veshkët janë fiksuar me paraformaldehid 4%, më pas ato janë inkubuar gjatë natës
në 30% sakarozë dhe ngrirë në Tissue Tek. Pastaj, janë përgatitur prerje (krioseksione)
me madhësi 12 µm. Për analiza imunohistokimike, krioseksionet janë tharë në ajër,
trajtuar me tretësirë fiksuese (4% PFA/PBS, 0.2% Igepal, dhe 0.1% Na-dezoksikolat) për
5 min dhe shpërlarë me PBS. Pas kësaj, preparatet janë inkubuar për 30 min në
temperaturë dhome në tretësirën bllokuese (3% NGS, 2% BSA, 0.5% Igepal) dhe përsëri
inkubuar gjatë natës në temperturë 4°C me antitrupa primar të holluar në tretësirën
transportuese (2% BSA, 0.5% Igepal). Në ditën tjetër preparatet janë shpërlarë me PBS,
pasuar nga një hap tjetër inkubimi me tretësirë bllokuese për 15 min në temperaturë
dhome. Pastaj, janë shtuar antitrupat sekondar të holluar në tretësirë transportuese dhe
preparatet janë inkubuar për 1 orë në temperaturë dhome si dhe shpërlarë tutje me PBS.
Së fundi, prerjet janë mbuluar me mjedis montues (ProLong® Gold Antifade Reagent)
dhe depozituar në temperaturë 4°C në errësirë derisa janë analizuar. Janë përdorur
antitrupat primar specifik ndaj NaPi-IIa, pastaj antitrupa sekondar (1:2000), përderisa për
njollosjen nukleare është përdorur Draq.5 (1:1000).
2.2.8 Analizat statistikore
Të dhënat janë prezantuara si mesatare ± GSM; n paraqet numrin e eksperimenteve
të pavarura. Të gjitha eksperimentet janë përsëritur në së paku 3 grupe të pavarura të
oociteve dhe në të gjitha përsëritjet janë fituar të dhëna cilësisht të ngjashme. Të dhënat
janë testuar për dallim të rëndësishëm duke përdorur Student t-test-in e çiftëzuar ose të
paçiftëzuar, ose ANOVA-n. Vetëm rezultatet me p<0.05 janë konsideruar me dallim
statistikisht të rëndësishëm.
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3.1 Inhibimi i transporterit të fosfatit të lidhur me jone Na+
(NaPi-IIa) nga proteinë kinaza e aktivizuar prej AMP-së
3.1.1 AMPK-ja inhibon aktivitetin e transporterit NaPi-IIa
Me qëllim testimi nëse proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja (AMPK)
rregullon transporterin elektrogjenik të fosfatit NaPi-IIa, oocitet e Xenopus-it janë
injektuar me cARN koduese për NaPi-IIa me ose pa ko-injektim shtesë me cARN kodues
për tipin e egër të AMPK-së (AMPKwt). Transporti elektrogjenik i fosfatit ishte minimal
në oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (Fig. 3.1.1). Në oocitet e Xenopus-it me
NaPi-IIa të shprehur (ekspresionuar), shtimi i (1 mM) fosfat ka shkaktuar rryma të
brendshme (IP) që reflektojnë hyrjen elektrogjenike të joneve Na+ dhe fosfatit. Rrymat e
shkaktuara nga fosfati (Ip) ishin dukshëm më të zvogëluara te oocitet me bashkë-shprehje
shtesë me AMPKwt (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA; Fig. 3.1.1).
Rrjedhimisht, AMPKwt shfaq veprim inhibues në aktivitetin e NaPi-IIa-së.

Figura 3.1.1. Bashkë-shprehja e AMPK-së inhibon transportin elektrogjenik të fosfatit në
oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur.
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A. Sinjalet origjinale reprezentative që tregojnë rrymat e shkaktuara nga 1 mM tretësirë fosfati
(IP) në oocitet e Xenopus-it të injektuar me ujë (1), ose me NaPi-IIa të shprehur pa (2) ose me (3)
bashkë-shprehje shtesë të tipit të egër të AMPK-së. Pas largimit të fosfatit nga tretësira, rrymat
gradualisht kthehen në nivele fillestare. Po ashtu është treguar koha e trajtimit me tretësira
përkatëse (ND-96/ND-96 + fosfat/ND96) për të gjeneruar rrymat e ndërmjetësuara nga NaPi-IIa.
B. Mesataret aritmetike ± GSM e normalizuar e rrymave të shkaktuara nga (1 mM) fosfati (IP) në
oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (shiriti i pikëzuar, n = 3) ose me NaPi-IIa të shprehur pa
(shiriti i bardhë, n = 11) ose me (shiriti i zi, n = 11) bashkë-shprehje shtesë me tipin e egër të
AMPK-së (AMPKwt). *** tregon dallim të rëndësishëm statistikor (p<0.001) në krahasim me
rrymat në oocitet e Xenopus-it me vetëm NaPi-IIa të shprehur.

Mekanizmi i veprimit inhibitor të AMPK-së në NaPi-IIa mund të jetë qoftë
nëpërmjet ndryshimit të afinitetit të transporterit ose/dhe zvogëlimit të dendësisë
proteinike të NaPi-IIa-së në membranën qelizore. Për të testuar këto mundësi, kemi bërë
seritë tjera të eksperimenteve siç tregohet në vazhdim.
3.1.2 AMPK-ja inhibon transporterin NaPi-IIa pa e ndryshuar afinitetin e tij
Për të karakterizuar më tej efektin e AMPK-së në rrymat e shkaktuara nga fosfati
në oocitet e Xenopus-it, kemi kryer analiza kinetike (Fig. 3.1.2). Me këtë rast në oocitet e
Xenopus-it me vetëm NaPi-IIa të shprehur, rrymat maksimale kanë arritur vlerën prej
12.2 ± 0.6 nA (n = 7) dhe përqendrimi i fosfatit i nevojshëm për rrymat gjysmëmaksimale (Km) ishte 33.9 ± 11.2 µM (n = 7). Për dallim, në oocitet e Xenopus-it të
shprehura me NaPi-IIa së bashku me tipin e egër të AMPK-së (AMPKα1-HA+AMPKβ1Flag+AMPKγ1-HA) sasia maksimale e transportit ishte 5.5 ± 0.5 nA (n = 7) dhe
përqendrimi i fosfatit i nevojshëm për rrymat gjysmë-maksimale (Km) ishte 73 ± 40 µM
(n = 7). Në përputhje me këtë, bashkë-shprehja e AMPK-së ka ulur vlerën e sasisë
maksimale të transportit, por pa e ndryshuar në masë të rëndësishme Km-në.
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Figura 3.1.2. Tipi i egër i AMPK-së (AMPKwt) ka zbritur rrymat maksimale në oocitet e
Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur, por pa ndikuar në masë të rëndësishme në afinitet.
Mesatarja aritmetike ± GSM e rrymave të shkaktuara nga fosfati (IP), në funksion të përqendrimit
të fosfatit në oocitet Xenopus-it të bashkë-shprehura me NaPi-IIa pa (rrathë të zbrazët, n = 7) ose
me shprehje shtesë të AMPKwt (rrathë të mbushur, n = 7). * dhe ** Tregojnë dallim të
rëndësishëm statistikor (p<0.05, p<0.01) në krahasim me rrymat në oocitet e Xenopus-it të me
vetëm NaPi-IIa të shprehur.

3.1.3 Veprimi inhibitor i AMPK-së kërkon aktivitetin e saj kinazik
Eksperimente të tjera janë bërë për të hulumtuar nëse efekti i tipit të egër të
AMPK-së në NaPi-IIa kërkon aktivitet kinazik. Për këtë qëllim, NaPi-IIa është shprehur
në oocitet e Xenopus-it pa ose me shprehje shtesë të AMPKwt, ose AMPKαK45R përherë
aktive (AMPKα1-HA + AMPKβ1-Flag + AMPKγ1R70Q), ose të formës tjetër mutante
katalitikisht joaktive-AMPKαK45R(AMPKα1K45R + AMPKβ1-Flag + AMPKγ1-HA). Siç
tregohet në figurën 3.1.3, transporti elektrogjenik i fosfatit në oocitet e Xenopus-it me
NaPi-IIa të shprehura është zvogëluar dukshëm me rastin e bashkë-shprehjes shtesë të
AMPKγR70Q përherë aktive. Në të kundërt, bashkë-shprehja e formës katalitikisht joaktive
e AMPK αK45R, nuk ka modifikuar në masë të rëndësishme rrymat e shkaktuara nga
fosfati (IP) në oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur.
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Figura 3.1.3. AMPKγR70Q përherë aktive, por jo ajo joaktive-AMPKαK45R, zvogëlon rrymat
në oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur.
A. Sinjalet origjinale reprezentative të rrymave të shkaktuara nga fosfati (IP) në oocitet e
Xenopus-it të injektuara me ujë (1), ose me NaPi-IIa të shprehura vetëm (2), ose me bashkëshprehje shtesë të tipit të egër të AMPK-së (3), ose mutantit me kinazë joaktive AMPKK45R (4),
përkatësisht ose mutantit të AMPKR70Q përherë aktive (5).
B. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 17-34) e normalizuar e rrymave të shkaktuara nga fosfati (IP)
në oocitet e Xenopus-it e injektuara me ujë ( shiriti me pika, n = 17 ), vetëm me NaPi-IIa të
shprehur (shiriti i bardhë, n = 34 ), ose me bashkë-shprehje shtesë të tipit të egër të AMPK-së
(shiriti i 1-rë i zi , n = 24), ose kinazës joaktive mutante të AMPKαK45R (shiriti i 2-te i zi, n = 19) ose
kinazës përherë aktive AMPKγR70Q (shiriti i 3-te i zi, n = 24) . *** (p< 0.001 ) tregon dallim të
rëndësishëm statistikor në krahasim me oocitet e Xenopus-it me vetëm NaPi-IIa të shprehur, # #
(p< 0.01) tregon dallim të rëndësishëm statistikor në krahasim me oocitet e Xenopus-it me NaPiIIa dhe tipin e egër të AMPK-së së bashkë-shprehur.

3.1.4 AMPK-ja zvogëlon dendësinë sipërfaqësore të proteinës NaPi-IIa
Për të hulumtuar nëse efekti i AMPK-së në NaPi-IIa është i varur nga niveli i
shprehjes sipërfaqësore të transporterit, kemi përdorur kemiluminishencën për të
përcaktuar nivelin e NaPi-IIa në membranën qelizore. Siç tregohet në figurën 3.1.4,
AMPKγR70Q përherë aktive ka zvogëluar dukshëm dendësinë në membranën qelizore të
NaPi-IIa-së, një efekt ky i munguar te forma e AMPKαK45R -së katalitikisht joaktive.
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Figura 3.1.4. AMPKγR70Q përherë aktive, por jo ajo joaktive e AMPKαK45R, zvogëlon
shprehjen membranore të NaPi-IIa në oocitet e Xenopus-it.
Mesataret aritmetike ± GSM (n = 60-82) të normalizuara të intensitetit të kemiluminishencës së
varur nga NaPi-IIa në oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (shiriti me pika, n = 60), të
shprehura vetëm me NaPi-IIa (shiriti i bardhë, n = 82), apo me shprehje të NaPi-IIa dhe bashkëshprehje shtesë të AMPKγR70Q përherë aktive (shiriti i 1-re i zi 1, n = 75), mutantit me kinazë
joaktive të AMPKαK45R (shiriti i 2-te i zi, n = 66). ** (p<0.01) tregon dallim të rëndësishëm
statistikor në krahasim me oocitet e Xenopus-it të shprehura vetëm me NaPi-IIa. # (p<0.05)
tregon dallim të rëndësishëm statistikor në krahasim me oocitet e Xenopus-it të shprehura me të
dyja, NaPi-IIa dhe tipin AMPK-së përherë aktive.

3.1.5 Aktivatori i AMPK-së (AICAR) tregon efekt të njejtë sikurse bashkëshprehja e AMPK-së ndërsa inhibitori (komponimi C) i saj shfaq efekt të
kundërt
Së fundi, kemi testuar nëse manipulimi farmakologjik i aktivitetit të AMPK-së në
mënyrë të ngjashme ndikon në aktivitetin e NaPi-IIa. Siç tregohet në figurën 3.1.5,
ekspozimi i oociteve të Xenopus-it për 24 orë, të shprehura me NaPi-IIa, me aktivatorin e
AMPK-së, AICAR, ka treguar efektin e njejtë si në rastin e AMPK-së së bashkëshprehur. Për më tepër, efekt të kundërt ka shfaqur inhibitori i AMPK-së, komponimi C, i
cili ka larguar efektin stimulator të AMPK-së, së bashkë-shprehur me NaPi-IIa, mbi
aktivitetin e NaPi-IIa (Fig. 3.1.5).
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Figura 3.1.5. Aktivizimi farmakologjik i AMPK-së ka zvogëluar rrymat në oocitet e
Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur.
A. Sinjalet origjinale reprezentative që tregojnë rrymat në oocitet e Xenopus-it të injektuara me
ujë (1), ose të shprehura me NaPi-IIa vetëm (2) ose shprehje të NaPi-IIa dhe me bashkë-shprehje
shtesë të tipit të egër të AMPK-së dhe të inkubuar për 24 orë pa (3) ose me (4) 20 µM komponim
C, ose me NaPi-IIa të shprehur vetëm (pa AMPK) dhe të inkubuar për 24 orë në 1 mM AICAR
(5).
B. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 10-20 ) e rrymave të shkaktuara nga fosfati (IP) të
normalizuara në oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (shiriti i pikëzuar, n = 10 ), ose të
shprehura me NaPi-IIa vetëm (shiriti i bardhë, n = 19) ose me NaPi-IIa të shprehur dhe me
bashkë-shprehje shtesë të tipit të egër të AMPK-së (shiritat e zi) dhe të inkubuar për 24 orët e
fundit para matjes pa (shiriti i zi i majtë) ose me (shiriti i zi i djathtë, n = 10) 20 µM komponim C,
inhibitor i AMPK-së, ose me NaPi-IIa të shprehur vetëm (pa AMPK) dhe inkubim për 24 orët e
fundit para matjes me AICAR, aktivator i AMPK-së (1 mM, shiriti ngjyrë gri, n = 15). *** (P<
0.001) tregon dallim të rëndësishëm statistikor në krahasim me oocitet e Xenopus-it me vetëm
NaPi-IIa të shprehur. ## (p< 0.01) tregon dallim statistikisht të rëndësishëm në krahasim me
oocitet eXenopus-it të shprehura me të dytë, NaPi-IIa dhe tipin e egër të AMPK-së (AMPKα1HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA).
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3.2 Inhibimi i transporterit të fosfatit i shoqëruar me jone Na+
(NaPi-IIa) nga Klotho
3.2.1 Klotho ka lokalizim të njejtë me NaPi-IIa në veshkë
Në lidhje me ndikimin e Klotho-s në rregullimin e aktivitetit të NaPi-IIa, hapi i
parë ka qenë konstatimi i lokalizimit të njejtë (kolokalizimi) të Klotho-s dhe NaPi-IIa.
Ngjashëm me atë që është raportuar më herët 45,46, me metodën e RT-PCR kemi
konfirmuar shprehjen e Klotho-s në veshkët e minjve (Fig. 3.2.1). Po ashtu, në lidhje me
balancën e fosfatit në organizëm, por pjesë e një studimi tjetër (NaPi-IIb), të pa përfshirë
në këtë disertacion, transkriptet e Klotho-s janë konfirmuar edhe në indet e zorrëve të
minjve prej nga absorbohet (përthithet) fosfati i marrur përmes ushqimit.

Figura 3.2.1. Transkriptet e Klotho-s në veshkë dhe indet e zorrëve te minjtë e tipit të egër.
Bandat (grupe molekulash me madhësi të njejtë) origjinale reprezentative të mARN-së koduese
për Klotho-n (bandat e poshtme) në veshkë ku ndodhet NaPi-IIa, (banda majtas), përkatësisht
zorrë ku ndodhet NaPi-IIb, (banda djathtas). Tbp (housekeeping), gjeni esencial (të paraqitur në
bandat e sipërme) ka shërbyer si një kalibrator dhe kontroll.

3.2.2 Klotho e zvogëlon aktivitetin e NaPi-IIa pa ndikuar në afinitetin e tij
Për të shqyrtuar nëse Klotho ndryshon aktivitetin e transporterit renal të fosfatit
NaPi-IIa, cARN-ja koduese për këtë transporter është injektuar në oocitet e Xenopus-it pa
dhe me bashkë-injektim shtesë të cARN-së koduese për Klotho dhe rrymat e shkaktuara
nga fosfati janë matur me eksperimentet e kontrollës së potencialit me dy elektroda. Siç
tregohet në fig. 3.2.2 A dhe B, fosfati ka shkaktuar rryma hyrëse (inward currents) në
oocitet me NaPi-IIa të shprehur, por jo në ato të injektuara me ujë. Rrymat, si masë
reprezentative e aktivitetit të NaPi-IIa-së (hyrje e joneve Na+ dhe Pi), në vlera të
rëndësishme ishin më të ulëta me bashkë-shprehje të Klotho-s.

36

KAPITULLI III
3

REZULTATET

Figura 3.2.2. Bashkë-shprehja e Klotho-s inhibon transportin elektrogjenik të fosfatit në
oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa.
A. Sinjalet origjinale që tregojnë rrymat e shkaktuara nga 1 mM tretësirë fosfati (IP) në oocitet e
Xenopus-it të injektuara me DEPC-ujë, pa (a) ose me NaPi-IIa cARN të shprehura dhe atë pa (b)
apo me (c) bashkë-shprehje shtesë të cARN-së koduese për Klotho. Pas largimit të fosfatit te
lëngut jashtëqelizor, rrymat e shkaktuara nga fosfati kthehen gradualisht në nivelin bazal.
B. Mesataret aritmetike ± GSM të normalizuara të rrymave të shkaktuara nga 1 mM tretësirë
fosfati (Ip) në oocitet e Xenopus-it të injektuara me DEPC- ujë (shiriti i majtë, n = 23), të
shprehura me NaPi-IIa pa (shiriti i mesëm, n = 72) ose me (shiriti i djathtë, n = 68) bashkëshprehje shtesë të Klotho-s. *** tregon dallim të rëndësishëm statistikor (P< 0.001 ) në krahasim
me rrymat në oocitet e Xenopus-it të shprehura vetëm me NaPi-IIa.
C. Mesataret aritmetike ± GSM të normalizuara të rrymave të shkaktuara nga fosfati (Pi) në raport
me përqendrimin e fosfatit në oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa pa (n = 13-17) ose
me (n = 13-17) bashkë-shprehje shtesë të Klotho-s.
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Për të karakterizuar më tej efektin e Klotho-s në oocitet me NaPi-IIa të shprehur
janë bërë analiza të kinetikës së rrymave të shkaktuara nga fosfati në mungesë dhe prani
të Klotho-s së bashkë-shprehur (Fig. 3.2.2C). Si rezultat, llogaritja e vlerës së rrymave
maksimale Vmax ka dalë të jetë 67.4 ± 2.6 nA (n = 13 -17) në mungesë dhe 49.4 ± 1.9 nA
(n = 13 -17) në prani të Klotho-s. Rrymat maksimale ishin dukshëm më të vogla në
oocitet e Xenopus-it në të cilat janë shprehur që të dytë NaPi-IIa dhe Klotho, sesa në
oocitet e shprehura vetëm me NaPi-IIa. Llogaritja e përqendrimit të fosfatit të nevojshëm
për rrymën gjysmë-maksimale (Km) ishte 96 ± 13 µM (n = 13 - 17) në mungesë dhe 87.0
± 13 µM (n = 13 - 17) në prani të Klotho-s. Vlera e Km nuk ishte statistikisht e
rëndësishme në oocitet e Xenopus-it të shprehur me NaPi-IIa + Klotho në krahasim me
oocitet e shprehura vetëm me NaPi-IIa.
3.2.3 Proteina e Klotho-s gjithashtu pengon rrymat e ndërmjetësuara nga
NaPi-IIa
Në një seri tjetër të eksperimenteve është hulumtuar nëse trajtimi jashtëqelizor me
proteinën e Klotho-s në mënyrë të ngjashme (si te cARN-ja e Klotho-s) pengon rrymat e
ndërmjetësuara nga NaPi-IIa. Siç tregohet në figurën 3.2.3A, shtimi në mjedis i 30 ng/ml
i proteinës Klotho për 24 orë para matjeve me të vërtetë rezultoi po ashtu në reduktim të
rrymave të shkaktuara nga fosfati. Kemiluminishenca sipërfaqësore (membranore) pas
lidhjes së antitrupave përkatës është përdorur për të matur dendësinë sipërfaqësore të
NaPi-IIa. Siç tregohet në figurën 3.2.3B, trajtimi me proteina të Klotho-s ka zvogëluar
ndjeshëm kemiluminshencën sipërfaqësore të varur nga NaPi-IIa dhe atë në varshmëri
nga koha e ekspozimit të proteinës Klotho.

Figura 3.2.3. Trajtimi me proteinën Klotho zvogëlon transportin elektrogjenik të fosfatit në
oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa.
A. Mesataret aritmetike ± GSM e normalizuara të rrymave të shkaktuara nga 1 mM tretësirë
fosfati (Ip) në oocitet e Xenopus-it të injektuara me DEPC-ujë (shiriti majtas, n = 7), ose me NaPiIIa të shprehur dhe të trajtuara për 24 orë pa (shiriti i mesëm, n = 25) ose me (shiriti djathtas, n =
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24) 30 ng/ml proteinë Klotho. ** tregon dallim të rëndësishëm statistikor (P<0.01) në krahasim
me oocitet e pa trajtuara me Klotho-vetëm me NaPi-IIa të shprehur.
B. Mesataret aritmetike ± GSM (n = 19-43) të normalizuara të kemiluminishencës sipërfaqësore
të varura nga NaPi-IIa në oocitet e Xenopus-it të injektuara me DEPC-ujë (shiriti i majtë) ose të
shprehura me NaPi-IIa dhe të pa trajtuara (shiriti i 2-të) ose të trajtuara për 12 (shiriti i 3-të) ose 24
(shiriti i 4-të) orë me 30 ng/ml me proteinën e Klotho-s. *** tregon dallim të rëndësishëm
statistikor (P<0.001) në krahasim me kemilumineshencën e oociteve të Xenopus-it me vetëm
NaPi-IIa të shprehur.

3.3 Akt/PKB stimulon aktivitetin e NaPi-IIa
Për të shpjeguar nëse Akt/PKB ndikon në transportin e fosfatit në tubat veshkor,
përmes transporterit kryesor të fosfatit në veshkë NaPi-IIa, si sistem për shprehje po ashtu
janë përdorur oocitet e Xenopus-it. Këto qeliza nuk shprehin transport elektrogjenik të
rëndësishëm të fosfatit dhe në këtë mënyrë, shtimi i tretësirës së fosfatit me përqendrim
3mM nuk ka shkaktuar rrymë të rëndësishme në oocitet e Xenopus-it të injektuara vetëm
me ujë (Fig. 3.3A). Në oocitet e injektuar me cARN kodues për NaPi-IIa, shtimin e
fosfatit (3 mM), në tretësirën e banjës ka shkaktuara rryma të fuqishme nga jashtë brenda
(rryma hyrëse) (Ip). Bashkë-shprehja e T308D,S473DPKB-së përherë aktive u pasua me një
rritje të konsiderueshme në Ip-së (Fig. 3.3A). Pasi që nuk është vërejtur ndonjë rritje e
rëndësishme në oocitet e shprehura vetëm me T308D,S473DPKB (pa NaPi-IIa), rrjedhimisht
kjo rritje e Ip-së varet nga shprehja e NaPi-IIa. Kështu, mund të konkludohet se
T308D,S473D
PKB stimulon aktivitetin e NaPi-IIa-së.
Eksperimente tjera janë kryer me T308A,S473APKB-në joaktive. Siç tregohet në Fig.
3.3B, T308A,S473APKB-ja joaktive nuk ndryshon korentet (rrymat) e varura nga NaPi-IIa në
oocitet e Xenopus-it. Andaj, mund të konstatojmë se PKB, përmes aktivitetit të saj prej
kinaze, stimulon korentet e Pi të ndërmjetësuar nga NaPi-IIa.

Figura 3.3. Bashkë-shprehja e Akt/PKB stimulon transportin elektrogjenik të fosfatit në
oocitet e Xenopus -it me NaPi-IIa të shprehur.
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A. Mesatarja aritmetike ± GSM e rrymave të shkaktuara nga (3 mM) fosfati (IP) në oocitet e
Xenopus-it të injektuara me ujë, pa (shiritat e majtë, n = 9), ose me NaPi-IIa (shiritat e djathtë, n =
9), pa (shiritat e hapur, n = 18) apo me (shiritat e mbyllur, n = 18) bashkë-shprehja shtesë të
T308D,S473D
PKB-së përherë aktive. Në pjesën e sipërme janë dhënë sinjalet origjinale
reprezentative. *Tregon dallimin statistikisht të rëndësishëm në krahasim me rrymat në oocitet e
Xenopus-it të shprehura vetëm me NaPi-IIa.
B. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 7-20) e rrymave të shkaktuara nga (3 mM) fosfati (Ip) në
oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (shiriti i 1rë), ose me NaPi-IIa, por pa (shiriti i 2të), ose
me bashkë-shprehje shtesë të T308D,S473DPKB-së përherë aktive (shiriti i 3të), ose me T308A,S473APKB
joaktive (shiriti i 4të). *** Tregon dallimin statistikisht të rëndësishëm në krahasim me rrymat në
oocitet e Xenopus-it të shprehura vetëm me NaPi-IIa.

3.4 Rapamicina inhibon mTOR-in i cili përmes SGK1 stimulon
transporterin NaPi-IIa
3.4.1 mTOR-i stimulon NaPi IIa-në
Në oocitet e Xenopus-it më tej janë kryer eksperimentet me tekniken TEVC, për të
shpjeguar nëse aktiviteti i transporterit NaPi-IIa ndikohet nga molekula sinjalizuese e
quajtur targeti i rapamicinës te gjitarët, mTOR. Për këtë qellim, në oocitet e Xenopus-it të
injektuara vetëm me ujë, shtimi i fosfatit me përqendrim 2 mM nuk ka shkaktuar rritje të
rëndësishme të rrymave duke treguar që oocitet e Xenopus-it nuk japin transport të
dukshëm elektrogjenik të fosfatit (Fig. 3.4.1A, B). Në oocitet e injektuara me cARN
kodues për NaPi-IIa, megjithatë, me shtimin e fosfatit me përqendrim 2 mM në banjën
jashtë qelizës ka shkaktuar rryma nga jashtë brenda qelizës (Ip). Bashkë-shprehja e
mTOR-it në masë të rëndësishme ka rritur Ip në oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa-të
shprehur (Fig. 3.4.1A, B). Në anën tjetër, shprehja vetëm e mTOR-it ka dhënë rrymë të
shkaktuar nga fosfati prej 3.3 ± 0.3 nA (n = 10), rrymë kjo në vlerë dalluese jo të
rëndësishme në krahasim me rrymën e shkaktuar nga fosfati në oocitet e injektuara vetëm
me ujë (2.8 ± 0.4 nA; n = 8). Prandaj, mund të konstatojmë se mTOR-i stimulon
transportin elektrogjenik të fosfatit përmes NaPi-IIa.
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Figura 3.4.1. Bashkë-shprehja e mTOR-it stimulon transportin elektrogjenik të fosfatit në
oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa.
A. Sinjalet origjinale që tregojnë se fosfati (2 mM) ka shkaktuar rryma (IP) në oocitet e Xenopusit të injektuara me ujë (a), ose me NaPi-IIa cARN, pa (b) apo me (c) bashkë-shprehja shtesë të
mTOR-it.
B. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 32-74) e rrymave të shkaktuara nga fosfati (2 mM) që
shkaktoi rrymat (IP) në oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë (shiriti majtas), ose me NaPi-IIa
pa (shiriti i mesëm) ose me bashkë-shprehje shtesë të mTOR-it (shiriti në të djathtë). *** (P
<0.001) tregon dallimin statistikisht të rëndësishëm në krahasim me oocitet e pa injektuara me
NaPi-IIa. ### (P<0.001) tregon dallimin statistikisht të rëndësishëm në krahasim me oocitet e
injektuara vetëm me NaPi-IIa.
C. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 10-13) e rrymave nga brenda në funksion të përqendrimit të
fosfatit në oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa pa dhe me mTOR. Dallimi nga mungesa
e mTOR-it është statistikisht i rëndësishëm (p <0.05) në çdo përqendrim fosfati > 3 µM.

Ekspozimi i oociteve të Xenopus-it, me NaPi-IIa të shprehur, në përqendrime të
ndryshme të tretësirës së fosfatit duke filluar nga 0 mM deri në 3 mM (Fig. 3.4.1C) ka
dhënë rryma të varura nga përqendrimi i substratit (fosfatit) duke rezultuar në rryma
maksimale në vlerën prej 71 ± 2 nA. Përqendrimi i nevojshëm i fosfatit për arritjen e
rrymave gjysmë-maksimale (KM) ishte 50 ± 7 µM. Bashkë-shprehja me mTOR-in nuk ka
modifikuar në masë të rëndësishme KM (61 ± 5 µM), por në masë të rëndësishme ka rritur
rrymat maksimale (në 125 ± 2 nA).
3.4.2 Rapamicina inhibon stimulimin e NaPi-IIa nga mTOR-i
Në një seri tjetër eksperimentesh është testuar nëse NaPi-IIa inhibohet nga
rapamicina. Pavarësisht nga prania ose mungesa e rapamicinës, injektimi i oociteve me
ujë përsëri nuk ka rezultuar në ndryshim të Ip të rëndësishme (Fig. 3.4.2). Shprehja e
NaPi-IIa është pasuar nga paraqitja e Ip, të cilat përsëri ishin në masë të rëndësishme më
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të rritura me shprehjen shtesë të mTOR-it. Rapamicina (50 nM), e pranishme në mjedis
për 24 orët e fundit të inkubimit, nuk ka ndryshuar në masë të rëndësishme Ip në oocitet e
Xenopus-it të shprehura vetëm me NaPi-IIa, por në masë të rëndësishme ka zvogëluar Ip
në oocitet e Xenopus-it të shprehura me të dytë, NaPi IIa-në dhe mTOR-in. Në prani të
rapamicinës, në oocitet e Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa dhe mTOR nuk është
vërejtur dallim statistikisht i rëndësishëm në Ip ndaj atyre të shprehura vetëm me NaPi-IIa
(Fig. 3.4.2).
Në një seri të veçantë eksperimentesh (rezultate të pa prezantuara), kemi konstatuar
se NaPi-IIa në oocite mund të inhibohet nga rapamicina, një efekt me sa duket jo shpejtë i
kthyeshëm (nëse largohet rapamacina).

Figura 3.4.2. Inhibimi i transportit elektrogjenik të fosfatit nga rapamicina në oocitet e
Xenopus-it të shprehura me NaPi-IIa dhe mTOR-i së bashku.
A. Sinjalet origjinale që tregojnë shkaktimin e rrymave (IP) nga fosfati (2 mM) në oocitet e
Xenopus-it të injektuara me ujë, pa (a,d) ose me cARN për NaPi-IIa, pa (b,e) ose me (c,f) bashkëshprehje shtesë të mTOR-it, në mungesë (a-c) ose prezencë (d-f) të 50 nM rapamicinë.
B. Mesataret aritmetike ± GSM (n = 3-15) e rrymave të shkaktuara (Ip) nga fosfati (2 mM) në
oocitet e Xenopus-it të injektuara me ujë, pa (shiriti i 1rë dhe 4të) ose me NaPi-IIa, pa (shiriti i 2të
dhe 5tëe) ose me (shiriti i 3të dhe 6të) bashkë-shprehje shtesë të mTOR-it, në mungesë (shiritat
majtas) ose prani (shiritat djathtas) të 50 nM rapamicinë. Rapamicina ishte e pranishme në 24 h e
fundit të inkubimit. *** (p<0.001) tregon ndryshim statistikisht të rëndësishëm nga mungesa e
NaPi-IIa. ### (p<0.001) shpreh ndryshim statistikisht të rëndësishëm nga mungesa e mTOR-it.

3.4.3 SGK1 ka treguar efekt të njejtë si mTOR-i
Ngjashëm si në rastin e bashkë-shprehjes me mTOR, bashkë-shprehja e NaPi-IIa
me SGK1 ka rezultuar me rritje të Ip-së (Fig. 3.4.3). SGK1 ka treguar efekt të njejtë si
mTOR-i, në oocitet e Xenopus-it me SGK1 të shprehur. Për më tepër, shprehja shtesë e
mTOR-it u pasua me një rritje shtesë të rëndësishme në Ip-në e NaPi-IIa të shprehur në
oocitet e Xenopus-it, duke treguar të paktën pjesërisht bashkëveprimin e këtyre
mekanizmave në rregullimin e aktivitetit të NaPi IIa-së nga SGK1 dhe mTOR-i (Fig.
3.4.3).
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Figura 3.4.3. SGK1 e shprehur në oocitet e Xenopus-it ka treguar efekt të njejtë si mTOR-i.
Bashkë-shprehja e SGK1 ka rritur në mënyrë të ngjashme rrymat e shkaktuara nga fosfati (Ip),
ashtu si bashkë-shprehja e mTOR-it me NaPi-IIa. Mesatarja aritmetike ± GSM e Ip në oocitet e
Xenopus-it me shprehje të NaPi-IIa, pa (shiritat majtas) dhe me mTOR. Rrymat ishin të
përcaktuara pa (shiritat majtas) apo me (shiritat djathtas) shprehja shtesë të tipit të egër të SGK1shit. Efekti i SGK1 nuk është ndryshuar nga rapamicina (+ Rap (shiritat e mbyllur)). * (p<0.001)
tregon dallim statistikisht të rëndësishëm në krahasim me NaPi-IIa të vetëm (në mungesë të
mTOR-it). § (p<0.001) tregon ndryshim statistikisht të rëndësishëm në krahasim me NaPi-IIa të
vetëm (në mungesë të SGK1). *§ (p<0.001) tregon dallim statistikisht të rëndësishëm në vlerat
përkatëse në të cilat mungon mTOR-i (numrat te shtyllat përfaqësojnë numrin e oociteve të
matura në secilin grup matjesh).

3.4.4 Ubikuitin ligaza Nedd4-2 inhibon aktivitetin e NaPi-IIa përmes
ubikuitinimit të tij
Për të parë nëse ubikuitin ligaza Nedd4-2 është e përfshirë në rregullimin e
aktivitetit të NaPi-IIa, janë kryer seri tjera eksperimentesh. Siç tregohet në figurën 3.4.4
kur NaPi-IIa është bashkë-shprehur me Nedd4-2, fosfati ka shkaktuar rryma nga jashtë
brenda të cilat ishin në masë të rëndësishme ndjeshëm më të ulëta në krahasim me oocitet
me vetëm NaPi-IIa të shprehur. Ky enzim, Nedd4-2, është i njohur si rregullator i
proteinave të ndryshme transportuese në membranën qelizore. Këtë funksion e kryen
përmes proceseve të fosforilimit dhe ubikuitinimit pasues duke i larguar proteinat
transportuese nga membrana që më pastaj zbërthehen. Efekt të njejtë të Nedd4-2 kemi
konstatuar edhe në rastin e NaPi-IIa.
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Figura 3.4.4. Rregullimi i kotransporterit të natrium fosfatit (NaPi-IIa) nga Nedd4-2
Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 7-22) e rrymave të shkaktuara nga fosfati (IP) në oocitet e
Xenopus laevis të injektuara me ujë, pa (shiriti majtas) ose me NaPi-IIa, pa (shiriti i mesëm) ose
me bashkë-shprehje shtesë të Nedd4-2 (shiriti në të djathtë). *** (p<0.001) tregon ndryshim
statistikisht të rëndësishëm në krahasim me oocitet e injektuara vetëm me ujë (pa NaPi-IIa). ###
(p<0.001) tregon ndryshim statistikisht të rëndësishëm në krahasim me oocitet vetëm me NaPi-IIa
(në mungesë të Nedd4-2) (numrat brenda shiritave përfaqësojnë nr. e eksperimenteve).

3.4.5 Rregullimi i NaPi-IIa nga mTOR është me rëndësi për largimin e fosfatit
në veshkë
Më lartë treguam se në kushte “in vitro” aktiviteti i NaPi-IIa rregullohet nga
mTOR-i dhe inhibimi i këtij të fundit bëhet nga rapamicina. Për të parë nëse kjo ndodh
edhe në kushte “in vivo” (nëse rapamic. ka efekt në largimin e fosfatit të veshkave) kemi
kryer eksperimente tjera në minj brenda kafazeve metabolik të ndarë në dy grupe, grupin
e pa trajtuar dhe në atë të trajtuar me rapamicinë (3 µg/g PT/ ditë i.p.) (Tab. 3.4.5 ).
Tabela 3.4.5. Pesha trupore, përqendrimi plazmatik dhe sekrecionit urinar, para dhe pas
trajtimit të minjve me rapamicinë.
Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 12 - 18) e peshës trupore, përqendrimit plazmatik i PTH-së dhe
1,25(OH)2D3, largimit të kreatininës, vlerës së rrjedhës urinare, si dhe përqendrimit plazmatik të
fosfatit dhe ekskretimit të glukozës dhe aminoacideve te minjtë para dhe pas trajtimit me
rapamicinë.

Parametri
Pesha trupore (g)
PTH plazmatik (pg/ml)
1,25(OH)2D3 plazmatik (pg/ml)
FGF23 plazmatik (pg/ml)
Eliminimi i kreatininës (ml/min/g pt)

- rapamicinë
22.7 ± 1.2
66.8 ± 8.2
106.6 ± 21.2
511 ± 62
19.9 ± 2.5
44

+ rapamicinë
22.2 ± 1.1
65.3 ± 5.8
135.5 ± 23.8
367 ± 41*
20.8 ± 2.4
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Norma e rrjedhës së urinës (ml)
Fosfati plazmatik (mM)
Glukoza plazmatike (mg/dl)
Ekskretimi i Ca2+ urinar (µg/24 h/g pt)
Ekskretimi i glukozës në urinë (ng/24
h/g pt)
Ekskretimi i aminoacideve (mmol/mol
kreatininë)

1.1 ± 0.2
7.1 ± 0.8
126 ± 10
0.73 ± 0.17
4.20 ± 0.54

1.1 ± 0.2
6.7 ± 0.5
135 ± 8
0.63 ± 0.08
5.96 ± 0.53 *

36.2 ± 10.7

63.3 ± 17.8 *

* Tregon dallim të rëndësishëm (p < 0.05)

3.4.6 Trajtimi me rapamicinë në masë të rëndësishme ka rritur sekrecionin e
fosfatit në urinë
Pesha trupore e minjëve ishte e ngjashme, para dhe pas trajtimit me rapamicinë
(Tab. 3.4.5). Në mënyrë të ngjashme, largimi i kreatininës, vlera e rrjedhës urinare, si dhe
përqendrimet plazmatike të fosfatit dhe glukozës nuk janë ndryshuar në masë të
rëndësishme nga trajtimi me rapamicinë (Tab. 3.4.4).

Figura 3.4.6. Efekti i rapamicinës në sekrecionin urinar të fosfatit.
A. Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 12 secili grup) e sekrecionit urinar të fosfatit (µmol/24 h/g
PT (peshë trupore)) në minjë para (shiriti i hapur) dhe pas (shiriti i mbyllur) trajtimit me
rapamicinë (3 μg / g Pi në PT) . * p<0.01 vs. vlerave përkatëse në minj të pa trajtuar.
B. Korrelacioni në mes të sekrecionit të pjesshëm të fosfatit dhe përqendrimit plazmatik të fosfatit
në minjtë e pa trajtuar (katror të hapur) apo të trajtuar (katror të mbyllur) me rapamicinë.

Megjithatë, trajtimi me rapamicinë është shoqëruar me një rritje statistikisht të
rëndësishme në sekrecionin e fosfatit urinar (Fig. 3.4.6). Krahasimi i largimit së fosfatit
urinar kundrejt përqendrimit të fosfatit plazmatik (në gjak) nxjerrë në pah se rritja e
përqendrimit të Pi në urinë (fosfaturisë) nuk ishte si efekt sekondar ndaj rritjes së
përqendrimit të Pi në gjak (hiperfosfatemisë).
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3.4.7 Efekti i rapamicinës në disa procese transportuese në tubulet
proksimale
Siç tregohet në Tabelën 3.4.5, sekrecioni urinar i joneve Ca2+, ka prirje të jetë pak
më i ulët në grupin e trajtuar me rapamicinë (0.63 ± 0.08 µg/24 h/g pt, n = 12) se në
grupin kontrollë (pa rapamicinë) (± 0,73 0,17 pt μg/24h/g, n = 12) dhe ka një ndryshim
por statistikisht jo i rëndësishëm.
Sekrecioni i glukozës ishte në masë të rëndësishme më i lartë në grupin e trajtuar
me rapamicinë (5.96 ± 0.53 ng/24h/g pt, n = 12) sesa në grupin kontrollë (4.20 ± 0.54
ng/24h/g pt, n = 12). Më tutje, trajtimi me rapamicinë në masë të rëndësishme ka rritur
sasinë totale të sekrecionit të aminoacideve (nga 36.2 ± 10.7 mmol/mol kreatininë, n = 3,
në 63.3 ± 17.8 mmol/mol kreatininë, n = 3, p<0.001). Tabela 3.4.7 tregon listën e
aminoacideve specifike të ndryshme të sekretuara. Rapamicina më tej ka rritur në masë të
rëndësishme sekrecionin e acidit ureidopropionik (Tab. 3.4.7). Bazuar në rezultatet e
fituara, efekti i rapamicinës me sa duket prek disa proceseve transporti në tubat proksimal
me interes për hulumtimet në të ardhmen.
Tabela 3.4.7. Sekrecioni i aminoacideve para dhe pas trajtimit të minjve me rapamicinë.
Mesatarja aritmetike ± GSM (n = 3) e aminoacideve të sekretuara në minj, para dhe pas trajtimit me
rapamicinë. * (p<0.05) tregon vlera statistikisht të rëndësishme nga ato të minjve të pa trajtuar.

Sekrecioni (mmol/mol kreatininë)

- rapamicinë

+ rapamicinë

Glicina
Alanina
Prolina
Valina
Leucina
Ornitina
Lizina
Metionina
Histidina
Fenilalanina
Arginina
Citrulina
Tirozina
Triptofani
Cistinë
Acidi ureidopropionik

153.7 ±25.4
81.7 ± 14.0
42.7 ± 16.7
11.3 ± 4.1
34.7 ± 6.9
6.0 ± 1.5
72.0 ± 3.0
61.0 ± 9.5
4.0 ± 1.5
11.7 ± 5.2
26.7 ± 6.8
11.7 ± 3.0
17.0 ± 4.2
2.7 ± 1.2
6.3 ± 1.3
45.7 ± 5.9

244.6 ± 23.7
149.7 ± 78.5
111.3 ± 47.5
30.0± 10.0
59.0 ± 13.4
6.7 ± 0.3
99.0 ± 0.3
120.7 ± 23.1
3.7 ± 1.2
23.0 ± 10.8
38.3 ± 9.1
15.3 ± 2.9
28.3 ± 8.4
5.0 ± 1.5
4.3 ± 1.5
64.0 ± 2.1*

Në teori, fosfaturia e shkaktuar nga rapamicina mund të ketë qenë si efekt sekondar,
ndaj ndryshimit të lirimit të hormoneve. Për këtë qëllim janë përcaktuar përqendrimet
plazmatike të PTH dhe 1,25(OH)2D3. Ashtu siç janë të listuar në tabelën 3.8.1,
rapamicina nuk ka ndryshuar përqendrimin plazmatik të PTH dhe kishte prirje për të
rritur përqendrimin plazmatik të 1,25(OH)2D3. Trajtimi me rapamicinë në masë të
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rëndësishme ka zvogëluar përqendrimet plazmatike të FGF23 prej 511 ± 62 pg/ml (n =
13) në 367 ± 41 pg/ml (n = 18).
3.4.8 Dendësia e proteinës NaPi-IIa në veshkë
Eksperimentet imunhistokimike nuk kanë zbuluar ndonjë ndikim të dukshëm të
rapamicinës në dendësinë e proteinës NaPi-IIa në membranën apikale në qelizat e
veshkave (Fig. 3.4.8).

Figura 3.4.8. Shprehja e NaPi-IIa në gypat proksimal pa dhe me trajtim rapamicine.
Lokalizimi me imunofluoreshencë i NaPi-IIa në tubat proksimal në veshkë: njollosja për NaPi-IIa
me antitrupa specifike (gjelbër) dhe për bërthamat qelizore me Draq5 (kaltër). Shprehja apikale e
NaPi-IIa në tubat proksimal të veshkave të minjve të pa trajtuara (pjesët në foto majtas) dhe të
trajtuar me rapamicinë (pjesët djathtas). Shkalla e shtyllës në panelin e majtë korrespondon me 10
μm (pjesët lartë), ose me 50 μm (pjesët poshtë).
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4.1 Inhibimi i NaPi-IIa nga proteinë kinaza e aktivizuar nga
AMP-ja
Ky studim zbulon një rregullator të ri të aktivitetit të NaPi-IIa, d.m.th: proteinë
kinazën e aktivizuar nga AMP-ja, e njohur si AMPK. Kjo kinazë ka ulur transportin
elektrogjenik të fosfatit të ndërmjetësuar nga NaPi-IIa. Pengimi i NaPi-IIa gjatë kushteve
të shpenimit të energjisë e zbret marrjen e joneve Na+ përmes membranës në qelizat e
tubuleve proksimal të veshkave dhe në këtë mënyrë kufizon kërkesat e nxjerrjes jashtë të
joneve Na+ përmes Na+/K+ATP-azës, e cila është energji konsumuese. Për më tepër,
inhibimin i NaPi-IIa e ulë përqendrimin breendaqelizor të fosfatit. Pakësimi i hyrjes së
joneve Na+ dhe fosfatit si dhe parandalimi i akumulimit të joneve (Na+) dhe joneve (Cl-)
i kundërvihet fenomenit të bymimit qelizor, kjo e fundit si pasojë e shpenzimit të
energjisë qelizore 28. Prandaj, veprimi inhibues i AMPK-së në NaPi-IIa i kontribuon
efektit mbrojtës të AMPK-së kur qeliza mbetet pa energji. Veprimi inhibitor i AMPK-së
në NaPi-IIa bëhet përmes zvogëlimit të numrit të proteinave të bartësit në membranë, pa
ndikuar në afinitetin e transporterit.
Konstatimi i rregullimit të aktivitetit të NaPi-IIa nga AMPK-ja, shton kompleksitetin
e rregullatorëve të NaPi-IIa. NaPi-IIa rregullohet nga një shumëllojshmëri e kinazave
përfshirë proteinë kinazën A 136,137, proteinë kinazën B (PKB)/Akt 42,44, proteinë kinazën C
136,138,139
, proteinë kinazën G 138, proteinë kinazat e aktivizuara nga mitogjeni (MAPK) 37,
kinazën e receptorëve jashtëqelizor (extracellular receptor kinase (ERK))-1/2 37, mTORin 42,44, glikogjen sintazë kinazën GSK3 44, Janus kinazën 2 (JAK2)140, kinazën e
përgjigjes ndaj stresit (OSR)125, dhe kinazën e pasur me prolinë/alaninë e lidhur për
STE20/SPS1 (SPAK) 141.Më tutje, NaPi-IIa poashtu rregullohet nga Klotho 40.
Për dallim nga transporti i fosfatit, AMPK-ja stimulon marrjen e glukozës142,143, një
efekt ky i arritur si përmes stimulimit të transportueseve pasiv të glukozës GLUT1, GLUT2,
GLUT3 dhe GLUT4 97,143-148 ashtu edhe nëpërmjet stimulimit të transporterit të glukozës
i lidhur për jone Na+ ose ndryshe i njohur si SGLT1 25. Marrja e glukozës i siguron
qelizës “karburant metabolik”. AMPK-ja më tej stimulon glikolizën, oksidimin e acideve
yndyrore dhe shprehjen e enzimave të nevojshme për prodhimin e ATP-së 142,143 dhe në
këtë mënyrë kundërvepron ndaj mungesave të ATP-së.
Krijimi i energjisë nga glikoliza imponon një rritje të protoneve në qelizë dhe me
shkëputjen e tyre nga acidi laktik shkaktohet acidifikim i lëngut brendaqelizor i cili ndalë
enzimat që kufizojnë nivelin e glikolizës 149. Në përputhje me këtë, procesi i glikolizës
mund të kryhet vetëm për aq kohë sa jonet protonet e fituara dalin jashtë. Në lidhje me
këtë është raportuar se AMPK-ja gjithashtu aktivizon shkëmbyesin e Na+/H+ 150, i cili
është përgjegjës për transportin e jonit të H+.
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AMPK-ja nuk stimulohet vetëm nga rritja e raportit të ATP/AMP-së, por edhe
nga rritja e niveleve të joneve Ca2+ 151, zbritja e presionit parcial të O2 23 dhe nga rritja e
niveleve të oksidit nitrik (NO) 24. Në përputhje me këtë, ndryshimet e joneve Ca2+ ne
lëngun brendaqelizor, furnizimi me O2 dhe nivelet e oksidit nitrik mund, të paktën në
teori, po ashtu të ndryshojnë aktivitetin e NaPi-IIa dhe në këtë mënyrë edhe transportin e
fosfatit në tubulet renale.

4.2 Proteina supresore e plakjes Klotho inhibon aktivitetin e
NaPi-IIa
Rezultatet e prezantuara tregojnë se Klotho inhibon transporterin më të madh të
fosfatit në veshkë, NaPi-IIa. Eksperimentet janë bërë në mungesë të 1α-hidroksilazës,
1,25(OH)2D3 dhe/ose FGF23 dhe kështu pasqyrojnë një efekt më të drejtpërdrejtë të
Klotho-s mbi transportuesin e fosfatit. Vëzhgimet e tanishme janë në përputhje me një
studim të viteve të fundit 41 i cili ka demonstruar një efekt fosfaturik të Klotho-s në minjtë
pa FGF23, duke treguar se efekti i Klotho nuk ishte i kufizuar vetëm në shtimin e
sinjalizimeve përmes receptorit të FGF-së 41,152, siç ka qenë në masë të madhe e njohur
deri më tani.
Klotho zbret vlerat maksimale të transportit të bartësit të fosfatit, duke reflektuar një
rënie të dendësisë së proteinës bartëse në membranën plazmatike. Në lidhje me këtë,
efekti i njëjtë është arritur edhe nga vetë proteina Klotho, e cila është e njohur të jetë
efektive si proteazë 47,138. Në përputhje me këtë, efekti i Klotho në NaPi-IIa mund të
përmbysej nga një inhibitor i beta-glukuronidazës 37,41. Me sa duket, trajtimi jashtëqelizor
pra me shtim të një sasie të Klotho-s në mjedis me qeliza, është efektiv përmes veprimit
proteolitik në komponentët ekstracelulare të bartësit të fosfatit dhe eventualisht rezulton
në zvogëlimin e dendësisë së proteinave funksionale të bartësit të fosfatit.
Rezultatet e prezantuara të studimit, megjithatë, nuk përjashtojnë edhe mekanizma
tjerë që mund të marrin pjesë në rregullimin e transporterit të fosfatit. Në teori, Klotho
mund të jetë efektiv duke ndërhyrë në procese biokimike që rregullojnë aktivitetin e
bartësit (NaPi-IIa). Rregullimi i aktivitetit të NaPi-IIa në tubulet renale përfshinë një
shumëllojshmëri të gjerë të proteinë kinazave, përfshirë PKA 37,42,44, PKC 153, PKG 154,
MAPK 154, GSK3 44, mTOR 118 dhe Akt2/PKB 42. Për më tepër, shprehja (ekspresioni) e
NaPi-IIa rregullohet edhe nga GABA(A) receptor-associated protein (GABARAP) 155,
faktori epidermal i rritjes (EGF) 156, glukokortikoidet 44 dhe fosfati dietal 30,154,157.
Megjithatë, nëse Klotho ndikon në aktivitetin e ndonjë prej faktorëve të mësipërm,
mbetet akoma që të zbulohet.
Në teori, Klotho mund të jetë efektiv duke ndryshuar forcën lëvizëse të transportit
të fosfatit të shoqëruar me jone Na+. Kohëve të fundit është raportuar se Klotho stimulon
Na+/K+ATPazën endogjenë në oocitet e Xenopus-it 127, një efekt që pritet të ulë
përqendrimin e joneve Na+ brenda ne qelizë. Kështu Klotho-ja e rrit forcën lëvizëse të
transportit të fosfatit të shoqëruar me jone Na+.
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4.3 Akt/PKB, SGK1 dhe Nedd4-2 rregullojnë transportin
elektrogjenik të fosfatit nga NaPi-IIa
Studimi ynë ka zbuluar një funksion krejtësisht të ri të Akt2/PKBß, pra atë të
rregullimit të transportit të fosfatit në tubat veshkor. Eksperimentet me oocitet e Xenopusit zbuluan se bashkë-shprehja e T308D,S473DPKB-së përherë aktive shpie në rritje të
dukshme të aktivitetit të NaPi-IIa, gjetje kjo e cila zbulon rëndësinë e ndjeshmërisë së
transportit të fosfatit në tubat veshkore nga Akt2/PKBß në kushte ‘in vitro’.
Vrojtimet e dala më tej demonstrojnë se bashkë-shprehja e Nedd4-2 inhibon
aktivitetin e NaPi-IIa d.m.th: transporteri NaPi-IIa është shenjestër e kësaj ubikuitin
ligaze. Siç është treguar më herët, si në rastet e kanalit epitelial të joneve Na+, EnaC 96
dhe kanalit të kaliumit i varur nga potenciali Kv1.3 128, ubikuitinimi nga Nedd4-2 i
përgatitë proteinat (membranore) e transportit për internalizim dhe më pas degradim
përmes rrugës metabolike të ubikuitinës. Zvogëlimi i dendësisë së proteinës transportuese
NaPi-IIa llogaritet si zvogëlim i aktivitetit të tij. Megjithatë, ky konstatim nuk do të thotë
domosdoshmërisht se NaPi-IIa është target (cak) i drejtpërdrejtë i ubikuitin ligazës (mund
të jetë edhe target indirekt i saj).
Kemi konstatuar se mTOR-i e rritë aktivitetin e transporterit të fosfatit. Efekti i
mTOR-it në NaPi-IIa është rritur edhe më tepër nga kinaza e induktuar nga serumi dhe
glukokortikoidet, SGK1 158. Kjo kinazë (SGK1) është treguar se rregullon disa kanale dhe
transporter në membranat qelizore, përfshirë këtu transporterin e glukozës të shoqëruar
me jone Na+-SGLT1, transporterëve të aminoacideve, si: SN1, EAAT1, EAAT3, EAAT4
dhe EAAT5. Në këtë mënyrë, ngjashëm si mTOR-i, SGK1 është e përfshirë në
rregullimin e transportit të lëndëve ushqyese 159.
Rezultatet e paraqitura tregojnë për përfshirjen e SGK1 si dhe mTOR-it në
rregullimin e NaPi-IIa. Kështu, bashkë-shprehja e SGK1 në oocitet me NaPi-IIa të
shprehur ka çuar në një rritje të dukshme të aktivitetit të NaPi-IIa. Efekti i SGK1 nuk ka
ndryshuar nga ndikimi i rapamicinës. Për më tepër, bashkë-shprehja e mTOR-it ka rritur
më tutje rrymat që pasqyrojnë transportin përmes NaPi-IIa. Përkundrazi, rapamicina i ka
ndalur efektet stimuluese të mTOR-it, por jo të SGK1. Në teori, mTOR-i mund të jetë në
rrjedhën e sipërme të SGK1 dhe mund të ushtrojë efektet e tij stimuluese në transport me
aktivizimin e SGK1. Në anën tjetër, SGK1 mund të jetë efektiv përmes mTOR-it.
Alternativa e këtyre hipotezave do të ishte, që dy kinazat mund të jenë efektive nëpërmjet
mekanizmit të njëjtën. Në rastin tonë del të jetë me gjasë alternativa e parë, specifikisht
mTOR-i është në rrjedhën e sipërme të sinjalizimeve metabolike të SGK1-shit.

4.4 mTOR rregullon aktivitetin e transporterit NaPi-IIa
Studimi ynë zbulon një rregullator të ri në transportin e fosfatit në tubat renal, pra
targetin e rapamicinës te gjitarët-mTOR-i. Siç tregohet nga eksperimentet me oocitet e
Xenopus-it mTOR-i është një stimulator i fortë i aktivitetit të NaPi-IIa, efekt ky (siç është
theksuar më lartë) i ndalur nga rapamicina. Studimet ‘in vivo’ treguan rëndësinë e
ndjeshmërisë së mTOR-it në rregullimin e NaPi-IIa që ilustrohet me dukurinë e
fosfaturisë e cila rezulton pas trajtimit të minjve me rapamicinë. Riabsorbimi i fosfatit në
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tubat proksimal përfshinë jo vetëm NaPi-IIa, por edhe transporterët NaPi-IIc dhe Pit-2, që
të dy këta transportues shtesë të fosfatit në veshkë 4,29,36. Kështu, fosfaturia e shfaqur pas
trajtimit me rapamicinë mund të jetë pjesërisht për shkak të inhibimit të këtyre
transporterëve.
Mekanizmat themelor të stimulimit të NaPi-IIa-së nga mTOR-i nuk janë plotësisht
të qartë. Përderisa është rritur vlera maksimale e transportit, në këtë rritje mTOR-i mund
të jetë efektiv duke e rritur dendësinë e proteinës transportuese në membranën qelizore.
Analizat Imunohistokimike nuk e mbështesin këtë mundësi edhe pse ato nuk mund të
përjashtoj ndryshimet e vogla në dendësinë e proteinave të NaPi-IIa. Duhet mbajtur në
mend se rapamicina mund të ndikojë në transport në mënyrë indirekte, p.sh. duke
ndryshuar gradientin kimik të joneve Na+. Me sa duket rapamicina shkakton humbjen e
glukozës, fosfatit dhe shumicës së amino acideve në urinë. Kjo sugjeron që ose mTOR-i
është e përfshirë në rregullimin e shumë më shumë transporterëve në tubat proksimal ose
shkakton një dëmtim të lehtë por më të përgjithësuar të tubave proksimal 160-162.
Në çdo rast, fosfaturia që pason trajtimin me rapamicinë nuk mund të shpjegohet
me rritjen e përqendrimi të fosfatit plazmatik. Për më tepër, fosfaturia nuk shpjegohet me
rritjen e niveleve plazmatike të PTH (parathormonit), rregullator ky kryesor i transportit
të fosfatit në veshkë 34. PTH nxit internalizimin dhe degradimin pasues të NaPi-IIa 34
duke çuar në fosfaturi dhe uljen e përqendrimit të fosfatit plazmatik.
Përqendrimet plazmatike të kalcitriolit (1,25(OH)2D3) kanë prirje për tu rritur pas
trajtimit me rapamicinë. Zbrazja e qelizave nga fosfati stimulon enzimën veshkore 1αhidroksilazë157, duke e kufizuar normën e formimit të enzimit të përfshirë në formimin e
1,25(OH)2D3163,164. Prandaj, formimi i 1,25(OH)2D3 mund të rritet me rastin e pakësimit
të hyrjes së fosfatit nëpër membranën apikale gjatë trajtimit me rapamicinë. Enzima
veshkore 1α-hidroksilaza stimulohet më tej nga PTH 164. Për më tepër, FGF23 është një
frenues i fuqishëm i 1α-hidroksilazës veshkore dhe rënia e përqendrimit plazmatik të
FGF23 mund të kontribuoj në, apo edhe llogaritet si shkaktar për rritjen e përqendrimit të
kalcitriolit 54,165. Rënia e FGF23, megjithatë, mund të pritet të rrisë edhe më tepër
riabsorbimin e fosfatit në tubat veshkore 54,165.
Përderisa 1,25(OH)2D3 është një stimulues i fuqishëm i transportit të fosfatit në
zorrë 166, rritja e përqendrimit plazmatik të 1,25(OH)2D3 mund të rrisë përthithjen e
fosfatit në zorrë dhe kështu parandalon hiperfosfateminë me gjithë humbjen e fosfatit të
veshkave gjatë trajtimit me rapamicinë.
Së paku në teori, humbje renale e fosfatit mund të çrregullojë mineralizimin e
kockave 167. Kështu, humbja e fosfatit renal mund të shpie në humbjen e mineraleve të
kockave. Megjithatë, gjatë trajtimit me rapamicinë fosfaturia nuk ka shkuar paralelisht
me hipofosfateminë dhe është kompensuar me sa duket nga formimi i shtuar i
1,25(OH)2D3 e cila pritet të stimulojë përthithjen e fosfatit të zorrëve për të iu kundërvënë
demineralizimit të kockave.
Me fjalë të tjera, mTOR-i është një stimulator i efektshëm, përderisa rapamicina
është një frenues i transportit të fosfatit në tubat veshkor. Rapamicina rritë sekrecionin
veshkor të fosfatit dhe në anën tjetër rritë formimin e 1,25(OH)2D3. Rezultatet e dala nga
studimi ynë zbulojnë një lloj të ri mekanizmi në metabolizmin e fosfatit.
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Rezultatet e prezantuara qojnë në përfundimet si në vijim:
1) Proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja, AMPK, zvogëlon aktivitetin e
transporterit të fosfatit të shoqëruar me jone Na+, NaPi-IIa dhe kështu merr pjesë
në rregullimin e transportit të fosfatit në tubulet renale.
2) Një efekt të ri të Klotho-s në bartësin renal të fosfatit në mungesë të FGF23 dhe
1,25(OH)2D3. Ky efekt kontribuon në gjendjen hiperfosfatemike (nivele të rritura
sasisë së fosfatit në plazmë) kur mungon Klotho dhe në këtë mënyrë tregon
ndikimin e Klotho-s në proceset e plakjes, të cilat janë të lidhura edhe me praninë
e rritur të Pi në plazmë.
3) Ubikuitin ligaza, Nedd4-2, inhibon transporterin NaPi-IIa duke e ubikuitinuar atë
qoftë direkt apo indirekt.
4) Akt2/PKB dhe SGK1 kontribuojnë në stimulimin e transportit të fosfatit në tubat
veshkor dhe në këtë mënyrë kontribuojnë në mbajtjen e balancës se fosfatit dhe
mineralizimit adekuat të kockave.
5) mTOR-i është një stimulator i efektshëm, përderisa rapamicina është një frenues i
transportit të fosfatit në tubat veshkor. Rapamicina rritë sekrecionin veshkor të
fosfatit. Në lidhje me këtë rezultatet tona zbulojnë një mekanizëm të ri në
metabolizmin e fosfatit.
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6.1 Inhibimi i transporterit të fosfatit i shoqëruar me jone Na+
nga proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja
Transporteri i fosfatit i shoqëruar me natrium NaPi-IIa është transporteri kryesor për
mundësinë e riabsorbimit të fosfatit në tubulet renale. Ai është i shtyrë nga gradienti
elektrokimik i joneve Na+ përgjatë membranës qelizore apikale, i cili gradient mbahet nga
dalja e joneve Na+ nëpër membranën qelizore me ndihmën e pompës së Na+/K+ ATPazës.
Kështu funksionimi i transporterit NaPi-IIa kërkon energji, në mënyrë që të shmanget
akumulimi qelizor i joneve Na+ dhe humbja e joneve K+ e përcjellë me rënie eventuale të
potencialit membranor qelizor, hyrjen e joneve Cl- në qelizë dhe bymimin qelizor. Në
kushtet e pakësimit të energjisë, pengimi i hershëm i procesit të transportit të fosfatit i
shoqëruar me jone Na+ mund të pengoj bymimin qelizor dhe kështu të nxisë mbijetimin e
qelizës/ave. Pakësimi i energjisë ndjehet nga proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja
(AMPK), një serinë/treoninë kinazë e cila stimulon disa mekanizma qelizorë që rrisin
prodhimin e energjisë dhe kufizimin e përdorimit të saj në qelizë. Studimi i tanishëm
eksploron nëse AMPK-ja ndikon në aktivitetin e NaPi-IIa. Për këtë qëllim, cARN-ja
koduese për NaPi-IIa është injektuar në oocitet e Xenopus-it me ose pa shprehje (ekspresion)
shtesë të tipit të egër të AMPK-së (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA), ose formës
joaktive të AMPKαK45R-së (AMPKα1K45R+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA), ose formës përherë
aktive të AMPKγR70Q-së (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1R70Q). Aktiviteti i NaPi-IIa
është matur nga rrymat e shkaktuara prej fosfatit me ndihmën e metodës së kontrollës së
potencialit me dy elektroda. Si rezultat, në oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur, por
jo te ato të injektuara me ujë, shtimi i fosfatit (1 mM) në tretësirën jashtë qelizore ka krijuar
rrymë (Ip), e cila është ulur ndjeshëm nga bashkë-shprehja e AMPK-së, si e tipit të egër të
AMPK-së ashtu edhe të AMPK-së përherë aktive, por jo edhe në rastin e AMPKαK45R
(AMPK joaktive). Në përfundim, proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja, AMPK, është
një rregullator i fuqishëm i NaPi-IIa dhe në këtë mënyrë edhe i transportit të fosfatit në
tubulet renale.

6.2 Supresori i plakjes Klotho inhibon transporterin NaPi-IIa
Klotho, një proteinë transmembranore, ko-receptor, proteazë dhe hormon është treguar
të ketë një efekt të rëndësishëm në metabolizmin e fosfatit. Tej-shprehja e Klotho-s e
zvogëlon, ndërsa mangësia e saj e rrit përqendrimin e fosfatit në plazmë, efekte këto që
pjesërisht i atribuohen efektit frenues të Klotho-s në formimin e kalcitriolit (1,25(OH)2D3),
formës aktive e vitaminës D. Poashtu, Klotho është treguar se zvogëlon transportin e fosfatit
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në veshkë në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Ndikimi i Klotho-s në përqendrimin e fosfatit
plazmatik i kontribuon efektit të thellë të Klotho-s në proceset e plakjes dhe jetëgjatësisë. Ky
studimi yni ka hulumtuar nëse Klotho ndikon në aktivitetin e transporterit renal të fosfatit
NaPi-IIa . Për analiza funksionale NaPi-IIa është shprehur në oocitet e Xenopus-it, me dhe
pa bashkë-shprehje shtesë të Klotho-s dhe transporti elektrogjenik i fosfatit është matur nga
ndryshimi i rrymat e shkaktuara prej fosfatit (Ip). Bazuar në analizat e RT –PCR, Klotho
është e shprehur në veshkë dhe në zorrët e minjve. Bashkë-shprehja e Klotho-s ka zvogëluar
Ip e oociteve te Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur. Klotho ka zvogëluar Ip maksimale, por
pa ndikuar dukshëm në përqendrimin e kërkuar për Ip gjysmë-maksimale. Trajtimi i oociteve
të Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur dhe me formën proteinike të Klotho-s ka zvogëluar
në mënyrë të ngjashme Ip. Në përfundim, Klotho inhibon transporterin renal të fosfatit NaPiIIa.

6.3 PKB, SGK1, dhe Nedd4-2, rregullojnë aktivitetin e NaPi-IIa
Mbajtja e balancës adekuate të fosforit është me rëndësi jetike për një larmi të gjerë
funksionesh, duke përfshirë mineralizimin e kockave dhe metabolizmin e energjisë. Bilanci i
fosforit është në funksion të përthithjes së tij në zorrë dhe eliminimit nga veshkët, që të dyja
këto procese nën kontrollin e ngushtë hormonal. Riabsorbimi i fosfatit nga tubat renal kryhet
nga kotransporteri i joneve Na+ dhe fosfatit, NaPi-IIa. Insulina është e njohur për stimulimin
e riabsorbimit të fosfatit në tubat veshkor. Sinjalizimi i përfshirë në këtë proces megjithatë
nuk është plotësisht i sqaruar. Sinjalizimi i receptorëve të insulinës përfshinë aktivizimin e
proteinë kinazës Akt/PKB. Në ketë studim është hulumtuar ndikimi i Akt/PKB, SGK1 dhe
Nedd4-2 në rregullimin e transportit të fosfatit në tubat veshkore. Për këtë qëllim
transporteri renal i fosfatit NaPi-IIa është shprehur në oocitet e Xenopus-it me ose pa
PKB/Akt, ose SGK1, ose Nedd4-2 dhe transporti i joneve të Na+/fosfatit është përcaktuar
përmes kontrollës së potencialit me elektrodë të dyfishtë. Rrymat e shkaktuara nga fosfati në
oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur janë rritur në masë të rëndësishme me bashkëshprehjen shtesë të Akt/PKB, tipin e egër të kinazës së induktuar nga serumi dhe
glukokortikoidet-SGK1 dhe/ose S422DSGK1 përherë aktive duke stimuluar Ip në mënyrë të
ngjashme, përderisa ubikuitin ligaza Nedd4-2 ka zbritur aktivitetin e NaPi-IIa. Në
përfundim, Akt2/PKBß, SGK1, dhe Nedd4-2 luajnë rol në rregullimin akut në transportin e
fosfatit renal dhe kështu kontribuojnë në mbajtjen e bilancit të fosforit, si dhe mineralizimin
adekuat të kockave.

6.4 Rapamicina shkakton rritjen e përqendrimit të Pi në
urinë
Targeti i rapamicinës te gjitarët mTOR-i, është i njohur për stimulimin e një
llojllojshmërie të mekanizmave transportuese, duke përfshirë transportuesin e fosfatit në
zorrë NaPi-IIb. Ky studim është bërë për të shpjeguar nëse mTOR-i në mënyrë të ngjashme
rregullon transporterin kryesor të fosfatit në tubat veshkor NaPi-IIa. Për këtë qëllim, oocitet
e Xenopus-it NaPi-IIa janë shprehur me ose pa mTOR dhe transporti i fosfatit është matur
nga rrymat e shkaktuara nga (2 mM) fosfati (Ip). Si rezultat i kësaj, Ip janë vërejtur në oocitet
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e Xenopus-it me NaPi-IIa të shprehur, por jo në ato të injektuara me H2O. Bashkë-shprehja e
mTOR-it në masë të rëndësishme ka rritur Ip-në në oocitet e Xenopus-it me NaPi-IIa të
shprehur, një efekt ky i shfuqizuar nga trajtimi me rapamicinë (50 nM, gjatë 24 orë të fundit
të inkubimit). Në një seri tjetër të eksperimenteve, efekti i rapamicinës është analizuar në
minjë. Trajtimi ‘in vivo’ i rapamicinës (3 µg/g PT/ ditë) për 3 ditë rezultojë me fosfaturinë e
minjve, pavarësisht një tendencë të zbritjes se përqendrimit plazmatik të fosfatit. Në
përfundim, mTOR kontribuon në rregullimin e transportit të fosfatit në veshkë dhe kështu
përmes inhibimit të tij rapamicina ndikon në balancën e fosfatit.
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7.1 Down-regulation of the Na+-coupled phosphate
transporter by AMP-activated protein kinase
The Na+-coupled phosphate transporter NaPi-IIa is the main carrier accomplishing
renal tubular phosphate reabsorption. It is driven by the electrochemical Na+ gradient across
the apical cell membrane, which is maintained by Na+ extrusion across the basolateral cell
membrane through the Na+/K+ ATPase. The operation of NaPi-IIa thus requires energy in
order to avoid cellular Na+ accumulation and K+ loss with eventual decrease of cell
membrane potential, Cl- entry and cell swelling. Upon energy depletion, early inhibition of
Na+-coupled transport processes may delay cell swelling and thus foster cell survival.
Energy depletion is sensed by the AMP-activated protein kinase (AMPK), a serine/threonine
kinase stimulating several cellular mechanisms increasing energy production and limiting
energy utilization. The present study explored whether AMPK influences the activity of
NaPi-IIa. To this end, cRNA encoding NaPi-IIa was injected into Xenopus oocytes with or
without additional expression of wild-type AMPK (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1HA), of inactive AMPKαK45R (AMPKα1K45R+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA) or of
constitutively active AMPKγR70Q (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1R70Q). NaPi-IIa
activity was estimated from phosphate-induced current in dual electrode voltage clamp
experiments. As a result, in NaPi-IIa-expressing, but not in water-injected Xenopus oocytes,
the addition of phosphate (1 mM) to the extracellular bath solution generated a current (Ip),
which was significantly decreased by coexpression of wild-type AMPK and of AMPKγR70Q
but not of AMPKαK45R. The phosphate-induced current in NaPi-IIa- and AMPK-expressing
Xenopus ooocytes was significantly increased by AMPK inhibitor Compound C (20 µM).
Kinetic analysis revealed that AMPK significantly decreased the maximal transport rate. In
conclusion, the AMP-activated protein kinase AMPK is a powerful regulator of NaPi-IIa
and thus of renal tubular phosphate transport.

7.2 Aging suppressor Klotho downregulates NaPi-IIa
transporter
Klotho, a transmembrane protein, koreceptor, protease and hormone has been shown
to exert a profound effect on phosphate metabolism. Klotho overexpression lowers and
Klotho deficiency increases the plasma phosphate concentration, effects in part attributed to
an inhibitory effect of Klotho on the formation of 1,25-dihydroxycholecalciferol
(1,25(OH)2D3), the active form of Vitamin D. Beyond that Klotho has been shown to
decrease renal tubular phosphate transport more directly. The influence of Klotho on the
plasma phosphate concentration contributes to the profound effect of Klotho on ageing and
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lifespan. The present study explored whether Klotho influences the major renal tubular
(NaPi-IIa) phosphate transporter. For functional analysis NaPi-IIa was expressed in Xenopus
oocytes both, without or with additional coexpression of Klotho and electrogenic phosphate
transport was estimated from the phosphate-induced current (Ip). According to RT-PCR
Klotho is expressed in the murine kidney and intestine. Coexpression of Klotho decreased Ip
inNaPi-IIa-expressing oocytes. Klotho decreased the maximal Ip without appreciably
affecting the concentration required for halfmaximal Ip. Treatment of NaPi-IIa-expressing
oocytes with Klotho protein similarly decreased Ip. In conclusion, Klotho down regulates
renal NaPi-IIa phosphate transporter.

7.3 PKB, SGK1, and Nedd4-2 in the regulation of NaPi-IIa
activity
Adequate phosphate homeostasis is of critical importance for a wide variety of
functions including bone mineralization and energy metabolism. Phosphate balance is a
function of intestinal absorption and renal elimination, which are both under tight hormonal
control. Renal tubular phosphate absorption is accomplished by the Na+, phosphate
cotransporter NaPi-IIa. Insulin is known to stimulate renal tubular phosphate reabsorption.
The signaling involved has remained, however, elusive. Insulin receptor signaling includes
activation of protein kinase Akt/PKB. The present study thus explored the impact of
Akt/PKB, SGK1, and Nedd4-2 on the regulation of renal tubular phosphate transport. For
this purpose the renal phosphate transporter NaPi-IIa was expressed in Xenopus oocytes
with or without PKB/Akt, SGK1, and Nedd4-2 and Na+, phosphate transport determined by
dual electrode voltage clamp. The phosphate induced current in NaPi-IIa expressing
Xenopus oocytes was significantly increased by coexpression of Akt/PKB, The wild type
serum and glucocorticoid inducible kinase SGK1 and/or the constitutively active S422DSGK1
similarly stimulated Ip, whereas ubiquitin ligase Nedd4-2 decreased NaPi-IIa activity. In
conclusion, Akt2/PKBß, SGK1, and Nedd4-2 play a role in the acute regulation of renal
phosphate transport and thus contribute to the maintenance of phosphate balance and
adequate mineralization of bone.

7.4 Rapamycin induced Pi concentration increase in urine
The mammalian target of rapamycin mTOR is known to stimulate a variety of
transport mechanisms including the intestinal phosphate transporter NaPi-IIb. The present
study was performed to elucidate whether mTOR similarly regulates the major renal tubular
phosphate transporter NaPi-IIa. To this end, NaPi-IIa was expressed in Xenopus oocytes
with or without mTOR and phosphate transport estimated from phosphate-(2 mM) induced
current (Ip). As a result, Ip was observed in NaPi-IIa-expressing but not in H2O-injected
Xenopus oocytes. Coexpression of mTOR significantly enhanced Ip in NaPi-IIa-expressing
Xenopus oocytes, an effect abrogated by treatment with rapamycin (50 nM for the last 24 h
of incubation). In a second series of experiments, the effect of rapamycin was analyzed in
mice. The in vivo administration of rapamycin (3 µg/g BW/day) for 3 days resulted in
phosphaturia in mice despite a tendency of plasma phosphate concentration to decrease. In
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conclusion, mTOR contributes to the regulation of renal phosphate transport and rapamycin
thus influences phosphate balance
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Përmbledhje
Transporteri i fosfatit i shoqëruar me natrium NaPi-IIa është transporteri kryesor për realizimin e
riabsorbimit të fosfatit në tubulet renale. Ai është i shtyrë nga gradienti elektrokimik i joneve Na+ përgjatë
membranës qelizore, i cili gradient mbahet nga nxjerrja e joneve Na+ nëpër membranën qelizore nga Na+/K+
ATPaza, energji konsumuese. Pakësimi i energjisë ndjehet nga proteinë kinaza e aktivizuar nga AMP-ja
(AMPK), e cila stimulon disa mekanizma qelizorë që rrisin prodhimin e energjisë dhe kufizimin e përdorimit të
saj në qelizë. Studimi i tanishëm eksploron nëse AMPK-ja dhe proteina kundër plakjes, Klotho, ndikojnë në
veprimtarinë e NaPi-IIa dhe sqaron mekanizmat tyre të veprimit. Gjithashtu është hulumtuar ndikimi i
proteinave tjera enzimatike PKB, SGK1, mTOR dhe Nedd-4-2 në aktivitetin e NaPi-IIa. Përveç kësaj, ky
studim ka shtjelluar edhe rolin e rapamicinës në balancën e fosforit. Aktiviteti i NaPi-IIa është matur nga rrymat
e shkaktuara prej fosfatit me ndihmën e metodës së kontrollës së potencialit me dy elektroda dhe konfirmuar
me kemiluminishencë, analiza “in vitro” dhe “in vivo” dhe analiza tjera biokimike. Në përfundim, kemi gjetur
rregullatorë të ri të fuqishëm të NaPi-IIa-së, përfshirë AMPK, Klotho, PKB, mTOR dhe Nedd4-2, dhe në këtë
mënyrë kemi zbuluar edhe rolin e tyre në balancën e fosforit në organizëm.
Fjalët kyçe: Fosfati, NaPi-IIa, AMPK, Klotho, PKB, SGK1, mTOR-i, NEDD4-2, Rapamicina.

Abstract
The Na+-coupled phosphate transporter NaPi-IIa is the main carrier accomplishing renal tubular
phosphate reabsorption. It is driven by the electrochemical Na+ gradient across the apical cell membrane, which
is maintained by Na+ extrusion across the cell membrane by the energy consuming Na+/K+ ATPase. Energy
depletion is sensed by the AMP-activated protein kinase (AMPK), which stimulates several cellular
mechanisms increasing energy production and limiting energy utilization. The present study explored whether
AMPK as well as the anti-ageing protein Klotho influences the activity of NaPi-IIa and explain mechanisms
involved. This study also investigated the effects of other protein enzymes PKB, SGK1, mTOR and Nedd-4-2
enzymes on NaPi-IIa activity. In addition, this study has also explained the role of rapamycin in the phosphate
balance. The activity of NaPi-IIa was estimated from phosphate-induced current in dual electrode voltage
clamp experiments and confirmed with chemiluminescence, “in vitro” and “in vivo” analysis and other
biochemical assays. In conclusion, we found new powerful regulators of NaPi-IIa, including AMPK, Klotho,
PKB, mTOR and Nedd4-2, and thus discovered their role in phosphate balance in the body.
Key words: Phosphate, NaPi-IIa, AMPK, Klotho, PKB, SGK1, mTOR, NEDD4-2, Rapamycin.

