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PARTEA GENERALӐ
Introducere
Ȋn acest studiu am analizat rolul aquaporinei 4 ȋn douӑ dintre cele mai
frecvente patologii neurologice: Boala Alzheimer și Accidentul Vascular
Cerebral, ambele bolii fiind apanajul persoanelor vȃrstnice.
Boala Alzheimer este cea mai importantӑ și cea mai frecventӑ boalӑ
degenerativӑ a SNC și reprezintӑ ȋntre 50 și 75% din totalitatea cazurilor de
demențӑ. S-a observat cӑ distribuția demenței la nivel mondial variazӑ ȋn
funcție de factorii socio-economici și culturali, ȋnsӑ prevalența AD este mai
crescutӑ ȋn țӑrile dezvoltate, comparativ cu cele ȋn curs de dezvoltare (Ferri et
al., 2005). Datoritӑ tulburӑrilor de personalitate, disnomiei, dezorientӑrii
temporo-spațiale și amneziei, pacientul ajunge ȋn cele din urmӑ complet
imobil, izolat și mut. Ȋn cele din urmӑ decesul acestor pacienți apare datoritӑ
bolilor de inimӑ, malnutriției sau infecțiilor secundare.
Principalele modificӑri morfologice care apar ȋn cadrul bolii
Alzheimer sunt reprezentate de acumularea amiloidului Aβ și a proteinelor
tau la nivel cerebral. Amiloidul se poate gӑsi sub forma unor plӑci la nivelul
parechimului cerebral dar și ca angiopatie amiloidӑ cerebralӑ, prin depunerea
acestuia ȋn pereții vaselor de sȃnge. Depozitele de amiloid pot fi difuze atunci
cȃnd se continuӑ difuz cu substanțӑ cerebralӑ ȋnconjurӑtoare sau compacte
atunci cȃnd sunt bine delimitate de țesutul nervos ȋnconjurӑtor (Wisniewski et
al., 1989).
Accidentul vascular cerebral ocupӑ primul loc ca frecvențӑ și
importanțӑ dintre toate afecțunile neurologice ale adultului. Accidentul
vascular cerebral produce anual aproximativ 7,8 milioane de decese la nivel
mondial și reprezintӑ aproximativ 13% din cauzele de deces. Ȋn conformitate
cu ultima recenzie cuprinzӑtoare din 2004 a Organizației Mondiale a
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Sanatӑții (OMS) AVC se gӑsește ȋn primele cinci cauze de deces indiferent
de categoria socialӑ. Cei mai importanți dintre factorii de risc pentru AVC
sunt: fibrilația atrialӑ, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterialӑ,
hiperlipidemia și fumatul.
Ȋn lucrarea de fațӑ am arӑtat pe modele animale cӑ inhibarea AQP4
produce o ȋntȃrziere ȋn drenajul perivascular al Aβ, determinӑ creșterea
acumulӑrii acestuia ȋn jurul vaselor de sȃnge, ȋn special cele cu diametru mai
mic, favorizȃnd astfel depunerea de amiloid ȋn pereții vasculari,
caracterisiticӑ ȋntȃlnitӑ ȋn boala Alzheimer. Am evaluat de asemnea prin
tehnici de imunofluorescențӑ expresia celor douӑ aquaporine la nivelul SNC
și am gӑsit o expresie crescutӑ a AQP4 la nivelul piei mater; expresia ridicatӑ
a AQP1 am ȋntalnit-o la nivelul substanței albe. Ambele aquaporine au fost
exprimate ȋn piciorușele perivasculare ale astrocitelor.
CUVINTE CHEIE: Boala Alzheimer, Accident Vascular Cerebral,
Amiloid Aβ 40, Aquaporina 4.
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PARTEA GENERALĂ
1. ANATOMIA ȘI HISTOLOGIA SNC
Sistemul nervos poate fi ȋmpӑrțit din punct de vedere structural ȋn
sistem nervos central și sistem nervos periferic. Sistemul nervos central este
alcӑtuit din encefal și mӑduva spinӑrii iar sistemul nervos periferic este
alcӑtuit din nervii cranieni, nervii spinali și ganglionii asociați lor.
Atȃt encefalul cȃt și mӑduva spinӑrii sunt protejate de structuri osoase
respectiv cutia cranianӑ și canalul vertebral. Pe lȃngӑ protecția osoasӑ, SNC
mai este protejat și de trei membrane conjunctive, denumite meninge.
Encefalul este partea sistemului nervos central localizat ȋn cutia cranianӑ și
este alcӑtuit din: trunchiul cerebral (bulb rahidian, punte și mezencefal),
cerebelul, diencefalul (talamusul, metatalamusul, subtalamusul, epitalamusul
şi hipotalamusul) și telencefalul (Felten et al., 2016).
Din punct de vedere histologic sistemul nervos central este alcătuit
din parenchim şi stromӑ. Parechimul sitemului nervos central conţine
totalitatea celulelor nervoase iar stroma cuprinde fine elemente conjunctive,
celule gliale şi vase sanguine. Parenchimul este limitat la suprafaţӑ de un strat
de nevroglie astrocitară şi în profunzime de un epiteliu ependimar. Între
aceste limite parenchimul este structurat în două zone tisulare diferite ca
aspect funcţional şi morfologic: substanţă cenuşie şi substanţă albă. Substanţa
cenuşie este alcatuită din dendrite, corpi neuronali, celule nevroglice,
porţiunea iniţială nemielinizată a axonilor şi o bogată reţea de vase sanguine.
Substanţa albă este alcatuită din axoni mielinizaţi organizaţi în cordoane sau
fascicule.
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2. EPIDEMIOLOGIA

ȘI

FIZIOPATOLOGIA

BOLII

ALZHEIMER
Demența este un sindrom clinic cauzat de neurodegenerare și este
caracterizată prin deteriorarea progresivă a capacității cognitive și a
capacității pentru viața independentă. Manifestările clinice cuprind afectarea
memoriei şi cel puţin una din următoarele: afazie, agnozie, apraxie şi
tulburări ale funcţiilor motorii complexe. Este o prioritate în domeniul
sănătății și al asistenței sociale pentru multe țări cu venituri ridicate.
AD reprezintă cam 50%-75% din totalitatea cazurilor de demenţă.
Demenţa cerebrovasculară cumulează încă 10%-20%, urmată de demenţa cu
corpi Lewy (LBD, 10%-15%), degenerarea frontotemporală (FDT, 5% până
la 15%), demenţa mixtă (10%-15%) şi alte cauze (de la 2% până la 5%)
(Kawas, 2003).
Distribuția demenței în lume pare să varieze în funcție de diferențele
culturale și socio-economice. Interesant, prevalența generală a demenței în
general și AD, în special, pare a fi mai mare în țӑrile dezvoltate decât în cele
în curs de dezvoltare (Ferri et al., 2005).
Factorii de risc pentru AD se împart în douӑ categorii: factori de risc
modificabili şi nemodificabili. Din categoria factorilor de risc modificabili
fac parte : diabetul, hipertensiunea (HTA), dislipidemia, obezitatea, fumatul,
activitatea fizică scӑzută, hipoperfuzia cerebrală, accidentul vascular cerebral
(AVC), depresia, traumatismele craniene, contuziile. Din categoria factorilor
de risc nemodificabili fac parte : vârsta, sexul, istoricul familial, rasa,
sindromul Down, amiloidoza cerebrală (Hebert et al., 2013, Seshadri et al.,
1997, Alzheimer's, 2016).
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Modificӑrile macroscopice ȋn boala Alzheimer sunt reprezentate de
lărgirea şanţurilor şi atrofia girilor, în special în regiunile temporale mediale,
dar poate afecta şi regiunile parietale şi temporale mediale (hipocampul).
Poate fi prezentă şi o mӑrire semnificativă a sistemului ventricular, fiind
afectaţi în special ventriculii laterali. Modificările morfologice din cadrul
acestei boli se caracterizează prin acumularea peptidelor de amiloid în
parenchimul cerebral sub forma unor plăci dar şi în pereţii vaselor de sânge
ca angiopatie amiloidă cerebrală dar şi prin prezenţa ghemurilor
neurofibrilare alcătuite din agregarea proteinei tau în prelungirile şi corpii
neuronali.
3. EPIDEMIOLOGIA ȘI FIZIOPATOLOGIA AVC ISCHEMIC
AVC-ul reprezintă boala neurologică cu cea mai mare frecvenţă şi
importanţă dintre toate bolile neurologice ale adultului; este a cincea cauză
principală a morţii şi o cauză majoră a dizabilitaţii în întreaga lume (Writing
Group et al., 2016). În Europa, incidența leziunilor cerebrale variază de la o
ţară la alta, cu aproximativ 100-200 de AVC-uri la 100 000 de locuitori pe
an, ceea ce reprezintă o povară uriaşă pentru economie. România face parte
din primele zece ţӑri din lume ca şi incidenţӑ a AVC-ului. Mortalitatea prin
AVC este de şase la şapte ori mai mare ȋn ţara noastră decât în Statele Unite
şi de trei până la patru ori mai mare decât în restul ţӑrilor Uniunii Europene
(UE). Aceste statistici negative nu ţin de nivelul economic al ţӑrii noastre ci
de sistemul de sănătate din România unde lipseşte prevenţia primară şi
secundară (Pavaloiu and Mogoanta, 2017). Statisticile arată ca incidenţa
maximă a AVC-ului apare în 75% din cazuri după vârsta de 65 de ani , vârstӑ
asociată, cu o recuperare mult mai dificilă după AVC (Brown et al., 2003,
Badan et al., 2003, Markus et al., 2005).
Factorii de risc pentru AVC se împart în două categorii: factori de risc
modificabili şi factori de risc nemodificabili. Din categoria factorilor de risc
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nemodificabili fac parte: vârsta, sexul, rasa şi genetica; iar din categoria
factorilor de risc modificabili fac parte: HTA, fumatul, consumul de alcool,
obezitatea, dieta, activitatea fizică, dislipidemia.
Fiziopatologia infarctului cerebral cuprinde două procese: primul este
reprezentat de pierderea aportului de glucozӑ şi oxigen datorită ocluziei
vasculare şi al doilea este reprezentat de modificările metabolismului celular
care duc în final la dezintegrarea structurilor celulare şi membranelor
acestora.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
4. ROLUL SPAȚIILOR PERIVASCULARE ȊN MIGRAREA
CELULELOR SISTEMULUI IMUN ȊN SNC
Introducere:

Spațiile

Virchow-Robin

(VR)

sunt

spațiile

perivasculare ce ȋnconjoarӑ vasele de sȃnge cerebrale ȋn cursul lor din spațiul
subarahnoidian cӑtre parenchimul cerebral. Ȋn mod fiziologic aceste spații pot
fi observate doar microscopic ȋnsӑ atunci cȃnd ele se dilatӑ pot fi observate și
pe imaginile de RMN (Hirabuki et al., 1994). Tuberculoza este o infecție
granulomatoasӑ cronicӑ cauzatӑ de Mycobacterium tuberculosis. Infecția
SNC cu MTB apare sub forma meningitei subacute sau cronice.
Tuberculoamele pot fi de asemena prezente și pot fi interpretate ca leziuni
ȋnlocuitoare de spațiu (Rock et al., 2008). Meningita tuberculoasӑ poate fi
singura manifestare a TB sau poate poate fi asociatӑ cu TB pulmonarӑ sau cu
forma diseminatӑ (Sharma et al., 2012). O altӑ consecințӑ este apariția
vasculitei ȋn teritoriul areterei cerebrale medii, vertebro-bazilar sau ȋn cercul
arterial al lui Willis (Misra et al., 2011).
Material și metodӑ: Ȋn acest studiu noi am utilizat țesut nervos
provenit de la un pacient de 71 ani, diagnosticat cu meningitӑ tuberculoasӑ.
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Dupӑ examinarea macroscopicӑ țesutul a fost fixat și procesat pentru
includerea la parafinӑ ȋn Departamentul de Anatomie Patologicӑ al Spitalului
Clinic Județean de Urgențӑ Craiova iar pregӑtirea pentru IHC ȋn Centrul
pentru Studii de Morfologie Microscopicӑ și Imunologie din cadrul UMF
Craiova. Dupӑ fixarea ȋn formol 10% toate fragmentele de țesut au fost
secțioanate la microtom și apoi colorate cu HE pentru diagnosticul
histopatologic de bazӑ. Secțiunile de creier au fost prelucrate ȋn continuare
pentru IHC și am utilizat urmatorii anticorpi: anti-colagen IV [mouse, Dako
(Glostrup, Denmark), cod M0785, 1:50], anti-antigen comun leucocitar
[LCA, cluster of differentiation 45 (CD45)] (mouse, Dako, code M0701,
1:100) sau anticorpul anti-actina mușchiului neted (mouse, Dako, code
M0851, 1:100) ca și anticorpi primari. Dupӑ recuperarea antigenicӑ la
microunde ȋn soluție citrat cu ph=6 și blocarea peroxidazei anticorpii primari
au fost incubați pe secțiuni peste noapte la 40 C. Urmӑtoarea zi, dupӑ o
spӑlare minuțioasӑ un anticorp secundar caprӑ anti-șoarece legat cu HRP a
fost adӑugat pe secțiuni pentru 30 minute (Nichirei Bioscience, Tokyo,
Japan), enzima a fost vizualizatӑ cu DAB (Dako) și lamele au fost acoperite
cu un mediu pe bazӑ de xilen (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).
Rezultate: La microscopie, plӑmȃnul a reconfirmat boala activӑ,
prezentȃnd alveolitӑ generalizatӑ mixtӑ purulentӑ și mononuclearӑ, cu zone
mari de necrozӑ cazeoasӑ confluentӑ, ȋnconjurate de reacție granulomatoasӑ
cronicӑ cu celule epitelioide și celule gigante Langhans. La examinarea
microscopicӑ a creierului ȋn regiunea șanțului lateral, ȋn leptomeninge și
straturile corticale superioare a fost prezent un exudat cu polimorfonucleare
și mononucleare, cu coexistența fibrinei și a zonelor de hemoragie și necrozӑ
cazeoasӑ. Nu au fost gӑsite celule gigante Langhans aici dar spre straturile
corticale medii, regiunea afectatӑ era ȋnconjuratӑ de numeroase astrocite
reactive. Embolii septici au putut fi identificați ȋn vasele corticale mai mari.
Exudatul inflamator nu a fost limitat la meninge și cortexul ȋnconjurӑtor,
acesta a fost extins ȋn jurul tuturor vaselor din regiunea corticalӑ, fӑrӑ a
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implica ȋnsӑ substanța albӑ de dedesubt. Am identificat celule mononucleare
inflamatorii ȋn parenchimul cerebral, ȋn spațiile perivasculare dilatate, dar și
celule care pӑreau cӑ disecӑ pereții vasculari. Ȋn ȋncercarea de a clarifica
aceastӑ observație am continuat cu efectuarea IHC pentru colagen IV și, ȋn
mai multe cazuri, aceasta a delimitat clar spațiile vacuolare și saculare ȋn
grosimea pereților ȋnconjurate de colagen IV și care conțineau nuclei rotunzi
cu aspect de celule limfatice. Spațiile perivasculare dilatate conțineau și
celule limfatice și vase mici fără un spațiu perivascular dilatat clar.
Imunomarcarea pentru actina mușchiului neted a confirmat cӑ acești nuclei
pӑreau cӑ disecӑ peretele muscular, cӑ aceste celule nu ar fi celule musculare
netede și cӑ aceste spații sunt distincte de spațiile perivasculare.
Discuții: Meningita tuberculoasӑ este localizarea cea mai rarӑ a TB
(cu o incidențӑ de 5-15%) și cea mai severӑ. Ȋn special ȋn țӑrile ȋn curs de
dezvoltare, meningita tuberculoasӑ are o ratӑ mare a mortalitӑții și
morbiditӑții, a doua cea mai mare incidențӑ din lume se gӑsește ȋn China
(Bartzatt, 2011). Unele studii au postulat cӑ doar complexele imune pot
pӑtrunde ȋn membrana bazalӑ nu și celulele imune competente (Carare et al.,
2013), ȋnsӑ studiile noastre au arӑtatӑ ȋn cazul influxului de celule imune ȋn
creier ȋntr-un caz de meningitӑ cu encefalitӑ au existat celule imune ȋn
grosimea membranei bazale, pe lȃngӑ grupӑrile clasice din jurul vaselor de
sȃnge (Rosu et al., 2018).
5. INHIBAREA

AQUAPORINEI

4

SCADE

DRENAJUL

PERIVASCULAR INTRACEREBRAL AL AMILOIDULUI Aβ40
Introducere: Aβ este produs ȋn timpul activitӑții neuronale, din APP,
o preteinӑ membranarӑ care acționeaza ca un receptor de semnalizare (Bero
et al., 2011, Neve and McPhie, 2007). În condiții fiziologice, APP este
scindată de α-secretază, ceea ce împiedică formarea Aβ, iar fragmentul
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carboxi-terminal rezultat este apoi clivat de γ-secretază (Chow et al., 2010).
Produsele rezultate nu agregă (Blennow et al., 2006).
Material și metodӑ: Acest studiu a fost efectuat pe 16 șoareci
masculi C57BL / 6J (N = 8 pentru studii ex vivo și N = 8 pentru studii in
vivo). Ȋnainte de injectarea intracranianӑ a amiloidului Aβ 40 marcat
fluorescent, o parte din animalele incluse ȋn studiu au primit intraperitoneal o
dozӑ de inhibitor al aquaporinei 4 TGN-020, iar vasele cerebrale au fost
marcate cu Sulfurodaminӑ 101 pentru a putea fi vizualizate. Am urmӑrit
drenajul perivascular al Aβ 40 timp de 20 minute cu ajutorul unui microscop
Zeiss cu excitatie de tip 2 fotoni, ulterior șoarecii au fost anesteziați,
decapitați și jumӑtate din creier a fost pregӑtit pentru microscopia de
fluorescențӑ și cealaltӑ jumӑtate a fost pregӑtitӑ pentru microscopia
electronicӑ.
Rezultate: Imagistica in vivo a confirmat că Aβ40 a difuzat rapid în
neuropilul ȋnconjurӑtor, cu un număr mic de vase care prezintă o acumulare
de peptidă Aβ40 în apropierea lor, mai ales cele localizate ȋn vecinӑtatea
locului injecției și aproape imediat după începerea injecției; unele dintre ele
fiind vizibile până la 30 de minute după aceea. După injectarea sistemică a
inhibitorului AQP 4 TGN-020, înainte de injecția cu Aβ40, imagistica in vivo
a arătat clar o acumulare vasculară mai mare de peptidă Aβ40 în comparație
cu grupul netratat.
În continuare, am fost interesați să evaluăm dacă drenarea Aβ are loc
uniform pentru vasele de toate dimensiunile. Ca atare, am decis să măsurăm
diametrul vaselor care prezintă depozite de Aβ. La animalele tratate cu
inhibitor AQP4, acumularea de Aβ a fost mai mare în jurul vaselor mai mici
(8,366 +/- 0,821 um) comparativ cu martorii (13,17 +/- 1,532 um). Dacă am
căutat vasele care nu aveau depuneri de Aβ în jurul lor, nu a existat nicio
diferență între diametrele medii ale acestora pentru animalele tratate și,
respectiv, netratate (5.192 ± 0.289 µm / 5.558 ± 0.246 µm), (p = 0.33).
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Nu au existat diferențe morfologice vizibile microscopic ale vaselor
de sânge la animalele tratate și netratate, așa cum s-a vizualizat pe emisferele
incluse la parafină, fără hemoragii acute și nici un infiltrat inflamator ascuns
ȋn pereții vasului.
Discuții: În studiul de față, am arătat pentru prima dată că inhibarea
AQP4 scade direct drenajul Aβ prin căile glimfatice și, prin urmare, reglarea
lui sau scăderea legată de vârstă la nivelul piciorușelor astrocitare
perivasculare ar contribui foarte mult la acumularea de Aβ în creierul
pacienților LOAD. Într-adevăr, o serie de modificări ale astrocitelor au fost
descrise pe modelele de șoareci cu AD și în patologia umană, cum ar fi
detașarea prelungirilor astrocitelor de bariera hematoencefalicӑ, reducerea
metabolismului la nivelul piciorușelor, inclusiv pierderea AQP4, precum și o
afectare generalӑ a drenajului perivascular (Wilcock et al., 2009, Merlini et
al., 2011, Hawkes et al., 2011).
Impactul deficitelor AQP4 asociate cu vârsta asupra clearance-ului
Aβ sunt și mai pronunțate în deficitele de lungă durată, comparativ cu
experimentul prezent, deoarece s-a arătat că în timpul somnului, clearance-ul
glimfatic este crescut cu până la 60% permițând, în condiții normale, un
clearance optim la nivel cerebral (Xie et al., 2013).
6.

DISTRIBUȚIA AQUAPORINELOR 1 ȘI 4 ȊN SNC

Introducere: Aquaporinele sunt canale cu permeabilitate selectivӑ
pentru apӑ, descoperite prima datӑ ȋn 1990. Ȋn corpul uman aceste proteine au
diferite funcții și localizӑri. Cele mai importante aquaporine prezente ȋn creier
sunt AQP1, AQP4 și AQP9, ȋnsӑ studii recente au identificat ȋn culturi de
astrocite și neuroni și AQP3, AQP5 si AQP8.
Material și metodӑ: Ȋn acest studiu noi am utilizat țesut nervos
provenit de pacienți care au decedat datoritӑ altor boli decȃt cele neurologice.
Pacienții au fost internați și urmӑriți ȋn secția de Neurologie, a Spitalului
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Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Dupӑ examinarea macroscopicӑ s-a
recoltat țesut din toate zonele corticale majore, a fost procesat ȋn mod
obișnuit pentru includerea la parafinӑ, blocurile obținute au fost secționate la
microtom la o grosime de 4 µm și apoi din baia de apӑ caldӑ au fost pescuite
pe lame de microscopie acoperite cu poli-L-lizinӑ. Colorația clasicӑ cu HE a
confirmat cӑ nu existӑ modificӑri histopatologice evidente ȋn cortexul
cerebral sau substanța albӑ, adicӑ gliozӑ ușoarӑ, stazӑ și edem perivascular și
pericelular izolat. De la fiecare pacient am selectat blocuri din lobii frontal,
parietal, temporal și occipital și am procesat secțiunile mai departe pentru
IHC. Anticorpii pe care i-am utilizat au fost anti-AQP1, anti-AQP4 și antiGFAP. Am realizat și reacții de dublӑ imunofluorescențӑ atȃt pentru cele
douӑ aquaporine cȃt și pentru GFAP și aquaporine.
Rezultate: Am evaluat aici pentru prima datӑ localizarea AQP1 și
AQP4 ȋn cortexul cerebral și ȋn substanța albӑ, la persoanele care nu au avut
afecțiuni neurologice (Rosu et al., 2019). Așa cum a mai fost descris ȋn
literaturӑ (Mogoanta et al., 2014) cea mai mare parte a AQP4 a fost
exprimatӑ ȋn pia mater, peteșial ȋn astrocitele corticale și mai densӑ ȋn
astrocitele din substanța albӑ. Cȃnd am evaluat AQP1 ȋn cortex am gӑsit
puține astrocite pozitive și cu o slabӑ colocalizare cu AQP4 sau chiar fӑrӑ a
se colocaliza cu aceasta. Am intenționat sӑ vedem cea mai frecventӑ expresie
celularӑ pentru AQP1 și am evaluat-o concomitant cu GFAP. Ȋn toate
cazurile ȋntre cele douӑ semnale a existat o apropiere, ca și ȋn cazul AQP4.
Deoarece ambele sunt proteine membranare, semnalul pentru aquaporinӑ
ȋnconjoarӑ citoscheletul GFAP, acesta fiind modelul de expresie ȋn imaginile
analizate
Discuții: Această familie străveche de proteine, aquaporinele, sunt
prezente în toate formele de viață, arătându-și importanța în menținerea
homeostaziei normale a tuturor organismelor. Ele sunt prezente într-un număr
mai mare în organismele multicelulare în comparație cu cele unicelulare,
unde există doar câteva (Heymann and Engel, 2000, Zardoya, 2005).
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Principalele roluri pe care le ȋndeplinesc aquaporinele ȋn SNC sunt
neuroexcitabilitatea, migrarea astrocitarӑ și facilitarea mișcӑrii apei ȋn
interiorul și ȋn afara SNC (Arcienega et al., 2010). AQP1 este prezentӑ la
nivelul plexurilor coroide și are rol ȋn producerea LCR și AQP4 este prezentӑ
ȋn celulele ependimale și astrocitele subependimale, ȋn special la nivelul
piciorușelor perivasculare ale astrocitelor și are rol ȋn absorbția LCR (Nielsen
et al., 1997, Mogoanta et al., 2014, Rash et al., 1998, Popescu et al., 2017).

7. EXPRESIA AQUAPORINELOR 1/4 ȊN AVC
Introducere: În lume, AVC-ul reprezintă principala cauză de deces
în țările dezvoltate, iar prevalența acestei afecțiuni este în ușoarӑ creștere
(Kim et al., 2010). AVC-ul ischemic este cel mai comun tip, reprezintӑ 80%
din toate tipurile de AVC și apare datoritӑ scӑderii bruște a fluxului sanguin
ȋntr-o anumitӑ regiune din creier; disfuncțiile neurologice sunt principalele
consecințe ale acestei afecțiuni (Richard Green et al., 2003). Ȋn acest articol
ne-am axat pe descrierea localizӑrii aquaporinelor 1 și 4 ȋn AVC și pe
observarea gradului lor de colocalizare ȋn diferite zone precum: cicatricea
perilezionalӑ, substanța albӑ perilezionalӑ, zone de control din substanța albӑ
și cortex.
Material și metodӑ: Noi am utilizat aici țesut cerebral de la 8
pacienți care au avut confirmatӑ o patologie ischemicӑ cerebralӑ și 5 pacienți
care au decedat din alte cauze. Acești pacienți au fost internați și diagnosticați
ȋn clinica de Neurologie a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, Universitatea
de Medicinӑ și Farmacie Craiova și materialul lor biologic fusese inclus ȋn
proiectul bӑncii de creier care este ȋn curs ȋn cadrul Departamentului de
Histologie din UMF Craiova. Vȃrstele medii au fost 67.13 ± 5.03 pentru
pacienții cu AVC și 66.40 ± 7.02 pentru cazurile de control. Am realizat
colorații histologice clasice precum hematoxilinӑ-eozinӑ dar și tehnici de
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imunofluorescențӑ simplӑ, dublӑ și triplӑ. Anticorpii utilizați de noi ȋn acest
studiu au fost : anti-AQP1, anti-AQP4, anti-Collagen IV și anti-GFAP.
Rezultate: Am evaluat pentru prima dată imunoexpresia AQP1 față
de AQP4 pe secțiuni seriate din țesut perilezional, atât în cortex, cât și în
substanța albӑ. Atȃt ȋn țesutul de control cȃt și ȋn toate regiunile analizate de
noi ȋn creierul pacienților cu AVC expresia AQP4 a fost mai mare decȃt a
AQP1. În continuare, am evaluat comparativ expresia celor două aquaporine,
în secțiuni colorate fluorescent din cortexul perilezional. Astfel, în timp ce
AQP4 a fost intens exprimat de pia mater și de astrocite focale în cortexul
propriu-zis, AQP1 a fost aproape inexistent la nivelul piei mater și doar
astrocitele rare sunt marcate pozitiv de acest marker. O constatare interesantă
a fost că, în timp ce majoritatea semnalului pentru AQP1 a co-localizat cu
GFAP, nu toate semnalele AQP4 proveneau de la astrocite marcate de GFAP.
Cel mai interesant fenomen a fost, însă, în cicatricea gliala care
înconjoară nucleul necrotic, unde expresia AQP1 părea să fie restricționată la
imediata vecinătate a membranei gemistocitelor, zonele perinucleare fiind
lipsite de semnal. Această caracteristică nu a fost observată pentru AQP4 în
regiunile cicatriceale.
Discuții: Am analizat aici pentru prima dată imunoexpresia AQP4
față de AQP1 pe secțiuni seriate atȃt prin creierul pacienților care suferă de
AVC cȃt și prin creierul normal (Rosu et al., 2019). Deși imunoexpresia
ambelor aquaporine a fost pozitivӑ ȋn aceleași zone: ȋn astrocite și ȋn jurul
vaselor de sȃnge. Ȋn toate zonele analizate de noi: zona din jurul lichefactiei,
cicatricea glialӑ, substanța albӑ perilezionalӑ și cortexul, expresia AQP4 a
fost mai crescutӑ decȃt expresia AQP1. Ar fi interesant de arӑtat ȋn viitor
relația tridimensionalӑ dintre vasele de sȃnge și astrocitele pozitive pentru
AQP4 respectiv AQP1 pe secțiuni seriate scanate (Serbanescu and Plesea,
2015).
Studiul nostru, precum și alte studii care au analizat expresia
imunohistochimică a AQP4 în creierul normal au arătat că aceasta este
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prezentӑ în celulele gliale cu structura astrocitelor și în celulele ependimale.
De asemenea, au arӑtat ca celulele gliale au fost colorate ȋn mezenfal,
mӑduva spinӑrii, talamus și cerebel. La fel ca în studiul nostru, neuronii din
cerebel, măduva spinării și creier nu au fost pozitivi pentru acești markeri.
Positivitatea astrocitelor pentru AQP4 a fost diferită, astfel încât în procesele
perivasculare a avut cea mai mare intensitate, în pia și în stratul ependimal,
date similare cu cele obținute de noi (Nielsen et al., 1997).

8. CONCLUZII
Ȋn studiul de fațӑ am evaluat paternul de expresie al AQP 4, care este
cel mai bine reprezentat canal de apӑ la nivelul SNC, ȋn AVC ischemic,
precum și capacitatea sa de a modula eliminarea fracțiunii solubile de amiloid
Aβ. Am arӑtat pentru prima datӑ cӑ inhibarea AQP4 reduce eliminarea
perivasculara a Aβ din creier.
Am arӑtat ȋn acest studiu cӑ atunci cȃnd este inhibatӑ AQP4, existӑ o
întârziere semnificativă a drenării de Aβ începând cu 10 până la 30 de minute
după injectare; acumularea Aβ ȋn jurul vaselor de sȃnge este mai mare și se
depune ȋn general ȋn vasele cu diametrul mai mic, explicȃnd astfel depunerea
de Aβ ȋn pereții vaselor de sȃnge cu diferite disfuncționalitӑți (hipertensiune,
modificӑri asociate vȃrstei).
Am fost interesați de asemenea sӑ evaluӑm expresia aquaporinelor 1
și 4 ȋn creierul normal și ȋn cazul infarctului cerebral. Am analizat pentru
prima datӑ expresia celor douӑ aquaporine la nivelul cortexului și substanței
albe ȋn creierul normal, prin tehnici de imunofluorescențӑ. Am observat cӑ la
nivelul piei mater, AQP 4 are o expresie foarte ridicatӑ ȋn comparatie cu
AQP1 care este foarte puțin exprimatӑ aici, iar gradul de colocalizare pentru
cei doi markeri este scӑzut. La nivelul astrocitelor corticale semnalul pentru
AQP4 a fost exprimat zonal, am gӑsit mai puține astrocite pozitive pentru
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AQP1 cu o colocalizare slabӑ ȋntre cele douӑ. Ȋn schimb la nivelul substanței
albe expresia AQP1 a fost mai crescutӑ, ȋn aceastӑ zonӑ am gӑsit atȃt
astrocite pozitive pentru ambele aquaporine cȃt și astrocite care exprimau
doar una dintre aquaporine. Am evaluat concomitent expresia AQP1 cu
GFAP și am gӑsit o colocalizare perfectӑ ȋntre cei doi markeri.
Ȋn cortexul perilezional, pe imaginile de imunohistochimie, am gӑsit
semnal pozitiv pentru cele douӑ aquaporine ȋn jurul vaselor de sȃnge și ȋn
astrocitele intraparenchimatoase, ȋnsӑ cu o expresie mai ridicatӑ pentru
AQP4. Și la nivelul substanței albe am avut semnal pozitiv pentru ambele
aquaporine ȋnsӑ cu diferențe mult mai subtile. Ȋn aceleași zone am analizat
gradul de colocalizare pentru cele douӑ aquaporine prin tehnici de
imunofluorescențӑ. Deși ȋn majoritatea cazurilor expresia AQP 4 a fost mai
mare decȃt a AQP1, am gӑsit și unele zone de cicatrice perilezionalӑ unde
expresia AQP 1 a fost mai mare.
Coroborând toate datele obținute de noi atât prin intermediul
imaginilor microscopice, cât și prin analiza statistică, am arătat că expresia
celor două aquaporine crește în AVC, colocalizându-se atât cu colagenul IV
cât și cu GFAP, dar valorile AQP4 sunt constant mai mari.
Am fost preocupați de asemenea sӑ evaluӑm rolul pe care ȋl are
spațiul perivascular ȋn drenarea celulelor inflamatorii ȋn SNC. Am arӑtat
pentru prima data cӑ aceste celule sunt prezente ȋn spațiul perivascular și mai
mult le-am identificat, prin mijloace histologice și imunohistochimice, ȋn
buzunare ale membranei bazale vasculare. Am gӑsit de asemenea și cȃteva
spații vacuolare sau saculare, ȋn grosimea membranei bazale, ce erau
delimitate de colagen de tip IV și conțineau nuclei de celule inflamatorii,
evidențiați prin colorații imunohistochimice.
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