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διαδροµής, η αλληλοδιαδοχή συναισθηµάτων ικανοποίησης και απογοήτευσης, το τέλος 

και πάλι νέοι στόχοι… Εµπειρία ζωής, που γίνεται πιο γλυκιά όταν δίπλα σου βρίσκονται 

άνθρωποι δικοί σου. Εκεί στα ξένα, µακριά από τους γνώριµους ήχους της Κυριακής και 

της λιακάδας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι µε βοήθησαν στο ταξίδι αυτό. Τους καλούς 

µου φίλους και δασκάλους στο St. Louis, R. Civitelli και T. Steinberg, που η καθοδήγησή 

τους άνοιγε νέους ορίζοντες στο ταξίδι της έρευνας. Τον αν. καθηγητή της Ενδοκρινολογίας 

κ. Ε. Παπαβασιλείου για το ενδιαφέρον που έδειξε και τη συµπαράστασή του στην 

προσπάθεια µου αυτή. Τέλος, τους καθηγητές κ. Η. Καστανά και κ. Α. Μαργιωρή για τη 

συµβολή τους στην τελική εικόνα της διδακτορικής διατριβής. 

    
 
        Ηράκλειο – Καλοκαίρι του 2001 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 Σκοπός του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος είναι η µελέτη της µεταβολής 

που επιφέρει στην ικανότητα διακυτταρικής επικοινωνίας των οστεοβλαστικών κυττάρων 

ROS 17/2.8 και UMR 106.01 η παρουσία µηχανικών ή χηµικών ερεθισµάτων. Στα 

πλαίσια αυτά µελετήθηκε η επίδραση που ασκούν τα παραπάνω ερεθίσµατα στην 

έκφραση και ενδοκυττάρια θέση των κοννεξινών 43 και 45 (βλ. Λ και Μ). Επιπλέον, 

µελετήθηκε η µεταγραφική δραστηριότητα θεµελιωδών γονιδίων των οστεοβλαστών 

ανάλογα µε το είδος της κοννεξίνης που διαθέτουν οι οστεοβλάστες στην κυτταρική τους 

µεµβράνη (βλ. Ν). 

 Ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της φυσιολογικής διαδικασίας της 

ανακατασκευής του οστού είναι ότι η δραστηριότητα των οστεοβλαστών είναι στενά 

συζευγµένη µε τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, τόσο από χρονική όσο και από 

τοπογραφική άποψη. Αυτό σηµαίνει ότι οι οστεοβλάστες εµφανίζονται και δρούν µόνο 

στον πυθµένα του σκάµµατος που αφήνουν πίσω τους οι οστεοκλάστες 2 (βλ. Α, εικ. 1).  

 Η σύζευξη (coupling) των φάσεων της ανακατασκευής του οστού προϋποθέτει 

έναν ή περισσότερους µηχανισµούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ 

των κυττάρων που συµµετέχουν, µε στόχο την εναρµόνιση των λειτουργιών τους. Ο πλέον 

γνωστός µηχανισµός διακυτταρικής επικοινωνίας είναι διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 

(gap junctions) (βλ. Β). Η ύπαρξη των χασµοσυνδέσµων επιτρέπει στις οστεοβλάστες να 

έρχονται σε απευθείας επαφή µεταξύ τους, σχηµατίζοντας µε αυτό τον τρόπο ένα 

λειτουργικό “συγκύτιο”. Όπως τονίζεται στη συνέχεια (βλ. Β.3.β), οι οστεοβλάστες 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε δύο κυρίως τύπους χασµοσυνδέσµων, ανάλογα αν 

σχηµατίζονται από κοννεξίνη 43 (Cx43) ή κοννεξίνη 45 (Cx45) 94,126,129.  

 Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναπτύσσεται µε λεπτοµέρεια η σηµασία που 

έχουν οι διάφοροι µηχανικοί παράγοντες που δρούν στα οστά για την ανάπτυξη και 

διατήρηση της ακεραιότητας του σκελετού (βλ. Ζ.2 έως Ζ.3.α). Παρατεταµένη παραµονή 

στο κρεβάτι ή σε συνθήκες έλλειψης πεδίου βαρύτητας οδηγεί στην άµεση αποσύνδεση 
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των φάσεων της απορρόφησης και του σχηµατισµού του οστού (uncoupling) 240,280,431 και 

στη µείωση της οστικής ανανέωσης (bone turnover)263 και του αριθµού των 

χασµοσυνδέσµων στο οστό193 (βλ. Ζ.2.α). Αντιθέτως, η εφαρµογή µηχανικής τάσης 

(mechanical strain) διεγείρει τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών, γεγονός που 

εκδηλώνεται µε αύξηση των επιπέδων της αλκαλικής φωσφατάσης, της σύνθεσης 

κολλαγόνου και άλλων ουσιών (βλ. Ζ.3) 341,358. 

 Εκτός των φυσικών παραγόντων και διάφοροι χηµικοί παράγοντες που 

συµµετέχουν στην ανακατασκευή του οστού ασκούν ρυθµιστική δράση στην επικοινωνία 

των οστεοβλαστών διαµέσου των χασµοσυνδέσµων της κυτταρικής τους µεµβράνης (βλ. 

B.3.α, Β.3.β και ∆). ∆ύο από τους παράγοντες αυτούς είναι η προσταγλανδίνη Ε2 (ΡGΕ2) 

και η παραθορµόνη (PTH). Η παρουσία τους σε καλλιέργειες οστεοβλαστών προκαλεί 

ταχεία εµφάνιση πλακών χασµοσυνδέσµων στην κυτταρική τους µεµβράνη184.  

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνηγορούν στο ότι τόσο ο µηχανικός όσο και ο 

χυµικός παράγοντας παίζουν καθοριστικό και πολλές φορές συνεργιστικό ρόλο στη 

φυσιολογία του οστίτη ιστού. Φαίνεται πως τα διάφορα µηχανικά ερεθίσµατα προκαλούν 

την έκλυση βιοχηµικών σηµάτων, τα οποία στη συνέχεια µεταδίδονται διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων από το ένα κύτταρο στο άλλο. Αξίζει εδώ να αναφερθεί επιγραµµατικά 

ότι διάφορα µηχανικά ερεθίσµατα δρούν στα οστά διαµέσου της αύξησης της ΡGΕ2 (βλ. 

Ζ.3.β, Η.3). Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα διαµορφώθηκε το ερευνητικό πρωτόκολλο 

της συγκεκριµένης µελέτης. 

 Ειδικότερα µελετήθηκαν: 

 α) η επίδραση της µηχανικής διάτασης στην επικοινωνιακή ικανότητα των 

οστεοβλαστικών κυττάρων ROS 17/2.8 και UMR 106.01. Η ποσοτική εκτίµηση των 

µεταβολών της κυτταρικής επικοινωνίας πριν και µετά το µηχανικό ερέθισµα έγινε µε τις 

µεθόδους Parachute Assay (βλ. Ι.4.α και Λ.1) και αυτή του διαχωρισµού φθοριζόντων 

κυττάρων µετά από σήµανση (Fluorescence Activated Cell Sorting ή FACS) (βλ. Ι.4.β και 

Λ.2),  
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 β) η έκφραση του mRNA της Cx43 και Cx45 στα ίδια κύτταρα και κάτω από 

τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες µε αποτύπωση κατά Northern (Northern blot) (βλ. I.6 

και Λ.3),  

 γ) η ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση της πρωτεΐνης Cx43 και Cx45 µε τη 

µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης ή αποτύπωσης κατά Western (Western blot) (βλ. I.7). 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Bradford (δείγµα ολικών πρωτεϊνών των κυττάρων) (βλ. 

I.7.β, Λ.4 και Μ4) και Hertzberg433 (που παρέχει δείγµα πρωτεϊνών υψηλής καθαρότητας 

σε χασµοσυνδέσµους) (βλ. I.7.γ και Λ.4), 

 δ) ο εντοπισµός της ενδοκυττάριας θέσης της πρωτεΐνης Cx43 πριν και 

µετά το µηχανικό ή χηµικό ερέθισµα µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού (βλ. I.8, Λ.5 και 

Μ.6).  

 ε) η επίδραση της PGE2 και της PTH στην επικοινωνιακή ικανότητα 

των κυττάρων UMR 106-01 µε τη µέθοδο των µικροεγχύσεων (βλ. Ι.4.γ και Μ.1.α) και 

τη µέθοδο “parachute assay” (βλ. Ι.4.α και Μ.1.β). 

     ζ) ο προσδιορισµός της µεταγραφικής δραστηριότητας του γονιδίου της 

Cx43 στα κύτταρα UMR 106-01 µε τη µέθοδο της Λουσιφεράσης  (βλ. Ι.9).  

    η) η δράση του αναστολέα της πρωτεϊνικής σύνθεσης, κυκλοεξιµίδη, στην 

επικοινωνία των κυττάρων (κυτταρική ή χρωστική σύζευξη) (βλ. Μ.5) 

   Εξαιτίας των σηµαντικών αποτελεσµάτων και της σχέσης τους µε το βασικό θέµα 

της διατριβής, θα παραθέσουµε επιπλέον τα αποτελέσµατα της µελέτης της δράσης που 

έχει η αλλαγή στον τύπο της κοννεξίνης που τα κύτταρα εκφράζουν στην κυτταρική τους 

µεµβράνη στη µεταγραφική δραστηριότητα συγκεκριµένων πολύ σηµαντικών γονιδίων 

τους (βλ. Ν)142.  

    Στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι» (Βλ. ΙΙΙ) περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι 

µέθοδοι και αναφέρονται τα υλικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων. Τα υλικά είναι προϊόντα της εταιρείας Sigma Chemicals, St. Louis MO, 
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ΗΠΑ, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά. Όλα τα πειράµατα ολοκληρώθηκαν στο 

εργαστήριο του Roberto Civitelli MD, Div. of Bone and Mineral Diseases, Dept. of 

Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Barnes-Jewish Hospital, Washington 

University, St. Louis MO, USA.  

   Θα ήταν αδικαιολόγητη παράλειψη να µην αναφερθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος 

της µελέτης της επίδρασης των χασµοσυνδέσµων στην γονιδιακή λειτουργία (βλ. Ν) 

ολοκληρώθηκε από τον F. Lecanda, PhD (σε συνεργασία, φυσικά, µε τα άλλα µέλη της 

ερευνητικής οµάδας Κ. Ziambaras, MD, M. Koval, Ph.D. και R. Civitelli, MD)142. 
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Α .  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ 

(BONE REMODELING) 
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  Η ανακατασκευή του οστού (bone remodeling) εiναι µια δυναµική και 

σύνθετη διαδικασία, η οποία αποτελείται από διαδοχικά επαναλαµβανόµενες 

φάσεις απορρόφησης (bone resorptive phase) και σχηµατισµού οστού (bone 

formation phase) (εικ. 1)1,2. Στη φάση της απορρόφησης, οι οστεοκλάστες 

απoµακρύνουν το γηρασµένο ή κατεστραµµένο οστίτη ιστό, ενώ στη φάση του 

σχηµατισµού, οι οστεοβλάστες αναλαµβάνουν να γεµίσουν τον κενό χώρο που 

προκύπτει από τη δράση των οστεοκλαστών, µε υγιές οστό1. Κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, η φάση του σχηµατισµού ακολουθεί αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση της φάσης της απορρόφησης2. Κατά συνέπεια, η λειτουργία της 

ανακατασκευής του οστού απαιτεί τη συγχρoνισµένη δράση των οστεοβλαστών και 

των οστεοκλαστών που βρίσκονται στις περιοχές ενεργού ανακατασκευής του 

οστού 3. Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται “βασικές πολυκυτταρικές µονάδες” 

(basic multicellular units ή BMU) ή, κατά άλλους, “µονάδες µεταβολισµού του 

οστού” (bone metabolic units)4,5. Το µέγεθος των περιοχών αυτών κυµαίνεται από 

50 x 20 µm2 έως 1000 x 1000 µm2, µε µέσο µέγεθος περίπου 200 x 500 µm2 

(εικ. 2)1. Υπολογίζεται ότι κάθε στιγµή στον ανθρώπινο σκελετό υπάρχουν σε 

δράση περίπου δύο εκατοµµύρια τέτοιες µονάδες. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται 

η ανακατασκευή του οστίτη ιστού, πιστεύεται ότι είναι η εξασφάλιση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της µέγιστης δυνατής µηχανικής επάρκειας (biomechanical 

competence) του σκελετικού υλικού 6,7. Φαίνεται ότι το υλικό του σκελετού, όπως 

όλα τα στερεά υλικά που υφίστανται µηχανικές φορτίσεις (για παράδειγµα, το 

µπετόν µιας οικοδοµής ή το µέταλλο µιας γέφυρας), παθαίνει µε τον καιρό 

µηχανική κόπωση (fatigue damage) 8,9, που συνίσταται σε µικροκατάγµατα και 

µικρές αλλοιώσεις της θεµέλιας ουσίας του οστού 10. Η ανακατασκευή του οστού 

από τελεολογική άποψη έχει ως σκοπό την αντικατάσταση του φθαρµένου οστικού 

υλικού µε νέο υγιές (fatigue damage repair). Το ενδεχόµενο, η ανακατασκευή του 

οστού να αποτελεί όχι µόνο ένα µηχανισµό επισκευής, αλλά και ένα µηχανισµό 

πρόληψης της µηχανικής κόπωσης παραµένει ανοιχτό (fatigue damage 
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prevention).  
 Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται µια απλουστευµένη σχηµατική απεικόνιση των 

φάσεων της λειτουργίας της ανακατασκευής του οστού3. Η διαδικασία της 

ανακατασκευής του οστού αρχίζει µε την επισήµανση του σηµείου που υπέστη κάποια 

βλάβη και στο οποίο πρέπει να γίνει αντικατάσταση του οστού. Το είδος της βλάβης και ο 

µηχανισµός µε τον οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή από το οστό παραµένουν ακόµη πεδίο 

εντατικής έρευνας (βλ. H.1, H.2). Είναι πιθανό ότι τα οστεοκύτταρα της περιοχής που 

εµφανίζει την κόπωση ή τη βλάβη προσλαµβάνουν το µήνυµα και το µεταφέρουν στα 

καλυπτήρια κύτταρα (lining cells) που βρίσκονται στην πλησιέστερη οστική επιφάνεια 
11-13. Τα οστεοκύτταρα είναι τα πιο διαφοροποιηµένα κύτταρα της οστεοβλαστικής σειράς 

και βρίσκονται διεσπαρµένα στην οστική θεµέλια ουσία (bone matrix) (εικ. 3) 14. 

∆ιαθέτουν µεγάλο αριθµό πρωτοπλασµατικών αποφυάδων, που εκτείνονται βαθιά µέσα 

στη θεµέλια ουσία και φέρουν στις άκρες τους λειτουργικούς χασµοσυνδέσµους (gap 

junction)15,16 (βλ. B.3.β). Τα οστεοκύτταρα έρχονται σε επαφή µε τα γειτονικά τους 

οστεοκύτταρα, τα καλυπτήρια κύτταρα ή τις οστεοβλάστες µέσω των αποφυάδων τους17. 

Αυτό δίνει στα οστεοκύτταρα τη δυνατότητα, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, να δρούν 

ως µεταβιβαστές πληροφοριών για τις µεταβολές στην οµοιοστασία του οστού. 

 Ακολουθεί η ενεργοποίηση των καλυπτηρίων κυττάρων, που είναι και αυτά µέλη 

της οστεοβλαστικής σειράς (εικ. 3)17,18. Τα καλυπτήρια κύτταρα αλλάζουν µορφή και, 

από αποπεπλατυσµένα που είναι, γίνονται κυβοειδή, µε αποτέλεσµα η οστική επιφάνεια 

που καλύπτουν στο σηµείο αυτό να µένει µερικώς εκτεθειµένη (εικ. 1-Α, 1-Β)19. Στη 

συνέχεια, µε τη βοήθεια πρωτεολυτικών ενζύµων που εκκρίνουν (κυρίως κολλαγονάση), 

καταστρέφουν τη λεπτή στιβάδα οστεοειδούς που καλύπτει όλη την οστική επιφάνεια 20. 

Έτσι, ο απογυµνωµένος πλέον ασβεστοποιηµένος οστίτης ιστός καθίσταται κατάλληλο 

υπόστρωµα για τη δράση των οστεοκλαστών. Ακολουθεί προσέλκυση µεγάλων 

µονοπύρηνων κυττάρων, που είναι πρόγονοι των οστεοκλαστών 21. Tα κύτταρα αυτά 
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αρχικά πολλαπλασιάζονται και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε µονοπύρηνες 

προοστεοκλάστες (εικ. 1-Γ). Τελικά, µερικές προοστεοκλάστες συντήκονται και προκύπτει 

µια ώριµη οστεοκλάστη µε πυρήνες ισάριθµους των συντετηγµένων κυττάρων 22 (εικ. 4).   

             Ορµόνες και τοπικά παραγόµενες κυτοκίνες ρυθµίζουν τη γένεση των 

οστεοκλαστών, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4. Παραδόξως, ενώ οι ώριµες οστεοκλάστες 

φέρουν υποδοχείς για την καλσιτονίνη, µια ορµόνη που ασκεί ανασταλτική δράση τόσο 

στον πολλαπλασιασµό όσο και στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση τους 23, δεν φέρουν 

υποδοχείς για ορµόνες που είναι γνωστό ότι αυξάνουν την οστική απορρόφηση 24,25, όπως 

για παράδειγµα την 1,25-διϋδροξυ-χολοκαλσιφερόλη 27. Αντιθέτως, οι οστεοβλάστες 

φέρουν υποδοχείς για την παραθορµόνη 26,28, το πεπτίδιο που µοιάζει µε τη 

παραθορµόνη (PTH-rp) 29, και την 1,25-διϋδροξυ-χολοκαλσιφερόλη 30,31. Το γεγονός 

αυτό, αν και παράδοξο εκ πρώτης όψεως, υποδεικνύει την πολυπλοκότητα της ρύθµισης 

της απορρόφησης του οστίτη ιστού, για την οποία είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών 

κυτταρικών πληθυσµών. Φαίνεται πως οι οστεοβλάστες συµµετέχουν όχι µόνο άµεσα στο 

σχηµατισµό οστού, αλλά εµµέσως και στην απορρόφηση αυτού, αφού, υπό την επίδραση 

των προαναφερθεισών ορµονών και διαφόρων κυτοκινών µπορούν να λειτουργούν ως 

ενδιάµεσοι µεταβιβαστές σηµάτων προς τις οστεοκλάστες32-35. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ σε 

καλλιέργειες καθαρών πληθυσµών οστεοκλαστών πάνω σε απογυµνωµένο 

ασβεστοποιηµένο οστό δεν παρατηρείται οστεοκλαστική απορρόφηση, αυτό αντιστρέφεται 

µε την προσθήκη στην καλλιέργεια οστεοβλαστών που ενεργοποιούν τις οστεοκλάστες 
36,37.  

 Η φάση απορρόφησης του οστού διαρκεί 7-10 ηµέρες 38. Στο διάστηµα αυτό, οι 

οστεοκλάστες δηµιουργούν ένα σκάµµα στην επιφάνεια του σπογγώδους οστού (σκάµµα 

του Howship), που το βάθος του φθάνει τα 50µm (εικ. 5)1. Το τέλος της οστεοκλαστικής 

φάσης σηµατοδοτείται από την εξαφάνιση των πολυπύρηνων οστεοκλαστών. Πρόσφατες 

παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι οστεοκλάστες µε την ολοκλήρωση της φάσης της 
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απορρόφησης υφίστανται απόπτωση (προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο) που 

χαρακτηρίζεται από συµπύκνωση της χρωµατίνης των πυρήνων τους και αποκόλληση 

τους από την επιφάνεια του οστού (εικ. 4, εικ. 5) 39,40.  

 Τη φάση της απορρόφησης του οστού ακολουθεί η φάση της αναστροφής 

(reversal phase), κατά την οποία εµφανίζονται στον πυθµένα του σκάµµατος 

µονοπύρηνα κύτταρα (εικ. 1-Ε) 41. Ο ρόλος των κυττάρων αυτών δεν είναι απόλυτα 

γνωστός. Πιθανολογείται ότι είναι µακροφάγα που συµπληρώνουν την οστεοκλαστική 

απορρόφηση, λειαίνοντας τον πυθµένα και αφαιρώντας υπολείµµατα κολλαγόνου 

(φαγοκυττάρωση)42. Η φάση της αναστροφής φυσιολογικά διαρκεί 1-2 εβδοµάδες, και 

ακολουθείται από τη φάση σχηµατισµού οστού. Η φάση αυτή διαρκεί περίπου 3-5 µήνες 

(εικ. 1-Ζ) 41. Οι οστεοβλάστες γεµίζουν τις κοιλότητες που δηµιούργησαν οι οστεοκλάστες 

µε νέο οστίτη ιστό. Υπολογίζεται ότι χρειάζεται το έργο συνολικά περίπου 100-150 

οστεοβλαστών για να σχηµατισθεί το οστό το οποίο απορρόφησε µία οστεοκλάστη. Η 

οστεοβλαστική λειτουργία υπόκειται σε ενδοκρινή, παρακρινή και αυτοκρινή ρύθµιση. 

Ορµόνες όπως η παραθορµόνη, η 1,25-διϋδροξυ-χολοκαλσιφερόλη, η αυξητική ορµόνη, 

τα γλυκοκορτικοειδή και οι ορµόνες του φύλου ασκούν σηµαντική επίδραση στη 

λειτουργία των οστεοβλαστών (ενδοκρινής ρύθµιση).  

 Αναφορικά µε την παραθορµόνη, αξίζει να σηµειωθεί ότι ασκεί διπλή δράση. 

Όταν οι οστεοβλάστες εκτεθούν περιοδικά σε χαµηλές συγκεντρώσεις της ορµόνης, 

αυτή έχει αναβολική δράση στο οστό οδηγώντας σε αύξηση της σύνθεσης κολλαγόνου  

και του σχηµατισµού οστού 43,44-50. Η αναβολική δράση φαίνεται να πραγµατοποιείται, 

τουλάχιστον εν µέρει, διαµέσου της αύξησης των προγονικών οστεοβλαστικών κυττάρων 

του µυελού των οστών (bone marrow osteoprogenitor cells)50,51 και της αύξησης της 

σύνθεσης ή της απελευθέρωσης τοπικά του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα IGF-I 

(Insulin-like growth factor Ι). Ο παράγοντας αυτός οδηγεί σε αύξηση της σύνθεσης 

κολλαγόνου52,53. Αντίθετα, η συνεχής έκθεση του οστού σε υψηλές συγκεντρώσεις 
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παραθορµόνης αναστέλλει τη συνθετική δραστηριότητα των οστεοβλαστών και κατά 

συνέπεια και της σύνθεσης κολλαγόνου 52, µε αποτέλεσµα να υπερισχύει η καταβολική 

δραστηριότητα και η έµµεση διέγερση των οστεοκλαστών 45,46. Πιθανώς, η αύξηση των 

δεσµευτικών πρωτεϊνών για τους ινσουλινοειδείς αυξητικούς παράγοντες (IGF binding 

proteins ή IGFBPs) και ειδικά του IGFBP-4, που προκαλείται από την παρατεταµένη 

παρουσία της παραθορµόνης, εξηγεί µερικώς το φαινόµενο αυτό 54-56.  

 Από τους παράγοντες που συµµετέχουν στην παρακρινή ή αυτοκρινή ρύθµιση, ο 

µεταπλαστικός αυξητικός παράγοντας-β (transforming growth factor-β ή TGF-β), είναι 

ένας ισχυρός διεγέρτης της οστεοβλαστικής σειράς. Ο TGF-β εναποτίθεται σε ανενεργό 

µορφή στην οστική θεµέλια ουσία από τις οστεοβλάστες στη φάση του σχηµατισµού του 

οστού. Απελευθερώνεται τοπικά κατά τη φάση της απορρόφησης του οστού από τις 

οστεοκλάστες (αυτοκρινής ρύθµιση). Αναστέλλει το σχηµατισµό των οστεοκλαστών µε το 

να εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των πρόδροµων µορφών τους. 

Επιπλέον, εµποδίζει άµεσα την ενζυµατική δραστηριότητα των ώριµων οστεοκλαστών ενώ 

παράλληλα προάγει τη διαδικασία της απόπτωσής τους 57,58. Από την άλλη µεριά, 

διεγείρει έντονα τόσο τον πολλαπλασιασµό των πρόδροµων µορφών 59 όσο και τη 

λειτουργία των ώριµων οστεοβλαστών, περιλαµβανοµένης και της σύνθεσης κολλαγόνου Ι 
60,61. Κατά συνέπεια, η σηµασία του παράγοντα αυτού στην ανακατασκευή του οστού 

είναι διπλή. Η απελευθέρωση και ενεργοποίησή του κατά τη φάση της οστικής 

απορρόφησης τον καθιστά ένα φυσικό ενδογενή αναστολέα της συνεχούς δραστηριότητας 

των οστεοκλαστών 62. Ταυτόχρονα και σε συνεργασία µε άλλους οστικούς παράγοντες 

διεγείρει τις οστεοβλάστες για την έναρξη σχηµατισµού του οστού 63.  
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B .  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (GAP JUNCTIONS), 

 ΚΟΝΝΕΞΙΝΕΣ (CONNEXINS), 

ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

(CELL - CELL ADHESION MOLECULES)  
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B. 1      ∆ΟΜΗ ΤΩΝ XΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ (Cx) 

B. 1. α  ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ο Karre δηµοσίευσε φωτογραφίες δοµών που 

µεταγενέστερα ονοµάστηκαν χασµοσύνδεσµοι64. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ο 

πρώτος, αν και άλλοι ερευνητές δηµοσίευσαν παρόµοιες φωτογραφίες την ίδια περίοδο 65. 

Σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του τραχήλου της µήτρας ο Karre παρατήρησε την 

ύπαρξη σχηµατισµών αποτελούµενων από πέντε στιβάδες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στις 

µεµβράνες των εφαπτόµενων κυττάρων και σε ένα διάκενο πλάτους 2nm µεταξύ αυτών 

(εικ. 6-Α) 64. Στη συνέχεια, ο Robertson και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν µια 

παρόµοια δοµή σε νευρώνες του εγκεφάλου χρυσόψαρου 66. Παρατήρησαν ότι η δοµή 

αυτή σε µετωπιαίο επίπεδο είχε εξαγωνικό σχήµα και αποτελούνταν από µονοµερή 

µεγέθους 8-9nm. Η ταυτοποίηση των χασµοσυνδέσµων ως συγκεκριµένων µεµβρανικών 

δοµών έγινε µερικά χρόνια αργότερα από τους Revel και Karnovsky 67. Με τη βοήθεια 

του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου βρήκαν ότι το κολλοειδές υδροξείδιο του λανθανίου 

(ηλεκτρονιοπυκνωτικός ιχνηλάτης) µπορούσε να διεισδύει στο κενό µεταξύ των 

µεµβρανών γειτονικών κυττάρων και να σχηµατίζει έτσι το περίγραµµα καθενός 

µονοµερούς του χασµοσυνδέσµου. Οι ίδιοι παρατήρησαν ένα σταθερό διάκενο (χάσµα) 

µεγέθους 2-3nm στις θέσεις των χασµοσυνδέσµων, το οποίο χωρίζει τα εφαπτόµενα 

κύτταρα, γεγονός που έδωσε το όνοµα στους “χασµοσυνδέσµους”. Το επόµενο βήµα στη 

διευκρίνιση της δοµής των χασµοσυνδέσµων έγινε από τους Chalcroft και Bullivant, οι 

οποίοι χρησιµοποίησαν την (τότε) νέα τεχνική του ψυκτικού τεµαχισµού (freeze 

fracture)68. Με τη µέθοδο αυτή, η κυτταρική µεµβράνη διαχωρίζεται στο µέσο της 

διπλοστιβάδας της, αποκαλύπτοντας έτσι το κυτταροπλασµατικό µισό (Ρ-όψη) και το 

εξωκυττάριο µισό (Ε-όψη) του εσωτερικού της µεµβρανικής διπλοστιβάδας. Με τη 

βοήθεια της µεθόδου αυτής, οι Chalcroft και Bullivant έδειξαν ότι οι χασµοσύνδεσµοι 

του ήπατος αποτελούνται από πολυγονικές, συνήθως εξαγωνικές, αθροίσεις µεµβρανικών  
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δοµών µεγέθους 8-9nm στην Ρ-όψη, οι οποίες ταίριαζαν σηµείο προς σηµείο µε τα 

εντυπώµατα µεγέθους 2-3nm στην εικόνα είδωλο της Ε-όψης (εικ. 6-Β). Η χρήση των 

τεχνικών της οπτικής διάθλασης και διάθλασης των ακτίνων-Χ στη δεκαετία του ’70 έδωσε 

ουσιαστική ώθηση στη µελέτη της µοριακής σύνθεσης και δοµής των χασµοσυνδέσµων. 

Σε τρεις σηµαντικές ερευνητικές εργασίες, οι Goodenough, Makowski και Caspar 

έδειξαν ότι οι χασµοσύνδεσµοι είναι στην ουσία πόροι που επιτρέπουν την 
απευθείας επικοινωνία του κυτταροπλάσµατος των γειτονικών κυττάρων 
69-71. Ο κάθε πόρος αποτελείται από δύο ηµιπόρους που ονοµάζονται κοννεξόνια 

(connexons) και οι οποίοι είναι συµµετρικά εµπεδωµένοι στις κυτταρικές µεµβράνες των 

εφαπτόµενων κυττάρων 67. Οι ηµιπόροι εκτείνονται σε αρκετό µήκος στον εξωκυττάριο 

χώρο µεταξύ των αντιπαρατιθέµενων κυττάρων, προκειµένου να έρθουν σε επαφή µεταξύ 

τους και να σχηµατίσουν ένα χασµοσύνδεσµο. Kάθε ηµιπόρος είναι ένα ολιγοµερές από 

6 όµοια µονοµερή, εµπεδωµένα στην κυτταρική µεµβράνη, που ονοµάζονται 

κοννεξίνες (connexins ή Cx) (εικ. 7) 71,72. Κατά συνέπεια, για το σχηµατισµό ενός 

ολοκληρωµένου πόρου χρειάζεται η συνδροµή δύο ηµιπόρων, ενός από κάθε γειτονικό 

κύτταρο. Οι διακυτταρικοί πόροι διαφερουν από τους άλλους µεµβρανικούς πόρους σε 

τρία ουσιώδη σηµεία. Πρώτον, διασχίζουν δύο µεµβράνες αντι για µια. ∆εύτερον, 

συνδέουν κυτταρόπλασµα µε κυτταρόπλασµα και όχι µε τον εξωκυττάριο χώρο ή τον 

αυλό ενός κυταροπλασµατικού οργανιδίου. Τρίτον, τα κοννεξόνια που σχηµατίζουν ένα 

πόρο συντίθενται από διαφορετικά κύτταρα. Οι χασµοσύνδεσµοι βρίσκονται σε αθροίσεις 

µεγάλης πυκνότητας, περίπου 104 πόρων ανά µm2 επιφάνειας κυτταρικής µεµβράνης, 

που ονοµάζονται πλάκες χασµοσυνδέσµων (gap junction plaques)73. Ο αυλός που 

ενώνει το κυτταρόπλασµα των δύο κυττάρων βρίσκεται στο κέντρο του ολιγοµερούς. Η 

µικρότερη διάµετρος του πόρου είναι περίπου 1,2nm στα σπονδυλωτά και ελαφρώς 

µεγαλύτερη στα έντοµα 74. Από τον πόρο περνούν µικρά µόρια, µεγέθους µέχρι περίπου 

1kD, που φέρουν θετικό ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο ή είναι 
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ηλεκτρικώς ουδέτερα. Συνεπώς, ανόργανα ιόντα και οι περισσότεροι µεταβολίτες (όπως 

για παράδειγµα τα σάκχαρα, τα αµινοξέα και τα νουκλεοτίδια) µπορούν να διακινούνται 

µεταξύ του εσωτερικού των κυττάρων που ενώνονται µε χασµοσυνδέσµους. Σε 

αντιδιαστολή, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊκά οξέα και οι πολυσακχαρίτες είναι πολύ µεγάλα 

µόρια για να διασχίσουν τους πόρους αυτούς. Παραµένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο το 

κατά πόσον ένας ηµιπόρος µπορεί να αποτελείται από περισσότερους από έναν τύπους 

κοννεξίνης, αν δηλαδή είναι δυνατόν ο ηµιπόρος να είναι ετεροεξαµερής δοµή. Είναι 

γνωστό, πάντως, ότι τα ηπατοκύτταρα συνθέτουν δύο διαφορετικές κοννεξίνες, τις Cx26 

και Cx32, και ότι και οι δύο µπορούν να ανιχνευθούν στην ίδια πλάκα χασµοσυνδέσµων 
75. Αυτό το γεγονός και µόνο δεν αποδεικνύει, φυσικά, την ύπαρξη ετεροεξαµερών 

ηµιπόρων. Ο σχηµατισµός ετερόλογων χασµοσυνδέσµων (heterologous gap junction) 

θεωρήθηκε αρχικά ότι συµβαίνει µεταξύ κυττάρων διαφορετικής ιστικής προέλευσης και 

κυττάρων από διαφορετικά είδη 76,77. Επρόκειτο για πόρους που σχηµατίσθηκαν από τη 

συνένωση κοννεξονίων διαφορετικού φαινότυπου (δηλαδή διαφορετικής σύστασης όσον 

αφορά τον τύπο της κοννεξίνης). Όπως αποδείχθηκε αργότερα, το αποτέλεσµα προήλθε 

από πειραµατικό µεθοδολογικό λάθος. Από καθαρή σύµπτωση, τα κύτταρα που 

χρησιµοποιήθηκαν στις καλλιέργειες, αν και διαφορετικά µεταξύ τους, όλα εξέφραζαν την 

ίδια κοννεξίνη (την Cx43) στη µεµβράνη τους. Επρόκειτο, δηλαδή, για ετερόλογες 

κυτταρικές καλλιέργειες και όχι για ετερόλογους χασµοσυνδέσµους. Παρ’ όλα αυτά, η 

δηµιουργία ωοκυττάρων Xenopus που να εκφράζουν συγκεκριµένες κοννεξίνες (µετά από 

ενδοκυττάρια µικροέγχυση αγγελιοφόρου RNA για τις κοννεξίνες αυτές) έχει δείξει ότι, 

τουλάχιστον σε µερικές περιπτώσεις, ετερόλογοι χασµοσύνδεσµοι µπορεί πραγµατικά να 

σχηµατισθούν. Για παράδειγµα, ωοκύτταρα µε mRNA για την Cx32 (τα οποία 

σχηµατίζουν ηµιπόρους από Cx32) παρουσιάζουν καλή σύζευξη µε ωοκύτταρα που 

διαθέτουν mRNA για την Cx43 (και άρα σχηµατίζουν ηµιπόρους από Cx43). Στην 

περίπτωση αυτή τόσο η κυτταρική επικοινωνία των ωοκυττάρων όσο και η αγωγιµότητα 
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των ετερόλογων χασµοσυνδέσµων τους είναι µικρότερη από αυτή των οµόλογων 78 .   

 

B. 1. β   ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ (Cx) 

 Οι κοννεξίνες αρχικά πήραν την ονοµασία τους από τον ιστό προέλευσής τους και 

το φαινοµενικό µοριακό τους βάρος, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκροφορητική τους 

θέση σε πηκτή πολυακρυλαµίδης. Η ταξινόµηση, όµως, αυτή παρουσίασε ορισµένα 

προβλήµατα: Πρώτον, βρέθηκε ότι η ίδια κοννεξίνη µπορεί να υπάρχει σε πολλούς 

διαφορετικούς ιστούς και επιπλέον ο ίδιος ιστός µπορεί να διαθέτει περισσότερες από µια 

κοννεξίνες75. ∆εύτερον, το προβλεπόµενο µοριακό βάρος των κοννεξινών, µε βάση την 

αλληλουχία των αµινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας του µορίου τους, βρέθηκε να 

διαφέρει από το φαινοµενικό µοριακό βάρος τους. Φαίνεται, λοιπόν, ορθότερο οι 

κοννεξίνες να ονοµάζονται από το είδος του οργανισµού στον οποίο ανευρίσκονται και 

από έναν αριθµό που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη σχετική µάζα τους (Mr) (σε 

kilodaltons), όπως αυτή συνάγεται από την αλληλουχία του cDNA της πρωτεΐνης. Ένα 

εναλλακτικό σύστηµα ταξινόµησης των κοννεξινών µε βάση το ελληνικό αλφάβητο δεν 

έχει επικρατήσει. 

 Η δοµή των κοννεξινών και η θέση που έχουν στη µεµβράνη του κυττάρου 

φαίνονται στις εικόνες 8 και 9 79. Μοιάζει µε τη δοµή των πρωτεϊνών που σχηµατίζουν στη 

µεµβράνη των κυττάρων τους πόρους για τη διέλευση ιόντων (ion channel)80-82. Το µόριο 

των κοννεξινών διαπερνά την κυτταρική µεµβράνη τέσσερις φορές (transmembrane 

spanning domains), κατά τρόπο ώστε το άµινο- και το καρβοξυτελικό άκρο τους να 

προβάλλουν στο κυτταρόπλασµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να σχηµατίζονται ένας 

ενδοκυττάριος και δύο εξωκυττάριοι βρόχοι (loops). Τα τµήµατα της πρωτεΐνης που 

διαπερνούν τη µεµβράνη του κυττάρου ονοµάζονται Μ1 έως Μ4, ενώ οι δύο εξωκυττάριοι 

βρόχοι καλούνται Ε1 και Ε2. 
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             Ο βαθµός οµοιότητας της αλληλουχίας των αµινοξέων µεταξύ των κοννεξινών 

ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό και εξαρτάται από τη συκγεκριµένη περιοχή του µορίου της 

κοννεξίνης. Μελέτες ανοσοφθορισµού, στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα έναντι 

των κυριότερων κοννεξινών του ήπατος 83, της καρδιάς 84 και του φακού του οφθαλµού 
85, έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική διασταυρούµενη αντιγονική αντιδραστικότητα µεταξύ 

των διαφόρων ειδών. Για παράδειγµα, η Cx32 των χασµοσυνδέσµων του ήπατος ενός 

µεγάλου αριθµού ειδών, από το ψάρι µέχρι τον άνθρωπο, συνδέεται µε το αντίσωµα κατά 

της Cx32 του ήπατος ποντικού 83. Παρόµοια, αντίσωµα κατά της Cx43 της καρδιάς 

αρουραίου αντιδρά µε κύτταρα του µυοκαρδίου διαφορετικών ειδών 86. Οι περιοχές που 

εµφανίζουν τη µεγαλύτερου βαθµού οµολογία (δηλ. κοινή αλληλουχία αµινοξέων) µεταξύ 

των διαφορετικών κοννεξινών είναι οι περιοχές Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 και οι βρόχοι Ε1 και 

Ε287. Αντίθετα, ο ενδοκυττάριος βρόχος µεταξύ των περιοχών Μ2 και Μ3 και το 

καρβοξυτελικό άκρο του µορίου εµφανίζουν µικρότερου βαθµού οµολογία µεταξύ των 

κοννεξινών (εικ. 8). Ειδικότερα, το καρβοξυτελικό άκρο παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιότητα 

ανάµεσα στις διαφορετικές κοννεξίνες, τόσο στο µήκος όσο και στα αµινοξέα που το 

απαρτίζουν88. Από άποψη λειτουργικότητας του χασµοσυνδέσµου, η περιοχή Μ3 είναι 

µια πολύ σηµαντική περιοχή της πρωτεΐνης, αφού µπορεί να ρυθµίζει, λόγω και της 

θέσης της, το άνοιγµα και το κλείσιµο του πόρου (gating) (βλ. παρακάτω). Η περιοχή 

αυτή διαθέτει πολικές, βασικές και όξινες οµάδες ανά τρία αµινοξέα της πρωτεϊνικής 

αλυσίδας, τα οποία έχουν παραµείνει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητα κατά την πρόοδο της 

εξέλιξης. Η πολική πλευρά φαίνεται πως σχηµατίζει το εσωτερικό τοίχωµα του πόρου (εικ. 

10) 89. 

 Οι εξωκυττάριοι βρόχοι, Ε1 και Ε2 εκτείνονται κατά µήκος του πόρου σε όλο το 

εύρος του διάκενου που χωρίζει τα εφαπτόµενα κύτταρα στα σηµεία των 

χασµοσυνδέσµων. Ενεργούν ως αποµονωτικό υλικό, που αποµονώνει τόσο το 

εξωκυττάριο τµήµα, όσο και το εσωτερικό του πόρου από το υδάτινο περιβάλλον. 

Πιθανώς οι βρόχοι αυτοί αποτελούν τα σηµεία επαφής και σύνδεσης των κοννεξονίων 
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(ηµιπόρων) των δύο γειτονικών κυττάρων. Η επιµήκης περιοχή Ε2, που είναι ηλεκτρικά 

ουδέτερη, µπορεί να συµµετέχει στη λειτουργία της διέλευσης διαφόρων µορίων από τον 

πόρο. Ένα ενδιαφέρον χαραχτηριστικό των βρόχων Ε1 και Ε2 είναι η σταθερή και σε 

συγκεκριµένες θέσεις, παρουσία 3 αµινοξέων κυστεΐνης σε κάθε έναν από αυτούς. Έτσι, ο 

βρόχος Ε1 παρουσιάζει αλληλουχία αµινοξέων του τύπου CX6CX3C (όπου “C” 

αντιστοιχεί στο µόριο της κυστεΐνης και “Χ” διάφορα άλλα αµινοξέα), ενώ ο δεύτερος 

βρόχος Ε2 παρουσιάζει τον τύπο CX4CX5C. H ύπαρξη των αµινοξέων κυστεΐνης 

υποδηλώνει την ύπαρξη δισουλφιδικών δεσµών. Τέτοιοι δεσµοί δεν φαίνεται να υπάρχουν 

ανάµεσα στα µόρια των κοννεξινών (intermolecular), αν και η ύπαρξή τους εντός του 

ίδιου µορίου (intramolecular) δεν µπορεί να αποκλεισθεί 90. Αλλαγή ενός από τα 

αµινοξέα της κυστεΐνης των εξωκυττάριων βρόχων σε σερίνη, µε τη µέθοδο της εστιακής 

κατευθυνόµενης µετάλλαξης (site-directed mutagenesis), οδηγεί σε πλήρη απώλεια της 

λειτουργικότητας του πόρου91. Αντίθετα, µεταλλάξεις αµινοξέων των εξωκυττάριων βρόχων 

που βρίσκονται κοντά στα αµινοξέα των κυστεϊνών, αν και επιδρούν αρνητικά στην 

ικανότητα των κοννεξινών να σχηµατίζουν πόρους, δεν έχουν ως αποτέλεσµα την 

ολοκληρωτική απώλεια λειτουργίας των πόρων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τον 

πρωτεύοντα ρόλο των αµινοξέων της κυστεΐνης στη λειτουργία των χασµοσυνδέσµων 91.  

 Το αµινοτελικό άκρο των κοννεξινών είναι βραχύ και αποτελείται από 22-23 

αµινοξέα. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει περίπου 50% οµοιότητα στην αλληλουχία των 

αµινοξέων µεταξύ των κοννεξινών (εκτός από τις συγγενείς κοννεξίνες 30 και 32, όπου η 

οµοιότητα είναι µεγαλύτερη). Η περιοχή του καρβοξυτελικού άκρου, αντιθέτως, είναι η 

πλέον ποικίλλη και αυτή που διαφέρει όσον αφορά το µήκος της µεταξύ των κοννεξινών. 

Κατά συνέπεια, παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές στον αριθµό των αµινοξέων που 

περιέχει, από 18, 156 έως και 191 αµινοξέα για τις κοννεξίνες Cx26, Cx43 και Cx46, 

αντίστοιχα (εικ. 8). 
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Oι τέσσερις πεπτιδικές έλικες που διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη είναι 

πιθανό να σχηµατίζουν µια δέσµη από έλικες, που περιστρέφονται η µια γύρω από την 

άλλη κατά αριστερόστροφη φορά (εικ. 10-Α). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η περιοχή 

Μ3 σχηµατίζει το εσωτερικό τοίχωµα του πόρου του χασµοσυνδέσµου και σχηµατίζει µια 

δεξιόστροφη έλικα 89,92. Ένα σταθερό χαραχτηριστικό της περιοχής Μ3 που συναντάται 

σε όλες τις κοννεξίνες είναι η παρουσία φαινυλαλανίνης δίπλα σε όξινα και βασικά 

αµινοξέα. Με βάση την υπόθεση που διατυπώθηκε από τον Unwin 92, κάµψη της 

περιοχής Μ3 (κύκλος), µε την παρουσία ιόντων ασβεστίου, προκαλεί µετατόπιση µικρών 

πολικών οµάδων (µικρά ηµικύκλια) έξω από τον αυλό του πόρου και µη πολικών 

“ογκωδών” φαινυλαλανινών (µαύρα τρίγωνα) µέσα στον αυλό (εικ. 10-Γ). Ταυτόχρονα, τα 

αµινοξέα γλουταµινικό, αργινίνη και λυσίνη µεταφέρονται στο εσωτερικό του τοιχώµατος 

του πόρου, όπου και τα φορτία τους αλληλοεξουδετερώνονται. Αυτό οδηγεί σε κλείσιµο 

του πόρου. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς την κάµψη αυτή, ο αυλός του πόρου παραµένει 

ανοιχτός.      

 

B. 2   ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 

ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 

 ∆ιάφορες µέθοδοι και τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για την (ποσοτική) εκτίµηση 

της λειτουργικότητας των χασµοσυνδέσµων και της επικοινωνίας των κυττάρων διαµέσου 

αυτών. Μια από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µεθόδους είναι η διάχυση διάφορων 

φθοριζόντων χρωστικών ουσιών από το ένα κύτταρο στο άλλο. Η διάχυση πραγµατοποιείται 

διαµέσου του αυλού των χασµοσυνδέσµων 126-128. ∆ύο από τις πιο δηµοφιλείς χρωστικές 

ουσίες είναι η Lucifer Yellow 93,94 και η calcein 95-97. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, γίνεται 

ενδοκυττάρια έγχυση (microinjection) της χρωστικής ουσίας σε ένα κύτταρο (κύτταρο 

“δότης”). Μετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα, η φθορίζουσα χρωστική αρχίζει να 

διαχέεται από τα κύτταρα “δότες” στα γειτονικά τους κύτταρα “δέκτες”. ∆ευτέρου, τρίτου και 
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µεγαλύτερου βαθµού γειτονικά κύτταρα “δέκτες” θα δεχτούν τη χρωστική, ανάλογα µε το 

βαθµό της µεταξύ τους σύνδεσης µέσω χασµοσυνδέσµων. Το τελικό αποτέλεσµα φανερώνει 

το βαθµό επικοινωνίας των υπό µελέτη κυττάρων. Το φαινόµενο αυτό καλείται χρωστική 

σύζευξη των κυττάρων (dye coupling) (βλ. B.4). Το διαφορετικό µέγεθος και ηλεκτρικό 

φορτίο των φθοριζουσών χρωστικών χρησιµοποιείται για τη µελέτη των ιδιαίτερων 

χαραχτηριστικών των διάφορων χασµοσυνδέσµων αναφορικά µε τη διαπερατότητά τους98.  

 Η ανάπτυξη µιας εντελώς καινούργιας προσέγγισης για την αξιολόγηση της 

κυτταρικής επικοινωνίας και της λειτουργικότητας των χασµοσυνδέσµων περιγράφεται 

στην παρούσα µελέτη  (βλ. Ι.4.α). Η µέθοδος ονοµάστηκε “µέθοδος ρίψης κυττάρων” 

(Parachute Assay) για καθαρά περιγραφικούς λόγους, όπως εξηγείται και στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο. Η αρχή της µεθόδου είναι παρόµοια µε τη µέθοδο που έχει περιγραφεί από 

τους Tomasetto et al.99 και Goldberg et al.100. Συνίσταται στη σήµανση (labeling) ή 

“φόρτιση” (loading) των κυττάρων µε µια χρωστική ουσία και τη διάχυσή της από τα 

κύτταρα “δότες” στα κύτταρα “δέκτες”, ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας των κυττάρων. 

Η διαφορά της µεθόδου αυτής από την προηγούµενη έγκειται στο ότι η σήµανση των 

“δοτών” και η διάχυση της χρωστικής πραγµατοποιείται, ενώ τα κύτταρα βρίσκονται 

προσκολληµένα στον πυθµένα του τριβλίου και όχι σε εναιώρηµα. Εξίσου σηµαντικό 

είναι και το γεγονός ότι δεν απαιτείται η διάτριση της κυτταρικής µεµβράνης, όπως 

συµβαίνει µε τη µέθοδο των µικροεγχύσεων. Αυτό το σηµείο, αν και δεν έχει γενικά 

προσεχθεί, µπορεί να αποτελεί πολύ σηµαντικό (αρνητικό) στοιχείο στη µελέτη της 

χρωστικής σύζευξης των κυττάρων µε τη µέθοδο των µικροεγχύσεων. Μικροτραυµατισµοί 

της κυτταρικής µεµβράνης προκαλούν ξαφνικές και δραµατικές αλλαγές στην 

οµοιοστασία του κυττάρου, όπως για παράδειγµα µεταβολές στο δυναµικό της 

κυτταρικής µεµβράνης και στην ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων. Τέτοιου είδους 

αλλαγές µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα των χασµοσυνδέσµων και τελικά τη 

διακυτταρική επικοινωνία101.  
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 Τέλος, µια άλλη µέθοδος µελέτης της διακυτταρικής επικοινωνίας είναι η 

διαδικασία της µεταβολικής συνεργασίας (process of metabolic cooperation)104. 

Συνίσταται στην καλλιέργεια µεταλλαγµένων κυττάρων που έχουν κάποια συγκεκριµένη 

µεταβολική ανεπάρκεια, µαζί µε αντίστοιχα φυσιολογικά κύτταρα. Εάν τα κύτταρα 

αναπτύξουν επικοινωνία µεταξύ τους, τότε τα δεύτερα παρέχουν µεταβολική υποστήριξη 

στα πρώτα. Αυτό γίνεται ορατό από τη µεταφορά ραδιοσηµασµένων µεταβολιτών από τα 

φυσιολογικά κύτταρα στα µεταλλαγµένα. Σε απουσία χασµοσυνδέσµων δεν συµβαίνει 

µεταφορά µεταβολιτών. Αν και αυτή η µέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι 

αντιπροσωπεύει µια φυσιολογική διαδικασία των κυττάρων, είναι αρκετά χρονοβόρα και 

πολύπλοκη στην εκτέλεσή της.   

 Ηλεκτροφυσιολογικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη και ανάλυση 

της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του πόρου των χασµοσυνδέσµων (single-channel 

conductance). Συνίστανται στη διατήρηση σταθερού δυναµικού της κυτταρικής 

µεµβράνης ενός ζεύγους κυττάρων (“voltage clamped” cells), έτσι ώστε να διατηρείται ένα 

σταθερό διασυνδεσµικό δυναµικό (transjunctional voltage)102. Σε αυτήν την κατάσταση, 

το άνοιγµα του πόρου ενός χασµοσυνδέσµου προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση του 

ηλεκτρικού ρεύµατος και στα δύο κύτταρα, που καταγράφεται ως θετική απόκλιση. 

Κλείσιµο του πόρου, αντιθέτως, προκαλεί µείωσή του (αρνητική απόκλιση). H 

αγωγιµότητα των χασµοσυνδέσµων φαίνεται πως σχετίζεται µε τον τύπο της κοννεξίνης, 

από την οποία σχηµατίζονται. Όπως εξηγείται στη συνέχεια (βλ. Γ.4), η χρωστική σύζευξη 

και η ηλεκτρική αγωγιµότητα των κυττάρων δεν συµβαδίζουν πάντα103. Φαίνεται πως 

διαφορετικά µέρη του µορίου της κοννεξίνης εµπλέκονται στη ρύθµιση της 

διαπερατότητας των χασµοσυνδέσµων, µε βάση το µέγεθος ή το φορτίο των διερχοµένων 

µορίων. 
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Β. 3   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

Β. 3. α    ΜΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 

 Οι κοννεξίνες είναι ευρέως διαδεδοµένες στους διάφορους ιστούς. Μετά την 

αποµόνωση και κλωνοποίηση της Cx32 από το ήπαρ72 και της Cx43 από τον καρδιακό 

µύ87, ένας σχετικά µεγάλος αριθµός από κοννεξίνες έχουν αναγνωρισθεί σε διάφορους 

ιστούς και οργανισµούς105-110. Σε ιστούς, που χαρακτηρίζονται από διεγερσιµότητα, όπως 

το µυοκάρδιο και οι λείες µυικές ίνες, οι χασµοσύνδεσµοι παίζουν το ρόλο ενός αγωγού 

µικρής αντίστασης σε ένα δίκτυο επικοινωνούντων κυττάρων, γεγονός απαραίτητο για τις 

εξειδικευµένες λειτουργίες των παραπάνω οργάνων. Ωστόσο, η επικοινωνία διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων είναι γενικότερο φαινόµενο και δεν περιορίζεται µόνο σε ιστούς που 

παρουσιάζουν διεγερσιµότητα. Χασµοσύνδεσµοι υπάρχουν, για παράδειγµα, σε 

επιθηλιακά κύτταρα των σιελογόνων αδένων της Drosophila111, β-κύτταρα του παγρέατος 
112, θυρεοειδικά κύτταρα και πλήθος άλλων κυττάρων113. Τέλος, η διακυτταρική 

επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων είναι επίσης υπεύθυνη και για άλλες 

ουσιώδεις λειτουργίες, όπως για παράδειγµα η εµβρυϊκή ανάπτυξη και η διαφοροποίηση 

των οργανισµών (βλ. Β.5). 

 Οι µεταβολές στα επίπεδα διαφόρων ορµονών, που φυσιολογικά συµβαίνουν 

στους οργανισµούς, έχουν σηµαντική επίπτωση στο σχηµατισµό των χασµοσυνδέσµων 

στους διάφορους ιστούς και στα όργανα114,115. Στα θηλαστικά, η περίοδος αµέσως πριν 

τον τοκετό (0-24 ώρες) χαρακτηρίζεται από µια, εξαρτώµενη από τα οιστρογόνα, αύξηση 

των επιπέδων του mRNA της Cx43 και του σχηµατισµού χασµοσυνδέσµων µεταξύ των 

λείων µυικών ινών του µυοµητρίου. Από λειτουργική άποψη, αυτό φαίνεται απαραίτητο 

για το συγχρονισµό των συσπαστικών δραστηριοτήτων του τοιχώµατος του µυοµητρίου 

κατά τον τοκετό114,116,117. Στη διάρκεια µιας ηµέρας µετά από τον τοκετό, τα επίπεδα του 

mRNA της Cx43 του µυοµητρίου και ο αριθµός των χασµοσυνδέσµων µειώνονται 

ταχύτατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση της Cx43 λόγω των αυξηµένων επιπέδων 

των οιστρογόνων δεν είναι γενικό φαινόµενο, αλλά περιορίζεται σε ορισµένους µόνο ιστούς 



 
 
 

  
  
 

45

 

 

(tissue-specific). Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της κύησης παρατηρείται αύξηση της 

Cx43 µόνο στη µήτρα και στις ωοθήκες και όχι στην καρδιά, που είναι επίσης ιστός 

πλούσιος σε Cx43114. Παρόµοια, η έκφραση της Cx43 και η διακυτταρική επικοινωνία 

των κυττάρων Leydig των όρχεων ρυθµίζεται από την ωχρινοτρόπο ορµόνη και την 

ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη115. Βέβαια, οι µεταβολές στα επίπεδα των ορµονών 

µπορούν να οδηγήσουν και σε αντίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή στη µείωση της έκφρασης 

του γονιδίου της κοννεξίνης. Για παράδειγµα, η χρήση της προγεστερόνης για την 

ωρίµανση του ωοκυττάρου του Xenopus κατά τη διάρκεια της ωοθυλακιορρηξίας in vitro 

οδηγεί σε µια ειδική και εµφανή µείωση του επιπέδου του mRNA της Cx43118. Τέλος, στο 

σύστηµα κινητικοί νευρώνες του πυρήνα του νωτιαίου µυελού - βολβοσηραγγώδης µυς - 

λειτουργία στύσης, τα ανδρογόνα ασκούν ρυθµιστική δράση στους χασµοσυνδέσµους των 

κινητικών νευρώνων. Η απουσία τεστοστερόνης µετά από ευνουχισµό µειώνει τον αριθµό 

και τη διάµετρο των πλακών των χασµοσυνδέσµων. Θεραπεία µε τεστοστερόνη των 

ευνουχισθέντων πειραµατοζώων αποτρέπει την ελάττωσή τους119. 

 Εκτός από τις ορµονικές µεταβολές, η διαταραχή της αρχιτεκτονικής και της 

φυσιολογίας των ιστών µπορεί επίσης να επηρεάσει τον αριθµό και το µέγεθος των 

χασµοσυνδέσµων. Έχει βρεθεί ότι η µερική εκτοµή του ήπατος σε νεαρά ποντίκια οδηγεί 

σε σηµαντικού βαθµού παροδικές αλλαγές στον αριθµό και το µέγεθος των πλακών των 

χασµοσυνδέσµων από Cx32, και σε µικρότερο βαθµό από Cx26, στο ήπαρ που 

απέµεινε120,121. Επιπλέον, σε νεοπλάσµατα του ήπατος που προκλήθηκαν από 

καρκινογόνες ουσίες έχει παρατηρηθεί µείωση των επιπέδων του mRNA και της 

πρωτεΐνης της Cx32, συγκριτικά µε το φυσιολογικό ήπαρ. Η παρατήρηση αυτή είναι 

συµβατή µε την υπόθεση που έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό, ότι δηλαδή τα 

µετασχηµατισµένα ή νεοπλασµατικά κύτταρα, συνήθως (αλλά όχι πάντα) παρουσιάζουν 

µικρότερο βαθµό κυτταρικής επικοινωνίας από ό,τι τα αντίστοιχα φυσιολογικά κύτταρα. 

Φαίνεται πως µια τέτοια βλάβη διευκολύνει την απελευθέρωση των νεοπλασµατικών 

κυττάρων από την κατασταλτική δράση που ασκούν στην αύξησή τους τα γειτονικά 
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φυσιολογικά κύτταρα. Όπως τονίσθηκε παραπάνω, η διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου 

των χασµοσυνδέσµων είναι επίσης υπεύθυνη για την οµαλή εµβρυϊκή ανάπτυξη και τη 

διαφοροποίηση των οργανισµών. Συγκεκριµένα, η ενδοκυττάρια έχγυση αντισώµατος 

έναντι της πρωτεΐνης των χασµοσυνδέσµων σε ένα κύτταρο του εµβρύου του Xenopus, το 

οποίο βρίσκεται µόλις στο στάδιο των οκτώ κυττάρων, διαταράσσει τη µεταφορά της 

χρωστικής Lucifer Yellow από το χρωσµένο κυττάρο προς τα συνδεόµενα µε αυτό 

κύτταρα. Επιπλέον, όταν παρόµοια έµβρυα αφήνονται να αναπτυχθούν περαιτέρω, πολύ 

συχνά εµφανίζουν σηµαντικού βαθµού τερατογένεση, σε όργανα τα οποία προέρχονται 

από το κύτταρο στο οποίο έγινε η έγχυση του αντισώµατος. Το θέµα αυτό θα αναπτυχθεί 

µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια σε επόµενο κεφάλαιο και αναφορικά µε τον οστίτη ιστό (βλ. 

Β.5). 

 

Β. 3. β   ΟΣΤΙΤΗΣ ΙΣΤΟΣ 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αναγνωρίσθηκαν στα οστά, µε τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, δοµές που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για 

χασµοσυνδέσµους. Στις µελέτες αυτές οι χασµοσύνδεσµοι εντοπίστηκαν σταθερά µεταξύ 

των οστεοβλαστών, των οστεοκυττάρων και των ινοβλαστών του περιόστεου, αλλά όχι 

µεταξύ των οστεοκλαστών 123. Αυτή η εκτεταµένη κατανοµή των χασµοσυνδέσµων µεταξύ 

των κυττάρων της οστικής σειράς, µε µόνη εξαίρεση αυτή των οστεοκλαστών, 

επιβεβαιώθηκε αργότερα και από µια σειρά µελετών ιστολογικών τοµών του οστίτη ιστού 
99,100, καθώς επίσης και από καλλιέργειες οστικών κυττάρων124. Σε µια πιο πρόσφατη 

µελέτη, παρατηρήθηκε παρουσία της Cx43 µεταξύ των οστεοκλαστών και των 

υπερκείµενων καλυπτηρίων κυττάρων στα σηµεία ενεργού οστικής απορρόφησης125. 

Αυτή η παρατήρηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο η διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου 

των χασµοσυνδέσµων από Cx43 να παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση των οστεοκλαστών. Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι παραδόξως στην ίδια 
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µελέτη δεν βρέθηκαν χασµοσύνδεσµοι µεταξύ οστεοβλάστης και οστεοκλάστης125. 

 Η ταυτοποίηση των κοννεξινών συνετέλεσε στον καθορισµό της ταυτότητας των 

χασµοσυνδέσµων στα κύτταρα του οστίτη ιστού. Η ύπαρξη των χασµοσυνδέσµων, και 

ειδικότερα αυτών που σχηµατίζονται από την Cx43 94,126, σχετίστηκε στενά µε την 

ικανότητα σύζευξης και επικοινωνίας των οστεοβλαστικών κυττάρων (βλ. Α.4) 127,128. 

 Η Cx43 είναι η κύρια αλλά όχι η µοναδική κοννεξίνη που διαθέτουν οι 

οστεοβλάστες. Όλα τα ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα και τα οστεοβλαστικά κύτταρα 

αρουραίου (εκτός από τα κύτταρα ROS 17/2.8) διαθέτουν επιπλέον την Cx45, αν και σε 

χαµηλότερο βαθµό από ό,τι την Cx43 94,126. Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει µε την Cx43, το 

επίπεδο του mRNA της Cx45 και η έκφραση της αντίστοιχης πρωτεΐνης είναι αντιστρόφως 

ανάλογα µε το βαθµό της χρωστικής σύζευξης των κυττάρων 94,129. Παρ’ όλα αυτά, η 

Cx45 βρίσκεται σταθερά στα σηµεία επαφής µεταξύ γειτονικών κυττάρων, µια θέση που 

υποδηλώνει το λειτουργικό χαρακτήρα των χασµοσυνδέσµων από Cx45. Αυτή η 

παρατήρηση υποδηλώνει ότι οι χασµοσύνδεσµοι από Cx45 παρέχουν διακυτταρικούς 

πόρους µε διαφορετικές ιδιότητες, ως προς το µέγεθος και το φορτίο των διερχοµένων 

µορίων, σε σύγκριση µε τους χασµοσυνδέσµους από Cx43. Στην πραγµατικότητα, 

πειράµατα στα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλες χρωστικές ουσίες και έγιναν 

µετρήσεις της αγωγιµότητας των παραπάνω χασµοσυνδέσµων έχουν δείξει ότι τα κύτταρα 

που εκφράζουν κατά κύριο λόγο την Cx45, παρουσιάζουν καλή ηλεκτρική σύζευξη, αν 

και διαχέουν τις χρωστικές ανεπαρκώς126. Τέτοια κύτταρα είναι για παράδειγµα τα 

κύτταρα UMR106-01 και SaOS-2 (βλ. Β.4).  

 Εκτός από την Cx43 και την Cx45 και η Cx46 ανιχνεύεται σε µετρήσιµα µεγέθη 

σε οστεοβλαστικά κύτταρα. Η Cx46, όµως, βρίσκεται αποκλειστικά σε διάφορα 

ενδοκυττάρια διαµερίσµατα. ∆εν ολιγοµερίζεται και δεν µεταφέρεται στη µεµβράνη του 

κυττάρου130,131. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλες κοννεξίνες στα 

οστεοβλαστικά κύτταρα. Πολλοί ερευνητές έχουν συστηµατικά αποτύχει να ανιχνεύσουν 

το mRNA ή την πρωτεΐνη για τις Cx26, Cx32, Cx40, Cx47 στα οστεοβλαστικά κύτταρα.   
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Β. 4      ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. Β.3.β), τα οστεοβλαστικά κύτταρα διαθέτουν 

τουλάχιστον δύο κοννεξίνες στην κυτταρική τους µεµβράνη, σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις. Θεωρητικά, αυτή η ποικιλία των κοννεξινών στο ίδιο οστεοβλαστικό 

κύτταρο θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει είτε κάποιον εξειδικευµένο ρόλο για κάθε 

κοννεξίνη είτε απλά να φανερώνει την έκφραση ενός πλεονάζοντος συστήµατος. Τα 

περισσότερα µέχρι τώρα δεδοµένα συγκλίνουν στην πρώτη εκδοχή.  

 Πειράµατα στα οποία τα κύτταρα UMR 106-01 διαµολύνθηκαν (transfected) 

σταθερά µε το γονίδιο της Cx43 ή της Cx45 απέδειξαν ότι η Cx43 µεταβιβάζει στα 

κύτταρα την ικανότητα να διαχέουν διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους µόρια µικρού 

σχετικά µεγέθους. Τα κύτταρα UMR 106-01 εµφανίζουν υψηλό βαθµό χρωστικής 

σύζευξης όταν διαµολυνθούν µε Cx43, ενώ όταν διαµολυνθούν µε Cx45 και 

υπερεκφράζουν την αντίστοιχη κοννεξίνη δεν διαφέρουν από τα πατρικά τους κύτταρα 

(parent cells), τα οποία φυσιολογικά χαρακτηρίζονται από µειωµένη ικανότητα χρωστικής 

σύζευξης126. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι χασµοσύνδεσµοι που σχηµατίζονται 

από Cx45 εµφανίζουν διαφορετική διαπερατότητα σε διάφορους µεταβολίτες ή ιόντα από 

ό,τι αυτοί από Cx43. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ένα ειδικό ρόλο των διάφορων 

κοννεξινών στη διακυτταρική επικοινωνία των οστικών κυττάρων. Άλλες µελέτες έδειξαν 

ότι, όταν οι Cx45 και Cx43 υπάρχουν στο ίδιο κύτταρο, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά 

τρόπο ώστε οι ιδιότητες της Cx45 σχετικά µε το είδος της διαπερατότητας να επικρατούν 

στο κύτταρο. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι η Cx45 δρά ως µερικώς “αρνητικά 

επικρατούσα” πρωτεΐνη στα κύτταρα αυτά. Αυτός ο τύπος αλληλεπίδρασης εκτιµήθηκε 

άµεσα µε τη µελέτη σταθερά διαµολυσµένων κυττάρων ROS 17/2.8. που εκφράζουν σε 

αφθονία την Cx45. Η χρωστική σύζευξη και η διασυνδεσµική αγωγιµότητα σε αυτούς 

τους κυτταρικούς κλώνους βρέθηκαν µειωµένες σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, σε 



 
 
 

  
  
 

49

 

 

σύγκριση µε τα φυσιολογικά κύτταρα ROS 17/2.8 129. Η µεταφορά όµως µικρότερων 

φθοριζόντων µορίων, όπως για παράδειγµα της υδροξυκουµαρίνης (µε µοριακό βάρος 

206 D), µειώθηκε µόνο κατά 35%. Επιπλέον, η επιµόλυνση των ίδιων κυττάρων µε µια 

συντετµηµένη µορφή της Cx45 (truncated form) από την οποία έλειπαν τα τελευταία 37 

αµινοξέα από το καρβοξυλικό άκρο της, δεν άλλαξε το βαθµό της χρωστικής σύζευξης των 

κυττάρων αλλά µείωσε την ηλεκτρική αγωγιµότητα των αντίστοιχων χασµοσυνδέσµων129. 

 Ο διαχωρισµός µεταξύ της διαπερατότητας των µορίων και της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας, όπως φανερώθηκε στα πειράµατα µε την συντετµηµένη Cx45, υποδηλώνει 

ότι διαφορετικές περιοχές του µορίου των κοννεξινών εµπλέκονται στη ρύθµιση της 

διαπερατότητας µε βάση το µέγεθος, το φορτίο, και τον τύπο των διερχόµενων ουσιών. 

Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η ενδοκυττάρια έχγυση ενός αντισώµατος ενάντια στην 

Cx43 σε MC3T3-E1 οστεοβλαστικά κύτταρα ποντικού, εµποδίζει την διάχυση διαφόρων 

φθοριζόντων χρωστικών µεταξύ των κυττάρων132. Να σηµειωθεί ότι σε φυσιολογικές 

συνθήκες τα κύτταρα MC3T3-E1 διαθέτουν άφθονη Cx43 στην κυτταρική τους 

µεµβράνη και υψηλό βαθµό χρωστικής σύζευξης133. Ο βαθµός της χρωστικής σύζευξης 

των κυττάρων και της έκφρασης των κοννεξινών δεν είναι οµοιογενής στα διάφορα 

οστεοβλαστικά κύτταρα94. Υψηλός βαθµός χρωστικής σύζευξης παρατηρείται σε 

καλλιέργειες ανθρώπινων οστεοβλαστών από το σπογγώδη οστίτη ιστό, οστεοβλαστικών 

κυττάρων από το θόλο του κρανίου ποντικού και ROS 17/2.8 κυττάρων από οστεογένες 

σάρκωµα αρουραίου. Αντίθετα, τα κύτταρα SaOS-2 και UMR 106-01 από οστεογενές 

σάρκωµα ανθρώπου ή αρουραίου, αντίστοιχα, παρουσιάζουν µικρού βαθµού χρωστική 

σύζευξη94,128. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η παρουσία διαφορετικών κοννεξινών στο ίδιο 

κύτταρο, του δίνει τη δυνατότητα να αποκαθιστά και να διαχειρίζεται ποικίλους τύπους 

διακυτταρικής επικοινωνίας. 

 Παράλληλα, ο βαθµός διάχυσης διαφόρων αγγελιοφόρων σηµάτων µεταξύ των 

κυττάρων, όπως για παράδειγµα του cAMP ή των ιόντων ασβεστίου, είναι πιθανό να 

διαφέρει από κύτταρο σε κύτταρο ανάλογα µε τη σύνθεση των χασµοσυνδέσµων τους σε 
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κοννεξίνες. Όπως συµβαίνει και σε κύτταρα πολλών άλλων ιστών, ένα απαλό άγγιγµα 

µιας οστεοβλάστης (για παράδειγµα µε µια µικροπιπέτα) προκαλεί µια απότοµη και 

παροδική αύξηση του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου που µεταβιβάζεται γρήγορα στα 

γειτονικά κύτταρα (κύµα ασβεστίου-calcium waves)113. Αυτά τα µηχανικώς παραγόµενα 

κύµατα ασβεστίου απαιτούν την ύπαρξη λειτουργικών χασµοσυνδέσµων. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι καταργούνται από αναστολείς της κυτταρικής 

επικοινωνίας, οι οποίοι δρούν στους χασµοσυνδέσµους113. Τα κύµατα ασβεστίου που 

παράγονται σε καλλιέργειες κυττάρων ROS 17/2.8 µεταδίδονται αργά και επηρεάζουν 

ένα µικρό αριθµό γειτονικών κυττάρων. Αντίθετα, αυτά που προκαλούνται σε 

καλλιέργειες κυττάρων UMR 106-01 ή SaOS-2 µεταδίδονται µε πιο ταχύ ρυθµό και 

επηρεάζουν σχεδόν όλη την κυτταροκαλλιέργεια134. Να σηµειωθεί και πάλι ότι τα µέν 

κύτταρα ROS 17/2.8 διαθέτουν κυρίως Cx43, τα δε UMR 106-01 διαθέτουν κυρίως 

Cx45. Ο διαφορετικός ρυθµός διάδοσης των ιόντων ασβεστίου σε ένα δίκτυο 

οστεοβλαστικών κυττάρων φαίνεται πως οφείλεται στην εκλεκτικότητα που χαρακτηρίζει 

τους χασµοσυνδέσµους στη ρύθµιση διέλευσης διαφόρων ουσιών διαµέσου των πόρων 

τους (gating), ανάλογα µε τη σύστασή τους σε κοννεξίνες.  

 Αυτά τα πειράµατα δείχνουν µε άµεσο τρόπο ότι µόρια που σχετίζονται στενά µε 

την ίδια την φυσιολογία του κυττάρου (για παράδειγµα το cAMP ή η τριφωσφορική 

ινοσιτόλη) µπορούν να µεταβιβάζονται γρήγορα αλλά και εκλεκτικά από κύτταρο σε 

κύτταρο διαµέσου των χασµοσυνδέσµων. Είναι µια πρόκληση να υποθέσει κανείς ότι η 

διαφορετική έκφραση των κοννεξινών ασκεί ρυθµιστική δράση για τα διαφορετικά στάδια 

της ανάπτυξης του οστίτη ιστού και της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών, επιτρέποντας 

τη µετάδοση διαφορετικών κάθε φορά σηµάτων (βλ. Γ.5). 

 

B. 5  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΣΤΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 
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 Ο φυσιολογικός ώριµος χόνδρος είναι ένας ιστός στον οποίο τα χονδροκύτταρα 

βρίσκονται αποµακρυσµένα το ένα από το άλλο, χωρίς δηλαδή άµεση επαφή µεταξύ 

τους. Εξαιτίας της θέσης τους, τα χονδροκύτταρα φαίνεται απίθανο να εκφράζουν 

χασµοσυνδέσµους στην κυτταρική τους µεµβράνη. Κατά τη διάρκεια του σχηµατισµού 

χονδρικού ιστού, όµως, τα µεσεγχυµατικά προγονικά κύτταρα των χονδροκυττάρων 

περνούν µια σύντοµη φάση “τοπογραφικής συµπύκνωσης”, κατά την οποία βρίσκονται σε 

στενή επαφή µεταξύ τους. Στη φάση αυτή αναπτύσσονται χασµοσύνδεσµοι µεταξύ των 

παρακείµενων κυττάρων135,136. Αµέσως µετά, αρχίζει η διαφοροποίησή τους προς ώριµα 

χονδροκύτταρα και η παραγωγή θεµέλιας µεσοκυττάριας ουσίας. Με την παραγωγή 

άφθονης µεσοκυττάριας ουσίας, τα κύτταρα αποµακρύνονται το ένα από το άλλο και, 

κατά συνέπεια, χάνεται η άµεση επαφή µεταξύ τους136. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η 

επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων είναι απαραίτητη στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης του χόνδρου, όταν συµβαίνει η “στρατολόγηση”, ο 

πολλαπλασιασµός και η διαφοροποίηση των πρόδροµων κυττάρων. Παρά το ότι η 

επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων απουσιάζει από τον ώριµο χόνδρο, η 

επικοινωνία αποκαθίσταται εκ νέου, όταν προκύψουν ανάγκες επιδιόρθωσης του ιστού, 

όπως σε περίπτωση τραύµατος ή φλεγµονής (οστεοαρθρίτιδα)137. Να σηµειωθεί, πάντως, 

ότι µια πρόσφατη µελέτη κατέγραψε για πρώτη φορά την ύπαρξη λειτουργικών 

χασµοσυνδέσµων από Cx43 σε καλλιέργειες χονδροκυττάρων από χόνδρο άρθρωσης 

ενήλικου βοός138.   

 Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει και για τα κύτταρα του οστίτη ιστού139. Μια 

πρόσφατη µελέτη της θέσης και του είδους των κοννεξινών κατά τη διάρκεια της 

ενδοµεµβρανώδους οστέωσης (στην προκειµένη περίπτωση, του οστού της γνάθου) σε 

έµβρυα κοτόπουλα υποστηρίζει το ρυθµιστικό ρόλο των κοννεξινών στην ανάπτυξη του 

οστού140. Στη µελέτη αυτή, ο προσδιορισµός της θέσης και του είδους των διαφόρων 

κοννεξινών έγινε µε τη βοήθεια ειδικών αντισωµάτων έναντι των κοννεξινών. Η Cx43 ήταν 

ανιχνεύσιµη καθ’ όλη την περίοδο του οστικού σχηµατισµού και ήταν κατανεµηµένη σε 
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όλους τους τύπους των οστικών κυττάρων. Η συγκέντρωση της, όµως, ήταν µεγαλύτερη 

στις αθροίσεις των µεσεγχυµατικών κυττάρων στα πρώτα στάδια της οστεογένεσης, και 

πάντως πριν από την εµφάνιση ευδιάκριτων οστεογενών κυττάρων. Αντίθετα, η κατανοµή 

της Cx45 ήταν περιορισµένη σε περιοχές ενεργού σχηµατισµού οστού140. Το γεγονός ότι 

και οι δύο κοννεξίνες είναι παρούσες στα σηµεία σχηµατισµού του οστού του εµβρύου, 

αν και σε ελαφρώς διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά την οστεογένεση, είναι συµβατό 

µε την υπόθεση ότι η σχετική έκφραση των Cx43 και Cx45 παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο 

στην έναρξη του σχηµατισµού οστού όσο και στη διαφοροποίηση και πλήρη εµφάνιση 

του φαινότυπου της οστεοβλάστης. Σε αυτό συµφωνεί και η παρατήρηση ότι η έκφραση 

της Cx43 βρέθηκε να αυξάνεται σε ανθρώπινες οστεοβλάστες κατά τη φάση της 

διαφοροποίησής των141. 

 Αν και µέχρι τώρα δεν έχει γίνει µια προσεχτική ιστολογική και εµβρυολογική 

µελέτη των ποντικών µε έλλειψη του γονιδίου για την Cx43 (Cx43 “Knock out” mice 

model), εντούτοις δεν έχουν καταγραφεί εµφανείς σκελετικές ανωµαλίες στα ζώα αυτά143. 

Φαίνεται, πάντως, ότι τα ποντίκια αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις στην 

επιµετάλλωση του σκελετού τους144, στην ωρίµανση και οµαλή λειτουργία των 

οστεοβλαστών και στο σχηµατισµό νέων οστεοκλαστών 486.  

 Η σχετική παρουσία των διαφόρων κοννεξινών ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης των 

κυττάρων και των ιστών δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του οστίτη ιστού. 

Ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η τελική διαφοροποίηση των 

κερατινοκυττάρων του δέρµατος σχετίζεται µε αλλαγές στην έκφραση των διαφόρων 

κοννεξινών 145. Πιο συγκεκριµένα, ενώ η έκφραση της Cx26 και της Cx43 µειώνεται µε την 

έναρξη της διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων, η έκφραση των Cx31 και Cx31.1 

αρχίζει να αυξάνεται 145. Κατά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος στα 

ποντίκια, η Cx43 εκφράζεται συνεχώς, σε αντίθεση µε την Cx26 που εκφράζεται µόνο κατά 

τη νεογνική περίοδο και βαθµιαία αντικαθίσταται από την Cx32 146. Στο ωχρό σωµάτιο έχει 

ανιχνευθεί η ύπαρξη χασµοσυνδέσµων από Cx43 καθώς επίσης και το µόριο πρόσφυσης 
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(adhesive molecule) Ε-cadherin147. Και τα δύο, δηλαδή η Cx43 και η E-cadherin, 

εκφράζονται στο ωχρό σωµάτιο κατά ένα τρόπο χρονικά εξαρτώµενο, µε άφθονη E-

cadherin στα πρώτα στάδια του ωχρού σωµατίου και µέγιστη συγκέντρωση Cx43 κατά το 

µέσο της ωχρινικής φάσης, όταν το ωχρό σωµάτιο βρίσκεται στο µέγιστο της δραστηριότητας 

του. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε ατρητικά ωχρά σωµάτια, δεν εκφράζονται ούτε η Cx43 

ούτε η Ε-cadherin 148. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι αλλαγές στη διαπερατότητα 

των χασµοσυνδέσµων (µέσω της έκφρασης διαφορετικών κοννεξινών) στα διαφορετικά 

στάδια της διαφοροποίησης των ιστών και των κυττάρων µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στον έλεχγο της κυτταρικής διαφοροποίησης, ανάπτυξης εκκριτικής δραστικότητας και 

λειτουργίας των ιστών.  

 

Β. 6 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆Ε- 

ΣΜΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η απουσία της Cx43 εξαιτίας µιας κατευθυνόµενης 

µετάλλαξης του γονιδίου της είναι συµβατή µε την επιβίωση του εµβρύου ποντικού µέχρι 

το τέλος της κύησης, ακόµα και αν τα µεταλλαγµένα κύτταρα παρουσίασαν µειωµένη 

ικανότητα χρωστικής σύζευξης in vitro. Με τη γέννησή τους, όµως, τα µεταλλαγµένα νεογνά 

πεθαίνουν, εξαιτίας της αδυναµίας που εµφανίζουν οι πνεύµονές τους να προσλαµβάνουν 

Ο2 και να αποβάλλουν CO2 149.  

 Μέχρι σήµερα, η διαταραγµένη επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων έχει συνδεθεί µε δύο νοσήµατα που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Αυτά 

είναι η νόσος Charcot-Marie-Tooth και το σύνδροµο της σπλαχνοκολπικής ετεροταξίας 

(visceroatrial heterotaxia syndrome). Η νόσος Charcot-Marie-Tooth είναι µια 

νευρολογική διαταραχή που οδηγεί σε αποµυελινοποίηση του περιφερικού νευρικού 

ιστού150. Σε ασθενείς µε αυτή τη νόσο έχουν βρεθεί επτά διαφορετικές µεταλλάξεις του 

γονιδίου της πρωτεΐνης Cx32. Οι περισσότερες από αυτές τις µεταλλάξεις βρίσκονται σε 
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περιοχές του µορίου της κοννεξίνης που είναι υπεύθυνες για τη διαπερατότητα των 

αντίστοιχων χασµοσυνδέσµων. Μεταλλάξεις του γονιδίου της πρωτεΐνης Cx43 έχουν 

αναγνωρισθεί σε ασθενείς µε το σύνδροµο της σπλαχνοκολπικής ετεροταξίας. Το 

σύνδροµο αυτό χαραχτηρίζεται από ανωµαλίες στη καρδιά και στη θέση των σπλάχνων 
151.  Και στην περίπτωση αυτή, όλες οι µεταλλάξεις του γονιδίου της πρωτεΐνης Cx43 

προκαλούν µείωση της διακυτταρικής επικοινωνίας. Αν και είναι ακόµα άγνωστος ο 

ακριβής τρόπος µε τον οποίο οι µεταλλάξεις στα γονίδια των κοννεξινών συµµετέχουν 

στην παθογένεια των νοσηµάτων, οι παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν ότι η απώλεια της 

επικοινωνίας των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 

φυσιολογία των ιστών που απαιτούν έναν υψηλό βαθµό συνεργασίας, όπως είναι το 

νευρικό σύστηµα και η καρδιά. 
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Γ.  ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

(CELL - CELL ADHESION MOLECULES) 
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Γ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η οργάνωση των κυττάρων σε ιστούς και όργανα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 

µοριακών προγραµµάτων, που δίνουν τη δυνατότητα στα κύτταρα να αναγνωρίζουν τους 

γείτονές τους και την περιβάλλουσα θεµέλια ουσία. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

’50 ήταν γνωστό ότι εµβρυϊκά κύτταρα από διαφορετικούς ιστούς, όταν αναµειχθούν 

µεταξύ τους, είναι σε θέση να διακρίνουν τα όµοιά τους κύτταρα και να τα ξεχωρίζουν 

από τα άλλα 152. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην έρευνα της 

φύσης των µορίων πρόσφυσης (adhesion molecules) και της διαδικασίας 

προσκόλλησης των κυττάρων µεταξύ τους ή µε τη µεσοκυττάρια θεµέλια ουσία 153,154. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι µηχανισµοί πρόσφυσης συµµετέχουν ενεργά τόσο στη 

φυσιολογική ανάπτυξη κατά την εµβρϋική περίοδο, όσο και σε µιά σειρά από άλλες 

βιολογικές λειτουργίες, όπως είναι η διαφοροποίηση και διατήρηση της αρχιτεκτονικής 

των ιστών και της πολικότητας των κυττάρων (cell polarity), η ανοσολογική απάντηση και 

η φλεγµονώδης αντίδραση και τέλος η δυνατότητα µεταστάσεων των κακοήθων 

νεοπλαµάτων 155. Σε κύτταρα που παρουσιάζουν πολικότητα, όπως είναι τα επιθηλιακά, ο 

ρόλος των µορίων πρόσφυσης είναι προφανής. Για την οµαλή λειτουργία των κυττάρων 

αυτών, η βασική επιφάνεια της κυτταρικής τους µεµβράνης αποκαθιστά επαφή µε τη 

µεσοκυττάρια θεµέλια ουσία, ενώ οι πλάγιες επιφάνειες αλληλεπιδρούν µε τα γειτονικά 

κύτταρα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται συγκεκριµένοι συνδυασµοί µορίων 

πρόσφυσης/αναγνώρισης στα διαφορετικά σηµεία της κυτταρικής µεµβράνης (εικ. 11). 

Οι αλλαγές στην πολικότητα των επιθηλιακών κυττάρων αναγνωρίζονται τώρα ως 

µηχανισµός νοσηµάτων σε πολλά όργανα 156. Η διάταξη των οστεοβλαστών σε µια 

µονοκύτταρη στρώση πάνω στην επιφάνεια του οστού µοιάζει µε την αντίστοιχη διάταξη 

των επιθηλιακών κυττάρων. Αν και ο ρόλος της πολικότητας στη λειτουργία των 

οστεοβλαστών δεν είναι ακόµα ξεκάθαρος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αλληλεπίδραση των 

οστεοβλαστών µεταξύ τους και µε την θεµέλια ουσία, µε τη µεσολάβηση των µορίων
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πρόσφυσης και των χασµοσυνδέσµων, παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση και 

λειτουργία τους (βλ. Γ.3 και Γ.4). 

 

Γ. 2  ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

 Η πρόσφυση του ενός κυττάρου µε το άλλο ή µε τη θεµέλια ουσία που το 

περιβάλλει επιτυγχάνεται µε τη µεσολάβηση µιας µεγάλης ποικιλίας µορίων πρόσφυσης, 

που βρίσκονται στη µεµβράνη των κυττάρων και των οποίων ο αριθµός συνεχώς 

αυξάνεται. Με βάση τη δοµή τους, τα µόρια ταξινοµούνται σε τέσσερις µεγάλες οµάδες, 

τις ιντεγκρίνες (integrins), τις καδερίνες (cadherins), τις σελεκτίνες (selectins) και τις 

ανοσοσφαιρίνες 155.  

 Οι ιντεγκρίνες συµµετέχουν κυρίως σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυττάρων 

και της µεσοκυττάριας ουσίας τους, αν και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις συµµετέχουν 

και σε µηχανισµούς πρόσφυσης µεταξύ γειτονικών κυττάρων (εικ. 12)155,157. Η λειτουργία 

των οστεοκλαστών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα του ρόλου των ιντεγκρινών. Είναι 

γνωστό ότι η προσκόλληση των οστεοκλαστών στην επιφάνεια του οστού είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έναρξη της φάσης της απορρόφησής του (βλ. Α). Στη διαδικασία 

αυτή συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, οι ιντεγκρίνες της κυτταρικής µεµβράνης των 

οστεοκλαστών, οι οποίες προσκολλώνται στις πρωτεΐνες της θεµέλιας ουσίας του οστού. 

Μια από τις σηµαντικότερες ιντεγκρίνες για τη λειτουργία των οστεοκλαστών είναι ο 

υποδοχέας της βιτρονεκτίνης (vitronectin receptor), γνωστός και ως integrin ανβ3158. Η 

ιντεγκρίνη ανβ3 προσκολλάται στις πρωτεΐνες της µεσοκυττάριας ουσίας του οστού, οι 

οποίες περιέχουν την αλληλουχία αµινοξέων Arg-Gly-Asp. Μια πρακτική εφαρµογή 

αυτής της παρατήρησης είναι η σύνθεση πεπτιδίων που ανταγωνίζονται την ανβ3 των 

οστεοκλαστών στη σύνδεσή της µε τις πρωτεΐνες της µεσοκυττάριας θεµέλιας ουσίας του 

οστού, εµποδίζοντας µε τον τρόπο αυτό την προσκόλληση των οστεοκλαστών στην οστική 

επιφάνεια και κατ’ επέκταση την απορρόφηση του οστού159,160.  
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             Οι καδερίνες είναι γλυκοπρωτεΐνες που µεσολαβούν στην προσκόλληση των 

κυττάρων µεταξύ τους µε ένα µηχανισµό που εξαρτάται από την παρουσία ιόντων 

ασβεστίου 161,162 (εικ. 13). Αρχικά, η αναγνώριση τριών καδερινών στο νευρικό και 

επιθηλιακό ιστό και στον πλακούντα οδήγησε στην ταξινόµησή τους µε βάση τον ιστό 

προέλευσης (δηλαδή Ν-, Ε-, Ρ-cadherins, αντίστοιχα). Ακολούθησε η διαπίστωση ότι τα 

µόρια αυτά είναι ευρέως διαδεδοµένα στους περισσότερους ιστούς και επίσης ότι πολλοί 

από τους ιστούς διαθέτουν περισσότερες από µια καδερίνες 161,163,164. Στα κεφάλαια που 

ακολουθούν, έχει διατηρηθεί η αρχική ονοµασία για τις αποκαλούµενες πλέον κλασικές 

καδερίνες, αλλά για τις µεταγενέστερα ανιχνευόµενες ανθρώπινες καδερίνες έχει 

υιοθετηθεί η ονοµατολογία που προτάθηκε από τον Suzuki και τους συνεργάτες του. Με 

βάση αυτή την ονοµατολογία οι νέες καδερίνες ονοµάζονται από το κεφαλαίο λατινικό 

γράµµα “C” ακολουθούµενο από έναν αριθµό (για παράδειγµα C4, C5, C11)163,164.  

 Οι καδερίνες έχουν µοριακό βάρος περίπου 120kD. Αποτελούνται από ένα 

µακρό εξωκυττάριο τµήµα στο αµινοτελικό άκρο του µορίου, µια µονήρη περιοχή που 

διαπερνά την κυτταρική µεµβράνη και ένα σχετικά µικρό ενδοκυττάριο τµήµα στο 

καρβοξυτελικό τους άκρο. Το εξωκυττάριο τµήµα του µορίου περιέχει τουλάχιστον 

τέσσερα σηµεία σύνδεσης µε τα ιόντα του ασβεστίου (εικ. 13). Το τµήµα αυτό αποτελείται 

από πέντε επαναλήψεις της ίδιας αλληλουχίας αµινοξέων και προσδίδει στο κύτταρο τη 

δυνατότητα σύνδεσης µε το διπλανό του κύτταρο. Το κυτταροπλασµατικό άκρο της 

πρωτεΐνης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των καδερινών. Συνδέεται µε τον κυτταροσκελετό 

της ακτίνης κυρίως διαµέσου ενός αριθµού πρωτεϊνών (intracellular attachment 

proteins), που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι κατενίνες (catenins) α, β και γ, και 

λιγότερο η α-ακτινίνη (a-actinin), η ραδιξίνη (radixcin) και η βινκουλίνη (vinculin)165 . Οι 

καδερίνες φυσιολογικά κατανέµονται σε όλη την έκταση επαφής των κυττάρων µε τα 

άλλα κύτταρα. Στα επιθηλιακά κύτταρα, ειδικότερα, οργανώνονται σε δοµές που 

ονοµάζονται ζώνες πρόσφυσης (zonula  adherens). 
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   Οι σελεκτίνες ανήκουν και αυτές στην οµάδα των µορίων πρόσφυσης, 

συµµετέχοντας κυρίως σε φλεγµονώδεις αντιδράσεις και ειδικότερα στην προσκόλληση 

των λευκοκυττάρων ή λεµφοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα (εικ. 14)166,167.  

 Τέλος, µόρια τα οποία παρουσιάζουν κοινά δοµικά χαρακτηριστικά µε την 

οµόλογη περιοχή των ανοσοσφαιρινών εµπλέκονται στην προσκόλληση των κυττάρων 

µε µηχανισµούς που δεν εξαρτώνται από την παρουσία ιόντων ασβεστίου. Το πιο 

σπουδαίο από αυτά, τουλάχιστον για τα οστά και το νευρικό ιστό, είναι το µόριο Ν-CAM 

(Neural Cell Adhesion Molecule) (εικ. 15)153. 

 

Γ. 3   Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡIΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ  

 Η σηµασία των µορίων πρόσφυσης στην ανάπτυξη των ιστών φαίνεται πιο 

παραστατικά στους ιστούς που φυσιολογικά παρουσιάζουν πολικότητα, όπως για 

παράδειγµα στον επιθηλιακό ιστό. Η εγκατάσταση ενός επιθηλίου από κύτταρα που 

εµφανίζουν πολικότητα, συνοδεύεται από ανακατανοµή µερικών πρωτεϊνών της 

κυτταρικής µεµβράνης και συγκέντρωσή τους σε περιοχές, όπου τα κύτταρα έρχονται σε 

επαφή µεταξύ τους ή µε τη µεσοκυττάρια θεµέλια ουσία. Οι πρωτεΐνες αυτές αρχικά 

βρίσκονται κατά τυχαίο τρόπο στην επιφάνεια του κυττάρου. Στη διαδικασία αυτή 

φαίνεται πως σηµαντικό ρόλο παίζουν τα µόρια πρόσφυσης και ειδικότερα οι καδερίνες. 

Για παράδειγµα, στα επιθηλιακά κύτταρα του νεφρού, η παρουσία της Ε-cadherin (Ε-

cad) είναι απαραίτητη για την ανακατανοµή της Να+-Κ+ ΑΤΡάσης και συστατικών του 

κυτταροσκελετού, στη βασική και πλάγια µεµβράνη του κυττάρου168. Εκτός αυτού, η 

συγκέντρωση της Ε-cad στα σηµεία επαφής των κυττάρων προκαλεί την ανακατανοµή 

των µικροϊνιδίων της ακτίνης προς την περιφέρεια του κυττάρου, όπου συµµετέχουν στο 

σχηµατισµό συνδεσµικών συµπλεγµάτων (για παράδειγµα των δεσµοσωµατίων)169. Ο 

ρόλος της Ε-cad στην εµφάνιση πολικότητας στα επιθηλιακά κύτταρα αποδεικνύεται και 

από µελέτες σε κύτταρα που δε διαθέτουν το συγκεκριµένο µόριο πρόσφυσης. Μια τέτοια
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σειρά είναι η ινοβλαστική σειρά των L-κυττάρων. Επιµόλυνση των L-κυττάρων µε το 

γονίδιο για την πρωτεΐνη Ε-cad οδηγεί σε ανακατανοµή της Να+-Κ+ ΑΤΡάσης και του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης στα σηµεία επαφής των κυττάρων, προσδίδοντας έτσι 

πολικότητα στα κύτταρα αυτά170.  

 Η ανάπτυξη του πλακούντα αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα του ρόλου των 

καδερινών στη µορφολογική διαφοροποίηση των ιστών. Έτσι, στο στάδιο της 

κυτταροτροφοβλάστης παρατηρείται αύξηση της έκφρασης της Ε-cad από τα κύτταρα, 

ενώ στο στάδιο της συγκυτιοτροφοβλάστης, που ακολουθεί, σηµειώνεται σηµαντική 

µείωσή της171. Φαίνεται, επίσης, ότι το είδος των µορίων πρόσφυσης καθώς και η 

κατανοµή τους στο κύτταρο δεν είναι σταθερά, αλλά αλλάζουν στα διάφορα στάδια 

διαφοροποίησης των κυττάρων και των ιστών. Για παράδειγµα, ενώ η Ν-cad εκφράζεται 

κυρίως στα πρώϊµα στάδια της ανάπτυξης του αµφιβληστροειδούς στα κοτόπουλα, η 

έκφραση της R-cad (που είναι η αντίστοιχη καδερίνη της ανθρώπινης C4) επικρατεί στα 

τελικά στάδια της ανάπτυξης του αµφιβληστροειδούς172. Παρατηρείται, δηλαδή, και στα 

µόρια πρόσφυσης ένα ανάλογο φαινόµενο µε αυτό που χαραχτηρίζει τις κοννεξίνες (βλ. 

Β.5). 

      

Γ. 4      ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΣΤΙΤΗ ΙΣΤΟ 

 Ο ρόλος των µορίων πρόσφυσης στην ανάπτυξη του οστίτη ιστού και τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων του έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πεδίο εντατικής έρευνας. 

Από µελέτες σε ζώα, έχει βρεθεί ότι η έκφραση της πρωτεΐνης N-CAM συνδέεται µε το 

στάδιο διαφοροποίησης των οστεοβλαστών. Συγκεκριµένα, η έκφραση της N-CAM δεν 

αρχίζει παρά µόνο στο στάδιο της οστεογενούς συµπύκνωσης και στη συνέχεια χάνεται, 

όταν οι οστεοβλάστες φτάνουν στο τελικό στάδιο της διαφοροποιήσεώς τους, αυτό του 

οστεοκυττάρου173. Η σηµασία που έχει για τον οστίτη ιστό η πρόσφυση των κυττάρων 

διαµέσου των καδερινών φαίνεται ακόµη περισσότερο από την παρατήρηση ότι η 
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πρωτεΐνη N-cad εκφράζεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, από απόψεως χρόνου και 

τόπου, στα αναπτυσσόµενα άκρα εµβρύου κατά τη χονδρογένεση και ότι αντισώµατα 

ενάντια στη N-cad εµποδίζουν τη διαφοροποίηση των µεσεχγυµατικών κυττάρων σε 

χονδροκύτταρα174. Τέλος, µιά άλλη καδερίνη, η Ε-cad, φαίνεται ότι παίζει έναν 

ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη των πρόδροµων οστεοκλαστών σε ώριµες πολυπύρηνες 

οστεοκλάστες 175.  

 Ο σχηµατισµός στην κυτταρική µεµβράνη πόρων από λειτουργικούς 

χασµοσυνδέσµους είναι πιθανό ότι αποτελεί µέρος ενός µηχανισµού αναγνώρισης και 

κατόπιν προσκόλλησης των κυττάρων διαµέσου των µορίων πρόσφυσης. Πράγµατι, 

φαίνεται πως υπάρχει µια λειτουργική σχέση µεταξύ των χασµοσυνδέσµων και των 

µορίων πρόσφυσης, ειδικά της οµάδας των ανοσοσφαιρινών και των καδερινών. Για 

παράδειγµα, επιµόλυνση µε το γονίδιο της πρωτεΐνης Ε-cad, L-CAM ή N-cad, κυττάρων 

µε µειωµένη ικανότητα διακυτταρικής επικοινωνίας αποκαθιστά τη µεταξύ τους 

επικοινωνία µέσω χασµοσυνδέσµων 176, ενώ παράλληλα επιδρά και στον τύπο 

φωσφορυλίωσης της Cx43  (βλ. Ε.2.β) 177,178. Αντίθετα, η χρήση αντισωµάτων ενάντια στις 

καδερίνες αναστέλλει την προσκόλληση των κυττάρων και ταυτόχρονα καταστέλλει το 

σχηµατισµό των χασµοσυνδέσµων 179. 

 Oι ανθρώπινες οστεοβλάστες και οι πρόδροµες µορφές τους διαθέτουν µεγάλη 

ποικιλία καδερινών, των οποίων η έκφραση αλλάζει ανάλογα µε το στάδιο 

διαφοροποίησης στο οποίο βρίσκονται τα παραπάνω κύτταρα. Ο Civitelli και οι 

συνεργάτες του έδειξαν ότι στις ανθρώπινες οστεοβλάστες από το σπογγώδη οστίτη ιστό, 

στα πρόδροµα οστεοκύτταρα του στρώµατος του µυελού και στα κύτταρα από 

οστεοσάρκωµα, ανιχνεύεται mRNA για την C11 και την N-cad αλλά όχι για την E-cad, 

C5 ή C8. Η C4 ανιχνεύθηκε µόνο σε διαφοροποιηµένες οστεοβλάστες. ∆ιέγερση της 

διαφοροποίησης των οστεοβλαστών µε δεξαµεθαζόνη συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση 

της έκφρασης της C4 στις οστεοβλάστες του σπογγώδους οστίτη ιστού. Η C11 είναι επίσης 

παρούσα σε όλες τις οστεοβλάστες και είναι πιο άφθονη σε φυσιολογικά παρά σε 
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µετασχηµατισµένα κύτταρα. Και οι δύο πρωτεΐνες C11 και C4 εντοπίζονται στα σηµεία 

επαφής των κυττάρων. 

      

Γ. 5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑ∆ΕΡΙΝΩΝ 

 ∆ιάφορες παθολογικές καταστάσεις έχουν συνδεθεί µε αλλαγές στο µεταβολισµό 

των καδερινών. Τελευταία έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον πιθανό ρόλο των πρωτεϊνών 

αυτών στο µηχανισµό διασποράς των νεοπλασµατικών κυττάρων. Έχει βρεθεί ότι ο 

βαθµός διαφοροποίησης ή διεισδυτικότητας µερικών καρκινωµάτων είναι αντιστρόφως 

ανάλογος µε το βαθµό έκφρασης της πρωτεΐνης Ε-cad από τα κακοήθη κύτταρα156,180. 

Σύµφωνη µε το παραπάνω είναι και η παρατήρηση ότι τα αδιαφοροποίητα νεοπλάσµατα 

µε υψηλή µεταστατική δραστηριότητα χαρακτηρίζονται από απώλεια της ικανότητας των 

κυττάρων τους να προσκολλώνται µεταξύ τους και να εµφανίζουν χασµοσυνδέσµους181. 

Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις, αλλαγή στην κατανοµή της Ε-cad στο κύτταρο ή στη 

σύνδεσή της µε το κυτταροσκελετό της ακτίνης µπορεί να καταλήξει σε απώλεια της 

κυτταρικής επαφής και αύξηση της διάχυσης του νεοπλάσµατος156.  

 Εκτός από την ογκογένεση, την εξέλιξη και µετάσταση κακοήθων κυττάρων 

και άλλες παθολογικές καταστάσεις έχουν πρόσφατα συσχετισθεί µε αλλαγές στη 

λειτουργία των καδερινών. Το πιο χαραχτηριστικό παράδειγµα είναι η κοινή 

πέµφιξ (pemphigus vulgaris), στην οποία το αυτοαντίσωµα που είναι υπεύθυνο 

για τη νόσο κατευθύνεται ενάντια σε µια καδερίνη182,183. Πειραµατικά δεδοµένα 

επίσης συνηγορούν στο ότι η µεταβολή της πολικότητας των κυττάρων των 

νεφρικών σωληναρίων είναι υπεύθυνη για νοσήµατα των νεφρών, όπως είναι η 

νόσος των πολυκυστικών νεφρών, και για τη παθογένεση της ισχαιµικής βλάβης 

των κυττάρων των εγγύς εσπειραµένων σωληναρίων των νεφρών156.  



 
 
 

  
  
 

68

 

 

 

 

 

∆. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 

ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 

ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 

(GAP JUNCTIONAL COMMUNICATION) 
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 ∆ιάφοροι φυσικοί και χηµικοί παράγοντες που συµµετέχουν στην ανακατασκευή 

του οστού ασκούν ρυθµιστική δράση στην επικοινωνία των οστεοβλαστών διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων της κυτταρικής τους µεµβράνης. Ένας από τους παράγοντες αυτούς 

είναι η προσταγλανδίνη Ε2 (ΡGΕ2), η οποία προκαλεί ταχεία εµφάνιση πλακών 

χασµοσυνδέσµων στην κυτταρική µεµβράνη σε καλλιέργειες οστεοβλαστών184. Η ΡGΕ2 

αυξάνει τη χρωστική σύζευξη τόσο των κυττάρων ROS 17/2.8 (που φυσιολογικά 

παρουσιάζουν υψηλό βαθµό χρωστικής σύζευξης), όσο και των κυττάρων UMR 106-01185 

(στα οποία η χρωστική σύζευξη φυσιολογικά είναι χαµηλή) (βλ. Β.3.β, Β.4). Αξίζει εδώ να 

αναφερθεί επιγραµµατικά ότι διάφορα µηχανικά ερεθίσµατα δρούν στα οστά διαµέσου 

της αύξησης της ΡGΕ2 (βλ. Ζ.2.β, Η.2).      

 Παρόµοια δράση παρουσιάζει και η παραθορµόνη (ΡΤΗ). Επώαση των 

οστεοβλαστών µε την παρουσία ΡΤΗ προκαλεί ταχεία αύξηση της χρωστικής τους 

σύζευξης128,190. Η ΡΤΗ φαίνεται να δρα και αυτή διαµέσου της παραγωγής κυκλικού 

AMP 190, αφού παρόµοια αποτελέσµατα έχουµε µε τη χρήση αναλόγων του cAMP 128. 

 Ο µεταπλαστικός αυξητικός παράγοντας-β1 (TGF-β1) αυξάνει την 

επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους στις ανθρώπινες 

οστεοβλάστες. Αυτό συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση του mRNA και της πρωτεΐνης 

Cx43 στα ίδια κύτταρα191. Αυτές οι παρατηρήσεις παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, αφού 

είναι γνωστό ο παράγοντας TGF-β1 µπορεί, µεταξύ άλλων, να εµποδίσει τη λειτουργία των 

διαφοροποιηµένων οστεοβλαστών. 

  Το pΗ του περιβάλλοντος είναι ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος 

ρυθµίζει την επικοινωνία των οστεοβλαστκών κυττάρων101. Είναι ενδεικτικό ότι η 

εναπόθεση και αποµάκρυνση του ασβεστίου από τα οστά εξαρτάται από το pΗ192. Ο 

Yamaguchi και οι συνεργάτες του µελέτησαν προσεχτικά την ρυθµιστική δράση του pH 

στην διακυτταρική επικοινωνία των κυττάρων ποντικού MC3T3-E1132. Όπως συµβαίνει 

και σε άλλες κυτταρικές σειρές, η επικράτηση χαµηλού pΗ (οξέωση) εξωκυτταρίως 
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ακολουθείται από ανάλογη πτώση του pH στο κυτταρόπλασµα των κυττάρων MC3T3-E1 

και µείωση της επικοινωνίας τους διαµέσου των χασµοσυνδέσµων. Η παρουσία των 

κυττάρων αυτών σε αλκαλικό περιβάλλον επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα. Ο 

µηχανισµός µε τον οποίο το pΗ προκαλεί αυτές τις µεταβολές είναι σύνθετος και 

περιλαµβάνει ταχείες µεταβολές της διαπερατότητας των πόρων των χασµοσυνδέσµων, 

καθώς επίσης και µείωση της σύνθεσης νέας πρωτεΐνης Cx43 µετά από παρατεταµένη 

επικράτηση χαµηλού pΗ στον περιβάλλοντα χώρο132.  

 Όπως εξηγείται στη συνέχεια µε λεπτοµέρεια (βλ. Ζ), διάφοροι µηχανικοί και 

φυσικοί παράγοντες είναι σε θέση να ρυθµίσουν την επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου 

των χασµοσυνδέσµων τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η µείωση του 

αριθµού των χασµοσυνδέσµων στα οστά σε καταστάσεις έλλειψης βαρύτητας193 και η 

ρυθµιστική δράση που ασκούν τα µαγνητικά πεδία στη σύνθεση της Cx43 και κατ’ 

επέκταση στην επικοινωνία των κυττάρων 194,195.  
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E.   ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ 

(INTRACELLULAR TRAFFICKING) 
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Ε.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα της 

ενδοκυττάριας κυκλοφορίας των κοννεξινών (intracellular trafficking), τι 

συµβαίνει, δηλαδή, από τη στιγµή που θα σχηµατισθεί µια νέα πρωτεΐνη στα ριβοσώµατα 

µέχρι την άφιξή της στην κυτταρική µεµβράνη και το σχηµατισµό λειτουργικών 

χασµοσυνδέσµων196. Αν και οι µελέτες έχουν διαφωτίσει πολλές πτυχές της 

ενδοκυττάριας κυκλοφορίας των κοννεξινών, πολλά σηµεία παραµένουν ακόµα 

αδιευκρίνιστα.  

 Οι κοννεξίνες, παρόµοια µε τις άλλες πρωτεΐνες της κυτταρικής µεµβράνης, 

συντίθενται στα ριβοσώµατα που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης 

του τραχέος ενδοπλασµατικού δικτύου (ER) και εισέρχονται στον αυλό του ER 

ταυτόχρονα µε τη µετάφραση του mRNA τους. Η είσοδος των κοννεξινών στον αυλό του 

ER (και όχι σε κάποιο άλλο κυτταρικό διαµέρισµα) εξασφαλίζεται από την ύπαρξη µιας 

συγκεκριµένης αλληλουχίας αµινοξέων στο αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης, ειδικής για 

την µεµβράνη του ER, που καλείται “σηµατοδοτικό πεπτίδιο” (signal peptide)197,198. Μετά 

την είσοδο των κοννεξινών στον αυλό του διάµεσου της µεµβράνης του ER, το 

σηµατοδοτικό πεπτίδιο αποκόπτεται από µια ειδική πεπτιδάση (signal peptidase) και η 

πεπτιδική αλυσίδα διπλώνεται στην τελική της τρισδιάστατη διαµόρφωση. Ακολουθεί 

ολιγοµερισµός των µονοµερών κοννεξίνης σε εξαµερή κοννεξόνια (ηµιπόρους), αφού η 

πρωτεΐνη εξέλθει από το ER199. Ο ολιγοµερισµός πραγµατοποιείται είτε στο 

κυτταρόπλασµα των κυττάρων (το πιο πιθανό) είτε αφού φθάσουν στην κυτταρική τους 

µεµβράνη199 (βλ. Ε.3.δ, εικ. 18). Ο κύκλος ζωής των ηµιπόρων συµπληρώνεται µε τη 

σύνδεσή τους (docking) µε τους ηµιπόρους γειτονικών κυττάρων και το σχηµατισµό 

χασµοσυνδέσµων και, τέλος, µε τη συγκέντρωση πολλών χασµοσυνδέσµων µαζί 

προκειµένου να σχηµατίσουν τις πλάκες των χασµοσυνδέσµων (εικ. 16α). Έχει προταθεί 

η ύπαρξη κάποιου, άνωστου µέχρι τώρα, παράγοντα που εµποδίζει πιθανή εσφαλµένη 
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πορεία της κοννεξίνης πριν ή κατά την εµπέδωσή της στην κυτταρική µεµβράνη 200. Η 

αποµάκρυνση των χασµοσυνδέσµων από την επιφάνεια του κυττάρου φαίνεται πως 

περιλαµβάνει την ενδοκύττωση ολόκληρου του συµπλέγµατος του χασµοσυνδέσµου από 

το κύτταρο και την αποδόµησή του από τα λυσοσώµατα 201,202.  

 

E. 2   ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ 43 (Cx43) 

E. 2. α  ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ, ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ Cx43 

 Το προϊόν µετάφρασης του mRNA της Cx43 είναι µια πρωτεΐνη µε φαινοµενικό 

µοριακό βάρος περίπου 42kD. Η πρωτεΐνη αυτή στη συνέχεια (µέσα σε 1-2 ώρες) παίρνει 

µια νέα µορφή µε µοριακό βάρος 45kD 203-205. Στην πραγµατικότητα, η νέα αυτή µορφή 

της πρωτεΐνης µεταναστεύει σε ηλεκτροφόρηση πηκτής ακρυλαµιδίου ως µια διπλή ζώνη 

µε ασαφή όρια, που εκτείνεται από το 44kD ως το 46kD 177,203,206. Η σταδιακή αλλαγή 

της φαινοµενικής µάζας, που συµβαίνει στο µόριο της Cx43, µετά τη µετάφρασή της, 

συνδέεται άµεσα µε τη φωσφορυλίωση του µορίου της. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η 

φωσφορυλίωση είναι µια διαδικασία που µπορεί να αλλάξει την ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα και συµπεριφορά συγκεκριµένων πρωτεϊνών (βλ. συνέχεια) 207,208.  

 Οι πρώτες ανακοινώσεις σχετικά µε τη φωσφορυλίωση των κοννεξινών προήλθαν 

από πειράµατα µεταβολικής σήµανσης της Cx32 των ηπατικών κυττάρων τρωκτικών µε 

[32Ρ]-ορθοφωσφορικό. Η προσθήκη του 8-βρωµο-cAMP στα κύτταρα αυτά αύξησε κατά 

1.6 φορά την ενσωµάτωση του [32Ρ] στο µόριο της Cx32 µέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (<1 ώρας) 207, χωρίς παράλληλη αύξηση του ολικού ποσού της πρωτεΐνης 208. 

Ανάλυση των φωσφορυλιωµένων αµινοξέων της πρωτεΐνης (phosphoamino acid analysis) 

έδειξε ότι η φωσφορυλίωση συνέβη σχεδόν αποκλειστικά στα αµινοξέα της 

σερίνης 207 (βλ. Ε.2.β). Τη φωσφορυλίωση της Cx32 ακολούθησε αύξηση της 

αγωγιµότητας των αντίστοιχων χασµοσυνδέσµων κατά 50-75%, γεγονός που υποδηλώνει 
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τον πιθανό ρόλο της φωσφορυλίωσης στη ρύθµιση της επικοινωνίας των κυττάρων 

διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους (βλ. Ε.2.β).  

 Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει και για την Cx43. Για τη διευκόλυνση της 

σύγκρισης των ευρηµάτων από τις διάφορες µελέτες σχετικά µε τη φωσφορυλίωση της 

Cx43, στα επόµενα κεφάλαια χρησιµοποιείται η ονοµατολογία που προτάθηκε από την 

Musil και τους συνεργάτες της177,206. Σύµφωνα µε την ονοµατολογία αυτή, οι τρεις 

µορφές της πρωτεΐνης Cx43 ταξινοµούνται µε βάση τα περιγραφικά τους ονόµατα και όχι 

µε βάση το µοριακό τους βάρος. Έτσι, το πρώτο προϊόν της µετάφρασης του mRNA της 

Cx43 (δηλαδή η µορφή 42kD) θα αναφέρεται στο εξής ως πρωτεΐνη Cx43-ΝΡ (ΝΡ, από το 

αγγλικό “not phosphorylated”), αφού η µορφή αυτή δεν σηµαίνεται µε [32Ρ] και δεν είναι 

ευαίσθητη στην αλκαλική φωσφατάση 206. Οι άλλες δυό µορφές, που αντιστοιχούν στις 

φωσφορυλιωµένες µορφές της Cx43, θα αναφέρονται ως Cx43-Ρ1 και Cx43-Ρ2. 

Πρόκειται για τις δύο βραδείες ζώνες που εµφανίζονται στην ηλεκτροφόρηση πηκτής 

ακρυλαµιδίου. Να τονιστεί, πάντως, ότι στην ονοµατολογία αυτή τα Ρ1 και Ρ2 είναι απλοί 

περιγραφικοί προσδιορισµοί και δεν φανερώνουν τον αριθµό των φωσφορυλιωµένων 

αµινοξέων σε κάθε µορφή της Cx43.  

             Πολλές µελέτες έχουν δείξει τη φωσφορυλιωµένη φύση των ηλεκτροφορητικά πιο 

αργών µορφών της Cx43, δηλαδή της Ρ1 και Ρ2 µορφής (εικ. 16β). Σε πειράµατα 

ανοσοκαθίζησης, όπου κύτταρα που εκφράζουν άφθονη Cx43 συγκαλλιεργούνται µε 

[32Ρ]-ορθοφωσφορικό, παρατηρείται εκποµπή ραδιενεργού σήµατος και από τις δύο 

ηλεκτροφορητικές ζώνες που αντιστοιχούν στις µορφές Ρ1 και Ρ2, γεγονός που φανερώνει 

ότι οι µορφές Cx43-Ρ1 και Cx43-Ρ2  ενσωµατώνουν το [32Ρ] 177,206. Αντιθέτως, όταν τα ίδια 

κύτταρα συγκαλλιεργηθούν µε [32Ρ]-ορθοφωσφορικό και αλκαλική φωσφατάση, 

παρατηρείται πλήρης αποµάκρυνση του ραδιενεργού σήµατος και απώλειας των 

ηλεκτροφορητικών ζωνών Cx43-Ρ1 και Cx43-Ρ2 177,203,206. Όπως είναι φυσικό, η 

παρουσία της αλκαλικής φωσφατάσης στο υλικό της καλλιέργειας οδηγεί σε αναστολή της 
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φωσφορυλίωσης της Cx43, µε αποτέλεσµα τη µετατροπή της ηλεκτροφορητικής 

απεικόνισης της Cx43, από µια τριπλή ζώνη (δηλαδή Cx43-ΝΡ, Cx43-Ρ2 και Cx43-Ρ2) σε 

µια µονήρη ζώνη µοριακού βάρους 42kD (δηλαδή Cx43-ΝΡ) 177,203,206. Τέλος, κύτταρα 

που καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό που είτε δεν περιέχει αλκαλική φωσφατάση είτε 

περιέχει ταυτόχρονα αλκαλική φωσφατάση και κάποιον αναστολέα της φωσφατάσης δεν 

παρουσιάζουν καµιά αλλαγή ούτε στην ηλεκροφορητική κινητικότητα ούτε στην ένταση 

της σήµανσης της Cx43177,203. Όπως συµβαίνει µε την Cx32 και η Cx43 φυσιολογικά 

φωσφορυλιώνεται στα αµινοξέα της σερίνης177,203,205,209 (βλ. Ε.2.β). Η 

φωσφορυλίωση της νεοσχηµατιζόµενης Cx43 είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

κυττάρων που διαθέτουν χασµοσυνδέσµους από Cx43 και παρουσιάζουν υψηλό βαθµό 

επικοινωνίας µεταξύ τους. 

 Να σηµειωθεί εδώ ότι σε ηλεκτροφόρηση πηκτής υψηλού διαχωρισµού η 42kD 

µορφή της Cx43 µπορεί να εµφανιστεί και ως διπλή ζώνη που αντιστοιχεί σε µοριακό 

βάρος 42-43kD. Τις περισσότερες φορές η µορφή 43kD δεν διακρίνεται εύκολα, εξαιτίας 

της έντασης της ηλεκτροφορητικής ζώνης που αντιστοιχεί στη µορφή 42kD της πρωτεΐνης 

(nascent form). Πάντως, η 43kD µορφή της Cx43 είναι ευαίσθητη στη δράση της 

αλκαλικής φωσφατάσης, γεγονός που συνηγορεί πράγµατι υπέρ µιας πρώϊµης και 

παροδικής φωσφορυλίωσης της Cx43 210. ∆εδοµένου ότι η 42-43kD µορφή της Cx43 

εντοπίζεται στη συσκευή Golgi 211, ο ρόλος µιας τόσο πρώιµης φωσφορυλίωσης της Cx43 

παραµένει άγνωστος. Είναι πιθανό ότι η φωσφορυλίωση της Cx43 στο στάδιο αυτό είναι 

απαραίτητη για τη διευκόλυνση, αργότερα, του ολιγοµερισµού της πρωτεΐνης (βλ. Ε.3.β) 

199. Είναι, επίσης, πιθανό ότι η πρώιµη φωσφορυλίωση της Cx43 συµβαίνει στην αρχή 

της εκκριτικής οδού πρός τη µεµβράνη του κυττάρου, προκειµένου να προφυλαχτεί η 

πρωτεΐνη από πιθανή εσφαλµένη πτύχωσή της, όταν καταλήξει στην τελική τρισδιάστατη 

µορφή της ή να αποφευχθεί η αποδόµηση της πρωτεΐνης πριν από τον ολιγοµερισµό της 

και τη µεταφορά της στην επιφάνεια του κυττάρου. Αυτή η διαδικασία ίσως αποτελεί 

µέρος ενός προγράµµατος “ποιοτικού ελέγχου” (quality control) του κυττάρου, που 
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το προφυλάσσει από την σύνθεση ανώµαλων ή ακατάλληλων για την κυτταρική του 

µεµβράνη πρωτεϊνών 212.    

      

Ε. 2. β.  ΦΩΣΦΩΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ Cx43 ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Οι πρώτες ανακοινώσεις σχετικά µε τη φωσφορυλίωση των κοννεξινών σε κύτταρα 

προήλθαν από πειράµατα µεταβολικής σήµανσης της Cx32 των ηπατικών κυττάρων 

τρωκτικών µε [32Ρ]-ορθοφωσφορικό 207. Ανάλυση των φωσφορυλιωµένων αµινοξέων έδειξε 

ότι η φωσφορυλίωση συνέβη σχεδόν αποκλειστικά στις θέσεις του µορίου της Cx32, που 

υπήρχε το αµινοξύ σερίνη 207. Κατά παρόµοιο τρόπο, η φωσφορυλίωση του µορίου της 

Cx43 πραγµατοποιείται στα αµινοξέα της σερίνης 177,203,204. Αυτό συµβαίνει σε κάποιο 

στάδιο µεταγενέστερο από το στάδιο της µετάφρασης του mRNA της Cx43. Από µελέτες 

κυττάρων που παρουσιάζουν ελλιπή διακυτταρική επικοινωνία (communication-deficient 

cells), όπως για παράδειγµα τα ινοβλαστικά κύτταρα L929 και τα κύτταρα από σάρκωµα 

ποντικού S180, είναι φανερό πως υπάρχει µια στενή λειτουργική σχέση µεταξύ της 

φωσφορυλίωσης του µορίου της Cx43 στις θέσεις σερίνης και της ικανότητας των 

κυττάρων να επικοινωνούν µεταξύ τους διαµέσου των χασµοσυνδέσµων της µεµβράνης 

τους177. Παρά την απουσία µορφολογικά και φυσιολογικά αναγνωρίσιµων 

χασµοσυνδέσµων, τα παραπάνω κύτταρα είναι ικανά να συνθέτουν Cx43-ΝΡ και, ακόµα 

περισσότερο, να τη µεταφέρουν στην κυτταρική τους επιφάνεια177,206. Σε σύγκριση µε τα 

κύτταρα που έχουν την ικανότητα της διακυτταρικής επικοινωνίας (communication-

competent cells), τα κύτταρα µε µειωµένη ή και απούσα την ικανότητα αυτή 

παρουσιάζουν δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, η συγκέντρωση της Cx43 είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη ενδοκυττάρια από ό,τι στην επιφάνεια του κυττάρου, όπου δύσκολα 

ανιχνεύεται. ∆εύτερον, δεν ανιχνεύεται η φωσφορυλιωµένη (Ρ2) µορφή της πρωτεΐνης στα 

κύτταρα αυτά177,206. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιµόλυνση των κυττάρων S180 µε 
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cDNA που κωδικοποιεί το µόριο πρόσφυσης L-CAM οδηγεί σε σύνθεση της µορφής 

Cx43-Ρ2 και µετατροπή των κυττάρων σε κύτταρα ικανά να επικοινωνούν µεταξύ τους 
176,177. Αντιθέτως, κύτταρα που αναπτύσσουν διακυτταρική επικοινωνία, όταν εκτεθούν σε 

ουσίες που αναστέλλουν τη διαπερατότητα διαµέσου των χασµοσυνδέσµων (για 

παράδειγµα, η επτανόλη και το αντίσωµα έναντια στο Fab τµήµα του L-CAM µορίου 

πρόφυσης), παύουν να συνθέτουν την Ρ2 µορφή της Cx43. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

δείχνουν πολύ παραστατικά τη στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ της ικανότητας των 

κυττάρων να φωσφορυλιώνουν την Cx43 στην µορφή Ρ2 και της ικανότητάς τους για 

διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους 213.   

 

Ε. 2. γ  ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΤΗΣ Cx43 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Σε αντίθεση µε τη φωσφορυλίωση της σερίνης, η φωσφορυλίωση του µορίου της 

Cx43 στις θέσεις που υπάρχει το αµινοξύ τυροσίνη οδηγεί σε αναστολή της 

διακυτταρικής επικοινωνίας. Η επιµόλυνση των κυττάρων LΑ25-NRK µε το 

θερµοευαίσθητο ογκογονίδιο του ιού του σαρκώµατος v-src, προκαλεί αναστρέψιµη 

αναστολή της ικανότητάς τους να επικοινωνούν. Η παρατήρηση αυτή απετέλεσε την 

πρώτη ένδειξη ότι η κινάση της τυροσίνης εµπλέκεται στη ρύθµιση της διακυτταρικής 

επικοινωνίας διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 214. Το προϊόν του ογκογονιδίου v-src είναι 

η πρωτεΐνη pp60v-src, η οποία εµφανίζει ιδιότητες πρωτεϊνικής κινάσης. Η ενζυµική 

δραστηριότητά της εκδηλώνεται σε θερµοκρασία 33ο C (θερµοκρασία κατάλληλη για την 

µεταγραφή του γονιδίου του ιού)215. Αλλαγή της θερµοκρασίας από απαγορευτική (39ο C) 

σε κατάλληλη για την αύξηση της δραστηριότητας της κινάσης pp60v-src ακολουθείται, 

µέσα σε λίγα λεπτά, από σηµαντική απώλεια της χρωστικής σύζευξης των κυττάρων 216. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο βαθµός της χρωστικής σύζευξης 

των κυττάρων είναι ένας αξιόπιστος δείκτης του βαθµού της διακυτταρικής επικοινωνίας 
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διαµέσου των χασµοσυνδέσµων (βλ. B.4).  

 Ο µηχανισµός δράσης της πρωτεΐνης pp60v-src φαίνεται ότι οφείλεται στην 

άµεση φωσφορυλίωση του αµινοξέος τυροσίνης του µορίου της Cx43204,209. Αν και 

διάφορα συστατικά µέρη του κυτταροσκελετού, όπως η βινκουλίνη, αποτελούν και αυτά 

υπόστρωµα για την πρωτεΐνη pp60v-src 217, η µείωση της επικοινωνίας των κυττάρων 

εξαιτίας της δράσης της pp60v-src συµβαίνει πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στον 

κυτταροσκελετό και τη µορφολογία του κυττάρου 218. Εκτός αυτού, η δράση της pp60v-src 

σε κύτταρα που έχουν υποστεί µεταλλάξεις στον κυτταροσκελετό τους δεν διαφέρει από 

τη δράση της στα µη µεταλλαγµένα κύτταρα 218. Η δράση της pp60v-src περιορίζεται µόνο 

στην Cx43 και όχι σε άλλες κοννεξίνες, όπως για παράδειγµα στην Cx32, αφού 

φωσφορυλίωση στο αµινοξύ τυροσίνη παρατηρείται µόνο στην Cx43209. Η παρουσία 

τυροσίνης στη θέση 265 στο κυτταροπλασµατικό άκρο του µορίου της Cx43 φαίνεται ότι 

είναι καθοριστικής σηµασίας για τη δράση της πρωτεϊνικής κινάσης pp60v-src. Μάλιστα, 

αντικατάσταση της τυροσίνης αυτής µε φαινυλαλανίνη, οδηγεί σε αναστολή της 

φωσφορυλίωσης των υπόλοιπων τυροσινών του µορίου της Cx43 από την pp60v-src και σε 

αύξηση της διακυτταρικής επικοινωνίας209. Είναι πιθανό ότι η αντικατάσταση της 

συγκεκριµένης τυροσίνης από τη φαινυλαλανίνη οδηγεί σε αλλαγή της τριτοταγούς δοµής 

του µορίου της Cx43 κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλες τυροσίνες του µορίου να 

µετατοπίζονται σε θέσεις µη προσιτές για την κινάση. Είναι ενδεικτικό ότι η Cx32 , η 

οποία δεν διαθέτει τυροσίνη στη θέση 265, δεν υφίσταται την αρνητική δράση της 

κινάσης pp60v-src. 

 Ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο η φωσφορυλίωση της τυροσίνης από την 

pp60v-src οδηγεί σε αναστολή της διακυτταρικής επικοινωνίας παραµένει άγνωστος. Η 

µεταφορά της νεοσχηµατισµένης Cx43 από το κυτταρόπλασµα στην κυτταρική 

µεµβράνη εξαρτάται από την επαφή των κυττάρων  και δεν εµποδίζεται από την έκφραση 

του ογκογονιδίου v-src 209. Εξάλλου, η αρνητική δράση της pp60v-src στην επικοινωνία 
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των κυττάρων είναι ταχεία214. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η δράση της 

pp60v-src ασκείται είτε στη ρύθµιση διόδου (gating) του πόρου του χασµοσυνδέσµου είτε 

σε κάποια φάση του ολιγοµερισµού των µονοµερών κοννεξινών και όχι στη σύνθεση ή την 

ενδοκυττάρια κυκλοφορία των κοννεξινών. 

 

E. 3.    ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ Cx43  (εικ. 16α) 

E. 3. α ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΘΕΣΗ: ΤΡΑΧΥ ΕΝ∆ΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ/ΣΥΣΚΕΥΗ GOLGI 

 Η δηµιουργία µιας σειράς ποιοτικά καλών αντισωµάτων ενάντια σε συγκεκριµένα 

εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια τµήµατα του µορίου των κοννεξινών τα τελευταία χρόνια 

συνετέλεσε στο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια τόσο η δευτεροταγής δοµή των κοννεξινών 

όσο και η ενδοκυττάρια κατανοµή τους. Με την τεχνική του ανοσοφθορισµού και τη 

χρήση αντισωµάτων ενάντια στη Cx43, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δοκιδωτής φθορίζουσας 

χρώσης µεταξύ των µεµβρανών γειτονικών κυττάρων και γύρω από τον πυρήνα 

τους201,210. Περαιτέρω µελέτες ανοσοφθορισµού µε ταυτόχρονη χρήση δύο αντισωµάτων 

ενάντια στη Cx43 και στη συσκευή Golgi έδειξαν ότι η χρώση στην παραπυρηνική 

περιοχή των κυττάρων αντιστοιχεί σε µια σταθερή δεξαµενή από Cx43, η οποία βρίσκεται 

στη συσκευή Golgi 210. Στην πραγµατικότητα, 40% της Cx43 του κυττάρου 

εντοπίζεται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και τη συσκευή Golgi 202. Το 

κλάσµα της πρωτεΐνης Cx43 που εντοπίζεται στη συσκευή Golgi βρίσκεται σε µη 

φωσφορυλιωµένη µορφή (Cx43-ΝΡ), ενώ η φωσφορυλιωµένη της µορφή (κυρίως η Cx43-

Ρ2) είναι συγκεντρωµένη κυρίως στις πλάκες των χασµοσυνδέσµων στην επιφάνεια του 

κυττάρου 206 (βλ. Ζ.2.γ). Η συσκευή Golgi αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό και για άλλες 

κοννεξίνες, όπως την Cx32 στα ηπατοκύτταρα ποντικού 202 και τις Cx43 και Cx32 σε 

επιµολυσµένα κύτταρα ΒΗΚ200. 
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E. 3. β   ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΘΕΣΗ: ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ  

 Ο ολιγοµερισµός των δοµικών πεπτιδικών µονάδων (subunits) των διάφορων 

πρωτεϊνών που είναι εµπεδωµένες στη µεµβράνη του κυττάρου πραγµατοποιείται στο 

τραχύ ενδοπλασµατικό δίκτυο (ΕR) των κυττάρων 212,220. Πεπτιδικές µονάδες που 

αποτυγχάνουν να ολιγοµερισθούν και βρίσκοναι ελεύθερες ή συνδεδεµένες µεταξύ τους 

σε ατελή αθροίσµατα αποδοµούνται είτε στο ΕR είτε στα λυσοσώµατα και έτσι δεν 

φτάνουν ποτέ στην κυτταρική µεµβράνη212,221. Αυτή η διαδικασία είναι µέρος ενός 

προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου του κυττάρου, που σκοπό έχει να εµποδίσει την 

παρουσία µη φυσιολογικών ή ακατάλληλων πρωτεϊνών στην επιφάνεια του. Μετά τη 

συγκρότησή τους στο ER, οι πρωτεΐνες εισέρχονται στο δίκτυο cis-Golgi ή ενδιάµεσο 

διαµέρισµα (cis-Golgi network ή intermediate compartent), που στην ουσία είναι ένα 

δίκτυο από σωληνίσκους και µικροκυστίδια µεταξύ του ΕR και της συσκευής Golgi (εικ. 

17). Κατόπιν διέρχονται µέσα από τη συσκευή Golgi και, τέλος, διαµέσου του δικτύου 

trans-Golgi (trans-Golgi network) κατευθύνονται προς την επιφάνεια του κυττάρου. Σε 

συγκεκριµένες πρωτεΐνες που αποτελούνται από πολλές δοµικές µονάδες (όπως ο 

παράγοντας von Willebrand, η ακετυλοχολινεστεράση, το επιφανειακό αντιγόνο της 

ηπατίτιδος Β και άλλες), η διαδικασία του ολιγοµερισµού αρχίζει στο ΕR (συνήθως µε 

σχηµατισµό διµερών συνδεδεµένων µε δισουλφιδικούς δεσµούς) και ολοκληρώνεται σε 

ένα ή περισσότερα κυτταρικά διαµερίσµατα µετά το ΕR 199,222.  

 Η Cx43 διαφέρει από τις παραπάνω πρωτεΐνες στο ότι δεν παρατηρείται καµιά 

τάση ολιγοµερισµού της (ούτε έστω σχηµατισµός διµερούς) στο ΕR 199. Αντίθετα, φαίνεται 

πως η Cx43 διέρχεται µέσα από το ενδιάµεσο διαµέρισµα ως µονήρες πεπτίδιο και όχι 

ως πολυµερές. Αυτό προκύπτει από πειράµατα επώασης κυττάρων (θηλαστικών) σε 15ο C. 

Στη θερµοκρασία αυτή αναστέλλεται η µεταφορά της νεοσχηµατιζόµενης Cx43 προς τη 

συσκευή Golgi, µε αποτέλεσµα να αθροίζεται η πρωτεΐνη στο ενδιάµεσο διαµέρισµα 
199,223. Προσπάθεια να ανιχνευθεί πολυµερισµένη µορφή της Cx43 (για παράδειγµα, 
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κοννεξόνια) στο χώρο αυτό έχει δώσει αρνητικά αποτελέσµατα199. Να σηµειωθεί ότι η 

θερµοκρασία αυτή δεν είναι θερµοδυναµικά περιοριστική για τον ολιγοµερισµό της 

Cx43, αν το σύστηµα ER-Golgi λειτουργεί φυσιολογικά199. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι τελικά η συγκρότηση των κοννεξινών σε κοννεξόνια συµβαίνει στο δίκτυο 

trans-Golgi (TNG). Επώαση των κυττάρων σε θερµοκρασία 20ο C εµποδίζει την 

ενδοκυττάρια µεταφορά των νεοσχηµατισµένων πρωτεϊνών πέρα από το διαµέρισµα TNG 

του συστήµατος Golgi και, άρα, την εµφάνισή τους στη µεµβράνη του κυττάρου 224,225. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα NRK, ενώ δεν εµφανίζουν Cx43 στην επιφανειά 

τους, είναι σε θέση να σχηµατίζουν κοννεξόνια199.   

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Ε.2.β), κύτταρα τα οποία 

παρουσιάζουν µερική (S180 κύτταρα από σάρκωµα) ή πλήρη έλλειψη (L929 ινοβλάστες) 

αναγνωρίσιµων χασµοσυνδέσµων και ανικανότητα φωσφορυλίωσης της Cx43-ΝΡ στη 

µορφή Cx43-Ρ2 είναι ικανά να συνθέτουν Cx43, και να σχηµατίζουν κοννεξόνια199. Και οι 

δύο κυτταρικές αυτές σειρές δεν διαθέτουν µόρια πρόσφυσης στην κυτταρική τους 

µεµβράνη. Παρ’ όλα αυτά, η επιµόλυνση των κυττάρων S180 µε cDNA που κωδικοποιεί 

τα µόρια πρόσφυσης τα καθιστά ικανά να φωσφορυλιώνουν την Cx43 και να σχηµατίζουν 

χασµοσυνδέσµους176,177. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ούτε η σύνδεση των κυττάρων 

µεταξύ τους διαµέσου των µορίων πρόσφυσης αλλά ούτε και η φωσφορυλίωση της Cx43 

σε Cx43-Ρ2 είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για το σχηµατισµό κοννεξονίων199. 

 

Ε. 3. γ   ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΘΕΣΗ: ΚΟΝΝΕΞΙΝΗ 43 ΚΑΙ KYTTAΡIKH MEMBΡANH 

 Η Musil και οι συνεργάτες της, χρησιµοποιώντας την τεχνική της προσθήκης της 

βιταµίνης βιοτίνης στις πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας (biotinylation)226, έδειξαν ότι 

η φωσφορυλίωση της Cx43 στην ώριµη µορφή Cx43-Ρ2 συµβαίνει µετά την άφιξη και την 

ενσωµάτωση της νεοσχηµατισµένης Cx43-ΝΡ στη µεµβράνη των κυττάρων, τα οποία 

παρουσιάζουν διακυτταρική επικοινωνία206. Η βιοτίνη είναι µια ουσία που σχηµατίζει 
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οµοιοπολικούς δεσµούς µε τις αµινικές οµάδες (κυρίως της λυσίνης) των πρωτεϊνών της 

κυτταρικής µεµβράνης και ειδικότερα των τµηµάτων τους που εκτείνονται 

εξωκυττάρια227. Η ύπαρξη της µορφής Cx43-ΝΡ στην επιφάνεια του κυττάρου δείχνει ότι 

η µεταφορά της πρωτεΐνης στην κυτταρική µεµβράνη δεν συνεπάγεται αυτόµατα και το 

σχηµατισµό χασµοσυνδέσµων. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι κύτταρα µε ελάχιστους 

(S180) ως καθόλου (L929) χασµοσυνδέσµους µεταφέρουν, παρ’ όλα αυτά, την Cx43 στην 

κυτταρική τους µεµβράνη206. Τα παραπάνω δεδοµένα θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη 

θεωρητική βάση για τη διατύπωση ενός µοντέλου σχηµατισµού των χασµοσυνδέσµων. 

Σύµφωνα µε αυτό, πρόδροµες µορφές των πόρων ενσωµατώνονται σε µη ειδικές περιοχές 

της κυτταρικής µεµβράνης και στη συνέχεια αθροίζονται στα σηµεία επαφής των 

γειτονικών κυττάρων µε πλάγια µετατόπιση στη λιπιδική διπλοστιβάδα της µεµβράνης, 

προκειµένου να σχηµατίσουν  τους χασµοσυνδέσµους73  (εικ. 14) (βλ. Ε.3.δ).  

 Η µετατροπή της Cx43 στη µορφή Ρ2, αν και είναι αναγκαία για το σχηµατισµό 

των χασµοσυνδέσµων, δεν φαίνεται ότι είναι ο µηχανισµός µε τον οποίο οι διακυτταρικοί 

πόροι ανοίγουν και κλείνουν (gating). Επώαση για µερικές ώρες καλά επικοινωνούντων 

κυττάρων µε επτανόλη οδηγεί στην αναστολή της φωσφορυλίωσης της Cx43-ΝΡ και 

απώλεια της ικανότητάς τους για επικοινωνία, όπως αυτή φανερώνεται µε τη µέτρηση της 

χρωστικής τους σύζευξης. Αντίθετα, όταν τα ίδια κύτταρα εκτεθούν σε επτανόλη µόνο για 

µερικά λεπτά, η ποσότητα της φωσφορυλιωµένης τους Cx43 είναι ίδια µε αυτή των 

κυττάρων που δεν εκτέθηκαν στην ουσία (κύτταρα ελέγχου), αν και τα κύτταρα χάνουν 

και πάλι την ικανότητά τους για επικοινωνία 206.  

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, εξάγονται ορισµένα συµπεράσµατα για τον 

λειτουργικό ρόλο που πιθανώς έχει η φωσφορυλίωση του µορίου της Cx43. Πρώτα από 

όλα, γίνεται εµφανές από την παρουσία της Cx43-ΝΡ στην κυτταρική µεµβράνη, ότι η 

φωσφορυλίωση της Cx43 δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταφορά της 

πρωτεΐνης στην επιφάνεια του κυττάρου. Βέβαια, το ότι η Cx43-ΝΡ τελικά µετατρέπεται 

στη µορφή Cx43-Ρ δείχνει ότι στα κύτταρα που εµφανίζουν ικανότητα διακυτταρικής 
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επικοινωνίας, η µεταφορά της Cx43-ΝΡ στην κυτταρική µεµβράνη είναι µέρος µιας 

φυσιολογικής οδού, µε τελικό στόχο το σχηµατισµό χασµοσυνδέσµων. H ύπαρξη µιας 

επιπλέον, έστω και ποσοτικά µικρής, µορφής Cx43 (που ενίοτε εµφανίζεται στην 

ηλεκτροφόρηση πηκτής µεταξύ της ηλεκτροφορητικής ζώνης της Cx43-ΝΡ και Cx43-Ρ1) 

κάνει πιθανή (τουλάχιστον σε µερικούς κυτταρικούς τύπους) µια πρώιµη φωσφορυλίωση 

της Cx43, πρίν ακόµα αρχίσει η µεταφορά της πρωτεΐνης στην κυτταρική µεµβράνη και 

η µετατροπή της στις “ώριµες” µορφές Ρ1 και Ρ2 204. Τέλος, η παρουσία της µορφής 

Cx43-Ρ2 σε ενεργά και µη επικοινωνούντα κύτταρα φανερώνει ότι η αναστρέψιµη 

µετατροπή της Cx43 στη µορφή Ρ2 δεν είναι ο µηχανισµός µε τον οποίο ρυθµίζεται η 

διαπερατότητα των διακυτταρικών πόρων. 

      

Ε. 3. δ   ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΘΕΣΗ: ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ KAI KYTTAΡIKH MEMBΡANH 

 Στην εικόνα 18 παρουσιάζονται διαγραµµατικά δύο πιθανοί µηχανισµοί 

σχηµατισµού των χασµοσυνδέσµων στην κυτταρική επιφάνεια. Στον πρώτο και πιο 

πιθανό, η αναγνώριση και η σύνδεση των κυττάρων στη µεµβράνη τους εµπλέκει την 

πρόσφυση ήδη σχηµατισµένων ηµιπόρων και από τα δύο προσανατολισµένα για 

γειτνίαση κύτταρα. Στο δεύτερο µηχανισµό, δύο κοννεξίνες, µία από κάθε γειτονικό 

κύτταρο, συνδέονται, προκειµένου να σχηµατίσουν το πρώτο σηµείο επαφής. Παρόµοια 

ζεύγη κοννεξινών σχηµατίζονται και σε άλλα µέρη της µεµβράνης. Αυτά µετατοπίζονται 

πλάγια στη λιπιδική διπλοστιβάδα και αθροίζονται ανά έξι ζευγάρια, προκειµένου να 

σχηµατίσουν ένα ζεύγος κοννεξονίων µεταξύ των γειτονικών κυττάρων, οδηγώντας έτσι στο 

σχηµατισµό ενός διακυτταρικού πόρου (χασµοσυνδέσµου). Αυτό ακολουθείται από 

µετατόπιση και άλλων ζευγαριών κοννεξονίων µε τελικό αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

πλακών χασµοσυνδέσµων. 

 Η παρουσία κοννεξινών σε κύτταρα που δεν έχουν µορφολογικά και φυσιολογικά 
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αναγνωρίσιµους χασµοσυνδέσµους 206 (βλ. Ε.3.γ) οδηγεί σε τρία συµπεράσµατα σχετικά 

µε την επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους. Πρώτον, 

οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθµό ή το µέγεθος των χασµοσυνδέσµων, δεν ισοδυναµεί 

αναγκαστικά µε αλλαγή στην έκφραση του αντίστοιχου γονιδίου. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 

αναγκαία η ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική µελέτη τόσο της ίδιας της πρωτεΐνης όσο 

και των αντίστοιχων επιπέδων του mRNA της πρωτεΐνης, πριν κανείς αποφανθεί για 

πραγµατική µεταβολή των χασµοσυνδέσµων (βλ. Λ.3). ∆εύτερον, η παρουσία του mRNA 

της Cx43 και της ίδιας της πρωτεΐνης δεν σηµαίνει ότι το κύτταρο κατέχει λειτουργικούς 

διακυτταρικούς πόρους. Κατά συνέπεια, η λειτουργικότητα των πόρων θα πρέπει κάθε 

φορά να διερευνάται µε τη βοήθεια άλλων µεθόδων, όπως αυτή της χρωστικής σύζευξης 

(βλ. Λ.1). Τρίτον, η µετατροπή κυττάρων από ανίκανα για επικοινωνία σε ικανά, 

τουλάχιστον σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όχι διεγείροντας την 

µεταγραφή του γονιδίου των κοννεξινών, αλλά προκαλώντας φωσφορυλίωση υπαρχόντων 

κοννεξινών και, κατ’ επέκταση, το σχηµατισµό λειτουργικών χασµοσυνδέσµων 213.  

 

Ε. 4    ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΖΩΗΣ (Τ½) ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 

  Ο ρυθµός ανακύκλωσης των κοννεξινών (turnover), συγκρινόµενος µε πολλών 

άλλων πρωτεϊνών της κυτταρικής µεµβράνης, είναι πολύ γρήγορος. Η χρήση ειδικών 

αντισωµάτων σε πειράµατα ανοσοκαθίζησης ραδιοσηµασµένων κοννεξινών έδειξε ότι οι 

Cx43, Cx32 και Cx45 έχουν χρόνο ηµίσειας ζωής (Τ½) περίπου 2-3 ώρες177,203. Ο Τ½ 

της Cx26 των ηπατοκυττάρων είναι περίπου 2 ώρες228. Αν και ο Τ½ των κοννεξινών είναι 

πιθανό να διαφέρει για κάθε κοννεξίνη και για κάθε τύπο κυττάρου, φαίνεται πως γενικά 

οι κοννεξίνες ανακυκλώνονται µε γρήγορο ρυθµό.  

 Οι χασµοσύνδεσµοι εµφανίζουν ρυθµό ανακύκλωσης παρόµοιο µε αυτό της 

κοννεξίνης από την οποία αποτελούνται. Πειράµατα στα οποία χρησιµοποιήθηκε η ουσία 

Brefeldin A (BFA), η οποία αναστέλλει την εκκριτική οδό των κυττάρων, έχουν βοηθήσει 
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στη µελέτη της τύχης των ήδη σχηµατισµένων πλακών χασµοσυνδέσµων στην επιφάνεια 

του κυττάρου. Έκθεση ινοβλαστικών κυττάρων στην ουσία BFA για 6 ώρες οδηγεί σε 

συσσώρευση Cx43 στην περιοχή µεταξύ του ER και της συσκευής Golgi (ή ενδιάµεσο 

διαµέρισµα). Παράλληλα, παρατηρείται εξάλειψη των προϋπαρχουσών πλακών 

χασµοσυνδέσµων από την κυτταρική επιφάνεια και διακοπή της λειτουργικής σύζευξης 

των κυττάρων. Μόνο το 6% περίπου των πλακών των χασµοσυνδέσµων παραµένουν 

τελικά στην επιφάνεια των κυττάρων στο τέλος της εξάωρης έκθεσης των κυττάρων στην 

ουσία BFA. Αυτό σηµαίνει ότι ο Τ½ για τους χασµοσυνδέσµους είναι περίπου 1.5 ώρα, 

χρόνος δηλαδή συγκρίσιµος µε αυτόν της αντίστοιχης κοννεξίνης (Cx43). Αξίζει εδώ να 

σηµειωθεί ότι η µείωση των χασµοσυνδέσµων εξαιτίας της δράσης της BFA οδηγεί σε 

παράλληλη µείωση των φωσφορυλιωµένων µορφών της Cx43. Το γεγονός αυτό φανερώνει 

ότι η φωσφορυλιωµένη µορφή της Cx43 είναι αυτή που συµµετέχει στο σχηµατισµό των 

χασµοσυνδέσµων 210. Μέσα σε µία ώρα από την αποµάκρυνση του φαρµάκου 

παρατηρείται σχηµατισµός νέων χασµοσυνδέσµων στην επιφάνεια των κυττάρων. Είναι 

πιθανό ότι η Cx43 συνεχίζει να συγκεντρώνεται στις µεµβράνες του διαµερίσµατος 

ER/Golgi κατά τη διάρκεια των 6 ωρών έκθεσης στη BFA, µε αποτέλεσµα, όταν το 

φάρµακο αποµακρυνθεί, να υπάρχει άφθονη Cx43 διαθέσιµη για να µεταφερθεί στην 

επιφάνεια του κυττάρου και να σχηµατίσει τις νέες πλάκες των χασµοσυνδέσµων και να 

αποκαταστήσει και πάλι τη λειτουργική επικοινωνία των κυττάρων. Η διαδικασία 

µεταφοράς της Cx43 στην επιφάνεια του κυττάρου δεν εξαρτάται από τη σύνθεση νέας 

πρωτεΐνης και άρα δεν επηρεάζεται από την κυκλοεξιµίδη 210.  

 Κατά συνέπεια, η σύνθεση και η αποδόµηση των χασµοσυνδέσµων είναι 

διαδικασίες δυναµικές. Είναι πιθανώς ένας τρόπος µε τον οποίο τα κύτταρα είναι σε θέση 

να µεταβάλλουν (αυξάνοντας ή µειώνοντας) τη διακυτταρική τους επικοινωνία σε 

απάντηση διάφορων φυσιολογικών ή παθολογικών καταστάσεων. Για παράδειγµα, τα 

ηπατοκύτταρα “αντιδρούν” µε γρήγορη διάσπαση των χασµοσυνδέσµων τους και απώλεια 

της συζευκτικής τους ικανότητας στη µερική ηπατεκτοµή, γεγονός που ακολουθείται από 
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επανασύνθεση των χασµοσυνδέσµων τους µετά την αναγέννηση του ήπατος 120,229. Η 

επικοινωνία διαµέσου χασµοσυνδέσµων των κυττάρων της κοιλίας του µυοκαρδίου 

εµφανίζεται στην περιοχή που γειτνιάζει µε το επουλωµένο έµφραγµα του µυοκαρδίου 

κατά ένα τρόπο που προδιαθέτει σε αρρυθµίες επανεισόδου 230. Τέλος, οι 

χασµοσύνδεσµοι των κυττάρων του µυοµητρίου συντίθενται γρήγορα στο τέλος της 

κύησης, ενώ εκφυλίζονται επίσης γρήγορα αµέσως µετά τον τοκέτο, οδηγώντας σε 

απώλεια της σύζευξης των λείων µυικών κυττάρων του µυοµητρίου 114,116.  
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Ζ . Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
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Ζ. 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί πάνω στη γη υπόκεινται στη βαρύτητα. Τα 

σπονδυλωτά, µεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος, αντιστέκονται στη βαρύτητα και 

µετακινούνται από τον ένα τόπο στον άλλο µε τη βοήθεια του µυοσκελετικού τους 

συστήµατος. Η µελέτη της συµπεριφοράς του σκελετού σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 

(όπως συµβαίνει στις διαστηµικές πτήσεις) έχει συµβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση της 

επίδρασης των φυσικών παραγόντων στη φυσιολογία των οστών (βλ. Ζ.2, Ζ.3). 

 Παρά το µεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι µελέτες κατά τη διάρκεια των 

διαστηµικών πτήσεων, η οργάνωση και εκτέλεσή τους εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα. Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι οι µελέτες αυτού του 

είδους είναι περιορισµένου αριθµού και συχνότητας 231. Για το λόγο αυτό, έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές µερικής ή ολικής αποφόρτισης του σκελετού, ώστε να είναι 

δυνατή η διεξαγωγή πειραµάτων στη γη. Το πιο δηµοφιλές µοντέλο στις ανθρώπινες 

µελέτες είναι η παρατεταµένη ακινησία στο κρεβάτι υγιών εθελοντών ή παραπληγικών 

ατόµων (Ζ.2.γ). Στα ζώα το µοντέλο της ανύψωσης των οπίσθιων άκρων ή της αιώρησης 

της ουράς (tail suspension modell) µιµείται τις διαστηµικές πτήσεις καλύτερα από ό,τι τα 

µοντέλα αποφόρτισης του σκελετού που βασίζονται στην εκτοµή νεύρου, την πλήρη 

ακινητοποίηση του σώµατος ή την ακινητοποίηση ενός άκρου. Το µοντέλο αυτό 

αναπαράγει την κεφαλική µετακίνηση των υγρών του σώµατος που παρατηρείται και στις 

ανθρώπινες µελέτες στο διάστηµα, είναι εύκολα αναστρέψιµο και γίνεται καλά αποδεκτό 

από τα πειραµατόζωα (βλ. Ζ.2.ε). 
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Ζ. 2     ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Ζ. 2. α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 Τα αποτελέσµατα των µελετών σχετικά µε την επίδραση που έχουν οι διαστηµικές 

πτήσεις στη βιολογία του ανθρώπου γενικά και την οµοιοστασία του οστίτη ιστού 

ειδικότερα παρουσιάζουν εκπληκτική ποικιλία. Λόγω του περιορισµένου αριθµού ατόµων 

που έχουν µελετηθεί και των ουσιαστικών διαφορών µεταξύ των διαστηµικών πτήσεων 

(διαφορές στη διάρκεια της πτήσης, το διαιτολόγιο του πληρώµατος, το πρόγραµµα 

φυσικής αγωγής που ακολουθήθηκε και άλλα), η διατύπωση γενικευµένων 

συµπερασµάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη 231,232.  

 Η αύξηση της απέκκρισης του ασβεστίου στα ούρα που σηµειώθηκε στους 

κοσµοναύτες των διαστηµικών πτήσεων Vostok 2 και 3, στη δεκαετία του ’60, αποτέλεσε 

την πρώτη ένδειξη ότι η παραµονή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας είναι δυνατό να 

προκαλέσει ανεπιθύµητες παρενέργειες στη φυσιολογική λειτουργία του οστίτη ιστού233. 

Ακολούθησαν µετρήσεις της οστικής πυκνότητας του οστού της πτέρνας στα πληρώµατα 

των αποστολών Gemini IV, V, VII, (διάρκειας 4, 8, και 14 ηµερών αντίστοιχα), οι οποίες 

κατέγραψαν απώλειες οστικής µάζας µεγέθους από 2,9% εώς 15,1% 234. Οι µικρότερες 

απώλειες παρατηρήθηκαν στην πτήση των 14 ηµερών. Το εύρηµα αυτό, αν και εκ 

πρώτης όψεως παράδοξο, αποδόθηκε στο πρόγραµµα ισοτονικών και ισοµετρικών µυϊκών 

ασκήσεων στο οποίο συµµετείχαν οι αστροναύτες της συγκεκριµένης πτήσης. Η µελέτη 

των κοσµοναυτών της αποστολής Soyuz-9 επαναβεβαίωσε τα ευρήµατα των 

προηγούµενων µελετών 235. Τα δύο µέλη του πληρώµατος εµφάνισαν εν πλω αυξηµένη 

απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και µείωση της οστικής τους πυκνότητας κατά 8-10%. 

Στην πτήση Apollo-8, εκτός από την απώλεια του ασβεστίου στα ούρα, παρατηρήθηκε για 

πρώτη φορά αυξηµένη απώλεια ασβεστίου και στα κόπρανα236. Αυτό αποτέλεσε την 

πρώτη ένδειξη µιας προφανούς διαταραχής στην απορρόφηση του ασβεστίου από το 
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γαστρεντερικό σωλήνα. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και µε την ευκαιρία των τριών διαστηµικών 

αποστολών Skylab µελετήθηκαν οι µεταβολές στην οστική µάζα και το ισοζύγιο 

µεταβολισµού στους συνολικά εννιά αστροναύτες που συµµετείχαν σε αυτές 237-239. 

∆ιαπιστώθηκε απώλεια της οστικής πυκνότητας του οστού της πτέρνας, που άγγιξε το 8% 
240,241. Η απώλεια ήταν µεγαλύτερη στην πτήση των 84 ηµερών σε σύγκριση µε τις 

πτήσεις µικρότερης διάρκειας (28 και 59 ηµερών). Παρόµοιες απώλειες παρατηρήθηκαν 

και στο πλήρωµα του Salyut 6 (ως και 19%). Και εδώ η µεγαλύτερη απώλεια σηµειώθηκε 

στις πτήσεις διάρκειας 140 και 184 ηµερών παρά στη µικρότερης διάρκειας πτήση των 

75 ηµερών 242. Ο σπογγώδης οστίτης ιστός ήταν πιο ευαίσθητος στην έλλειψη βαρύτητας 

από ό,τι ο φλοιός του οστού 243. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο µεγαλύτερο ρυθµό 

ανακατασκευής που παρουσιάζει ο σπογγώδης οστίτης ιστός. Οστά που δεν συµµετέχουν 

στη στήριξη του σώµατος (non-weight bearing bones), όπως είναι η κερκίδα, η ωλένη και 

οι αυχενικοί σπόνδυλοι ως ένα βαθµό, παρουσίασαν ελάχιστη µεταβολή στην οστική τους 

πυκνότητα ακόµα και µετά από µακράς διάρκειας πτήσεις 243-245. Συµπερασµατικά, 

φαίνεται ότι τα οστά που υπόκεινται στο µεγαλύτερο stress εξαιτίας της βαρύτητας (όπως 

είναι τα οστά στήριξης του βάρους του σώµατος) είναι αυτά που επηρεάζονται 

περισσότερο από την έλλειψη βαρύτητας στις διαστηµικές πτήσεις. Μετρήσεις που έγιναν 

στους αστροναύτες του Skylab πέντε χρόνια µετά από τις πτήσεις τους έδειξαν περαιτέρω 

µείωση της οστικής πυκνότητας στο οστό της πτέρνας ή, στην καλύτερη περίπτωση, 

ελάχιστη ανάκτηση της οστικής µάζας, που σε καµιά περίπτωση δεν έφθασε τα προ της 

πτήσης επίπεδα 246. Αν και θα πρέπει να είναι κανείς πολύ επιφυλακτικός στη γενίκευση 

αυτού του συµπεράσµατος, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η απώλεια σε οστική µάζα γίνεται 

προοδευτικά σε διάστηµα που ξεπερνά τους 6 µήνες, ενώ η ανάκτηση της είναι και αυτή 

µια αργή διαδικασία που µπορεί να µην έχει ολοκληρωθεί ακόµα και µετά από πέντε 

χρόνια. Φαίνεται, πάντως, πως η εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής αγωγής κατά τη 

διάρκεια των διαστηµικών πτήσεων 247, είναι σε θέση να ανακόψει, τουλάχιστον εν µέρει, 
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την απώλεια της οστικής µάζας 244. 

 Οι βιοχηµικοί δείκτες της απορρόφησης του Ν-τελοπεπτίδιο (ΝΤx), η 

πυριδινολίνη (PYR) και η δεοξυ-πυριδινολίνη (DPD) αυξάνονται ήδη από την πρώτη 

εβδοµάδα των πτήσεων και επανέρχονται στα προ της πτήσης επίπεδα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα (1-3 εβδοµάδες) µετά την προσγείωση 248. Το ισοζύγιο ασβεστίου κατά 

τη διάρκεια των πτήσεων ήταν αρνητικό, µε την µεγαλύτερη απώλεια να προέρχεται από 

την αυξηµένη απέκκρισή του στα ούρα και λιγότερο στα κόπρανα 239. Το ασβέστιο και ο 

φώσφορος του ορού παρουσίασαν αυξητικές τάσεις 249. Αν και η µείωση των επιπέδων της 

παραθορµόνης στις αποστολές του Skylab ήταν οριακή249, τα επίπεδα της παραθορµόνης 

και της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D σηµείωσαν εµφανή πτώση στους αστροναύτες της πτήσης 

Spacelab-2 250. Ειναι πιθανό ότι η πρωτοπαθής αύξηση του ασβεστίου του ορού, λόγω 

της απελευθέρωσής του από τα οστά, οδηγεί σε πτώση τόσο των επιπέδων της 

παραθορµόνης όσο και της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D, µε συνέπεια τη µείωση της 

απορρόφησης ασβεστίου απο το γαστρεντερικό σωλήνα και την παράλληλη αύξηση της 

απέκκρισής του από τα νεφρά. Η παρατηρούµενη αύξηση της κορτιζόλης των ούρων, σε 

ποσοστό 20-100% πάνω από τα προ της πτήσης επίπεδα, µπορεί επίσης να συµβάλει στη 

µειωµένη απορρόφηση του ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα 251. 

 

Z. 2. β ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ 

ΠΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑ 

 Τα ζώα που έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερο στις µελέτες του είδους αυτού 

είναι οι αρουραίοι νεαρής ηλικίας. Τα πειράµατα στη διάρκεια των αποστολών “Soviet 

Cosmos Biosatellite” και “American Spacelab-3” έχουν συνεισφέρει τα µέγιστα στη 

γνώση µας σχετικά µε την επίδραση της έλλειψης βαρύτητας στη δραστηριότητα των 

οστικών κυττάρων. Τα περισσότερα δεδοµένα προέρχονται κυρίως απο τη µελέτη του 

οστού της κνήµης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ερµηνεία των αποτελεσµάτων πρέπει να 
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γίνεται µε µεγάλη προσοχή, εξαιτίας του διαφορετικού σχεδιασµού των µελετών. Η ηλικία 

των ζώων, το φύλο, το σωµατικό τους βάρος, η ύπαρξη ή µη εγκυµοσύνης και η συλλογή 

των δειγµάτων (που ταυτίζεται χρονικά µε τη θανάτωση των ζώων) σε διαφορετικούς 

χρόνους µετά το πέρας της πτήσης είναι παράγοντες που περιπλέκουν την εξαγωγή 

γενικών συµπερασµάτων. Με δεδοµένη την παραπάνω διευκρίνιση, φαίνεται πως η 

σκελετική απάντηση στην έλλειψη βαρύτητας διαφέρει ανάλογα µε την ανατοµική θέση 

του οστού και τη συµµετοχή του ή µη στη στήριξη του ζώου, καθώς επίσης και ανάλογα 

µε την είσοδο ή µη µυών στην περιοχή του φλοιού του οστού. Έτσι, οστά που δεν 

υποβαστάζουν το βάρος του σώµατος, όπως είναι για παράδειγµα οι πλευρές, δεν 

επηρεάζονται από την έλλειψη βαρύτητας 252. 

 Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα οστά των νεαρών αρουραίων στη διάρκεια των 

διαστηµικών πτήσεων είναι η σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των µακρών οστών, 

τόσο σε µήκος 253,254 όσο και σε πλάτος 255-257. Η διάφυση του οστού µεγαλώνει σε µήκος, 

κυρίως ως αποτέλεσµα της οστέωσης του συζευκτικού χόνδρου, ενώ µεγαλώνει σε πλάτος 

ως αποτέλεσµα του σχηµατισµού οστίτη ιστού από το περιόστεο. Είναι ενδεικτικό ότι η 

ιστοµορφοµετρική ανάλυση τοµών της διάφυσης του οστού της κνήµης µετά από διπλή 

σήµανση µε τετρακυκλίνη, πριν και µετά την πτήση, έδειξε ότι οι δύο γραµµές σήµανσης 

σχεδόν συνέπεσαν, γεγονός που επιβεβαιώνει τη µείωση του σχηµατισµού οστού από το 

περιόστεο 256. Η µείωση αυτή δεν είναι οµοιόµορφη σε όλο το µήκος του οστού αλλά 

εµφανίζεται λιγότερο σοβαρή στα σηµεία που οι µύες εισέρχονται, διαµέσου των τενόντων, 

στο φλοιό του οστού 256,258. Φαίνεται ότι οι βλαβερές συνέπειες της µηχανικής 

αποφόρτισης µπορούν να αποφευχθούν, έστω µερικώς, µε τη βοήθεια των συσπάσεων 

των µυών κατά τη διάρκεια προγραµµάτων σωµατικής άσκησης 259. 

 Η έλλειψη βαρύτητας οδηγεί σε αναστολή της διαφοροποίησης 260,261 και 

ελάττωση του αριθµού των οστεοβλαστών 245,262,263. Το φαινόµενο είναι παροδικό, αφού 

λίγες ώρες µετά την προσγείωση παρατηρείται ταχεία διαφοροποίηση πρόδροµων 

οστεοβλαστών σε πιο ώριµες µορφές 264,265. Οι βιοχηµικοί δείκτες σχηµατισµού του 
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οστού, οστεοκαλσίνη και αλκαλική φωσφατάση, ακολουθούν αντίθετη πορεία, γεγονός 

που είναι συνέπεια της αναστολής της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών σε πιο ώριµες 

µορφές. Όπως είναι γνωστό, τα επίπεδα του mRNA της αλκαλικής φωσφατάσης 

αυξάνονται κατά τη φάση σχηµατισµού και ωρίµανσης της θεµέλιας ουσίας, ενώ η 

αύξηση του mRNA της οστεοκαλσίνης (µε ταυτόχρονη µείωση αυτού της αλκαλικής 

φωσφατάσης) συµπίπτει µε την έναρξη της εναπόθεσης ασβεστίου στη θεµέλια ουσία 266. 

Κατά συνέπεια, τα επίπεδα οστεοκαλσίνης στον ορό και στον οστίτη ιστό µειώνονται 
257,267,268, ενώ αντίθετα η αλκαλική φωσφατάση αυξάνεται κατά τη διάρκεια της πτήσης 

(µείωση της αλκαλικής φωσφατάσης των οστεοβλαστών έχει επίσης αναφερθεί σε µια 

περίπτωση)193. Η σύγκριση, πάντως, των αποτελεσµάτων των διάφορων µελετών θα πρέπει 

να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγµα, η συγκέντρωση οστεοκαλσίνης είναι 

γνωστό ότι εξαρτάται από την ηλικία των αρουραίων 259,267.  

 Ο αριθµός και η δραστηριότητα των οστεοκλαστών εξάλλου δεν δείχνουν να 

επηρεάζονται στις περισσότερες µελέτες 255,259,262,263. Εξαιρέσεις, φυσικά, υπάρχουν 
253,269. Μια από αυτές αναφέρεται σε µελέτη κατά τη διάρκεια διαστηµικής πτήσης 

µικρότερης της µιας εβδοµάδας, όπου παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσµού των 

οστεοκλαστών, σε θηλυκούς αρουραίους που εγκυµονούσαν 258,269.  

 Η επίδραση της έλλειψης βαρύτητας στο σκελετό δεν περιορίζεται µόνο σε 

κυτταρικό επίπεδο, αλλά περιλαµβάνει και αλλαγές στη γενικότερη δοµή του οστίτη ιστού 
253,259. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε οστά µειωµένης αντοχής και ανθεκτικότητας µετά 

την προσγείωση 254,267,270. Συγκεκριµένα, στα οστά που κατά κύριο λόγο δέχονται το 

βάρος του σώµατος παρατηρούνται αλλαγές τόσο στη µάζα του σπογγώδους οστού271,272 

όσο και στη µορφολογία των οστεοδοκίδων271. Ήδη την έβδοµη ηµέρα της διαστηµικής 

πτήσης, η µάζα του σπογγώδους οστού βρίσκεται µειωµένη σε σηµαντικό βαθµό 253,259. Ο 

αριθµός και το πάχος των οστεοδοκίδων (trabecular thickness) µειώνονται 259 (αν και η 

µείωση του πάχους δεν έχει επαληθευτεί από όλες τις µελέτες) 253. Αυτό οδηγεί σε 
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ελάττωση της πυκνότητας των οστεοδοκίδων (trabecular density) και ανάλογη αύξηση της 

απόστασης που τις χωρίζει (trabecular seperation) 259. Η επιφάνεια που καλύπτεται από 

οστεοειδές καθώς επίσης και το πάχος του οστεοειδούς είναι ελαττωµένα, γεγονός που 

φανερώνει υπολειµµατική διαδικασία σχηµατισµού οστού 259. Το τελικό αποτέλεσµα 

αυτών των αλλαγών είναι ασθενέστερο οστό254,270,273. Μετά από 2-3 εβδοµάδες 

παραµονής των ζώων στο διάστηµα, υπάρχει µια τάση επανόδου των περισσότερων 

παραµέτρων στα φυσιολογικά επίπεδα 274. Είναι ενδιαφέρον ότι µελέτες σε ζώα έδειξαν 

µείωση του αριθµού των χασµοσυνδέσµων στα οστά σε καταστάσεις έλλειψης βαρύτητας 
193, αν και τα ευρήµατα µιας πρόσφατης µελέτης θέτουν υπό αµφισβήτηση το παραπάνω 
275. 

 Η διατήρηση και µελέτη των κυτταρικών καλλιεργειών κατά τη διάρκεια των 

διαστηµικών πτήσεων δεν είναι πάντα εύκολη. Εκτός αυτού, τα αποτελέσµατα των 

µελετών αυτών µπορεί να µην αντανακλούν αποκλειστικά τη δράση της έλλειψης 

βαρύτητος. Παρ’ όλα αυτά, σε καλλιέργειες οστού του µεταταρσίου από έµβρυα ποντικών 

παρατηρήθηκε µείωση της πρόσληψης της γλυκόζης και της εναπόθεσης ασβεστίου µε 

παράλληλη αύξηση της απελευθέρωσης ασβεστίου σε σύγκριση µε αντίστοιχα ζώα που 

παρέµειναν στο διαστηµόπλοιο σε περιβάλλον 1 x g 276. Τα οστεοβλαστικά κύτταρα 

ΜC3Τ3-Ε1 εµφάνισαν µειωµένη πρόσληψη και χρησιµοποίηση της γλυκόζης, µειωµένη 

παραγωγή PGΕ2 και µείωση της ικανότητας πολλαπλασιασµού τους σε σύγκριση µε 

αντίστοιχες καλλιέργειες ελέγχου στη γη 277. 

  

Ζ. 2. γ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

(PROLONGED BED REST STUDIES) 

 Αν και δεν αποτελεί τέλειο υποκατάστατο των διαστηµικών πτήσεων, η 

παρατεταµένη ακινησία στο κρεβάτι αποφορτίζει το σκελετό κατά έναν τρόπο παρόµοιο 

µε αυτόν της έλλειψης βαρύτητας. Όπως και στις µελέτες των διαστηµικών πτήσεων, τα 
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αποτελέσµατα είναι ποικίλα και, ορισµένες φορές, αντίθετα. Μακρόχρονη ακινησία στο 

κρεβάτι προκαλεί ταχεία αποσύζευξη (uncoupling) των φάσεων της απορρόφησης και του 

σχηµατισµού του οστού 278, µε τελικό αποτέλεσµα την απώλεια οστικής µάζας 279,280. 

Υγιή ενήλικα άτοµα, µετά από πολύµηνη περίοδο εθελοντικής (!) ακινησίας, 

παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου, µε αύξηση της απέκκρισης του ασβεστίου 

στα ούρα και στα κόπρανα 278,280,281 και µείωση της απορρόφησής του από το 

γαστρεντερικό σωλήνα 278. Αν και µικρές αποκλίσεις παρατηρούνται στις διάφορες 

µελέτες, η απώλεια ασβεστίου είναι περίπου 0.5% του ολικού ασβεστίου του σώµατος ανά 

µήνα 280,282,283. Η απέκκριση του φωσφόρου στα ούρα ακολουθεί παρόµοια πορεία µε το 

ασβέστιο 278,280,281. Η συγκέντρωση στα ούρα των βιοχηµικών δεικτών απορρόφησης του 

οστού (όπως είναι οι πυριδινολίνες 278,281, το N-τελοπεπτίδιο 281 και η υδροξυπρολίνη) 

αυξάνεται 284-286. Αντιθέτως, οι δείκτες σχηµατισµού οστού (όπως είναι η οστεοκαλσίνη 

και το ειδικό για τα οστά ισοένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης) 281,287 παραµένουν 

αµετάβλητα. Ακολουθεί πτώση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D 278,281,284,288. Τα 

αποτελέσµατα για την παραθορµόνη είναι αντιφατικά 278,284,288,289. Οι διαφορές πιθανώς 

οφείλονται στη διαφορετική ευαισθησία των µεθόδων µέτρησης της ορµόνης ή στη 

διαφορετικού βαθµού και διάρκειας ακινησία στις µελέτες. Πάντως, οι αλλαγές στο 

µεταβολισµό του ασβεστίου και στα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D είναι συµβατά µε µείωση, 

έστω και οριακή, της παραθορµόνης 281,288. Τα επίπεδα της καλσιτονίνης, του ασβεστίου, 

της αλκαλικής φωσφατάσης και του φωσφόρου στο αίµα δεν παρουσιάζουν ουσιαστική 

αλλαγή 278.  

 Τα άτοµα που παραµένουν ακίνητα στο κρεβάτι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

εµφανίζουν εκτεταµένες απώλειες οστικής πυκνότητας, κυρίως στο οστό της πτέρνας 

(~10%) και σε µικρότερο βαθµό στο µηριαίο οστό 281 και τα οστά της σπονδυλικής στήλης 

(~3-4%)279,281. Αντιθέτως, και κατά παράδοξο τρόπο, παρουσιάζουν αύξηση της οστικής 

πυκνότητας στα οστά του κρανίου (~3%) (εικ. 19) 279. Η επανακινητοποίηση των ατόµων 

αυτών (reambulation) συνοδεύεται από αναστροφή των µεταβολών στην απορρόφηση του 
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ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα, και µείωση των δεικτών απορρόφησης του 

οστού 281 και από αύξηση της παραθορµόνης 281 και των δεικτών σχηµατισµού του οστού 

οστεοκαλσίνης 284 και αλκαλικής φωσφατάσης 278,284. Παρ’ όλα αυτά, µόνο το οστό της 

πτέρνας εµφανίζει σηµαντική ανάκαµψη της οστικής του πυκνότητας 279 (εικ. 20).  

 ∆είγµατα από βιοψίες της λαγόνιας ακρολοφίας, αποτυπώνουν µικρή µεταβολή 

του όγκου του σπογγώδους οστού 281,290, παρόλο που ο αριθµός των οστεοκλαστών 290 και 

η περιοχή ενεργού απορρόφησης του οστού είναι αυξηµένα 281,290. Ο ρυθµός εναπόθεσης 

ασβεστίου στο οστό 281,290,291 και η επιφάνεια οστεοειδούς 292 είναι µειωµένα. Τα 

τελευταία ευρήµατα συνηγορούν υπέρ µιας µείωσης του σχηµατισµού νέου οστού 

εξαιτίας της αποφόρτισης. 

 Τα παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνουν ότι η πρωταρχική αντίδραση του σκελετού 

στην παρατεταµένη ακινησία είναι η αύξηση της απορρόφησης του οστού από τις 

οστεοκλάστες µε ταυτόχρονη απελευθέρωση ασβεστίου και φωσφόρου από τον οστίτη ιστό 

προς την κυκλοφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καταστολή των ορµονών που 

σχετίζονται µε τη ρύθµιση του ασβεστίου, όπως είναι η παραθορµόνη και η 1,25(ΟΗ)2D 

(εικ. 21-Α, 21-Β) 288. Η καταγραφή αυξηµένων επιπέδων οστεοκαλσίνης (δείκτης 

σχηµατισµού του οστού) σε µια µελέτη ακινησίας (µόλις 7 ηµερών), αν και µπορεί να 

υποδηλώνει µια γενική αύξηση της ανανέωσης του οστού (bone turnover) και όχι µόνο 

της φάσης της απορρόφησης 293, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις µέχρι τώρα ιστολογικές 

µετρήσεις 281.   

 Στο σύνολό τους τα δεδοµένα από τις µελέτες της παρατεταµένης ακινησίας 

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα δεδοµένα των µελετών από τις διαστηµικές πτήσεις (βλ. 

Ζ.2.α). Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται µεγαλύτερη απώλεια οστικής µάζας στα 

οστά που εξαιτίας της ανατοµικής τους θέσης µοιράζονται το σωµατικό βάρος και άρα 
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υπόκεινται σε µεγαλύτερο stress. Η παρατήρηση ότι τα οστά του κρανίου παρουσιάζουν, 

κατά παράδοξο τρόπο, αύξηση και όχι µείωση της οστικής τους πυκνότητας (εικ. 19) 

επιδέχεται διάφορες εξηγήσεις. Πρώτον, µπορεί να είναι αποτέλεσµα της αυξηµένης 

υδροστατικής πίεσης στο κεφάλι σε σχέση µε τα άκρα, λόγω της µετατόπισης υγρού προς 

το κεφάλι κατά τη διάρκεια των πτήσεων ή της ακινησίας 279,294. ∆εύτερον, µπορεί να 

οφείλεται στο αυξηµένο stress στο οποίο υποβάλλεται το µέρος αυτό του σώµατος. Με 

βάση τα περισσότερα πρωτόκολλα εθελοντικής ακινησίας, τα άτοµα επιτρέπεται να 

ανασηκώνουν µόνο το κεφάλι τους για διάβασµα ή φαγητό, Οι κινήσεις αυτές της 

κεφαλής, αν και περιορισµένου εύρους, είναι πιθανό να διεγείρουν επιλεκτικά την 

ανακατασκευή των οστών του κρανίου. Τέλος, τα οστά του κρανίου τα οποία δεν 

υποβαστάζουν σωµατικό βάρος µπορεί να λειτουργούν ως δεξαµενές in vivo για το 

επιπλέον ασβέστιο και φώσφορο που απελευθερώνονται από τα άλλα οστά του σκελετού 

κατά τη διάρκεια της ακινησίας 280.  

 Απώλεια οστικής πυκνότητας λόγω ακινησίας έχει περιγραφεί και σε 

νευρολογικούς ασθενείς 288,295. Οι ηµιπληγικοί ασθενείς είναι ένα χρήσιµο µοντέλο για τη 

µελέτη της κατάστασης αυτής, γιατί, παρά τους περιορισµούς που σχετίζονται µε την 

απώλεια της νευρικής διέγερσης, το µοντέλο αυτό προσφέρει το πλεονέκτηµα του 

απόλυτου ελέγχου όλων των πολύπλοκων γενετικών και περιβαντολλογικών παραγόντων 

σε κάθε άτοµο ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται µε το να µετρώνται οι αλλαγές της οστικής 

πυκνότητας στο παράλυτο άκρο και να συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες αλλαγές στο υγιές, 

µη παράλυτο, άκρο. Αν και η χρονική διάρκεια της ακινητοποίησης είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την απώλεια οστού (ειδικά στους άνδρες), φαίνεται πως 

ευθύνεται για ένα µέρος της ολικής απώλειας 296. Άλλοι παράγοντες όπως τα χρόνια που 

έχουν περάσει από την εµµηνόπαυση στις γυναίκες, παίζουν σηµαντικό ρόλο ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές της απώλειας του οστού 296. Υπάρχει µια αρχική φάση ταχείας 

απώλειας οστού, που ακολουθείται από µια περίοδο σχετικής σταθερότητας της οστικής 

µάζας291,297. Η απότοµη ακινητοποίηση ενήλικων ατόµων λόγω τραυµατισµού της 
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σπονδυλικής τους στήλης οδηγεί σε ταχεία απώλεια του 1/3 της οστικής µάζας τους 

πρώτους 5-6 µήνες, οπότε και η µάζα του σπογγώδους οστού σταθεροποιείται στο 

επίπεδο περίπου του 67% του φυσιολογικού291. Κατ’ αναλογία µε τις µεταβολές της 

οστικής πυκνότητας, οι βιοχηµικοί δείκτες της απορρόφησης οστού αυξάνονται 

δραµατικά (µέχρι και δέκα φορές πάνω από την βασική τους τιµή), ενώ οι αντίστοιχοι 

δείκτες παραγωγής οστού δεν ξεπερνούν τα ανώτερα φυσιολογικά τους όρια295,298. Η 

προκληθείσα οστεοπενία προδιαθέτει τα άτοµα αυτά για κατάγµατα µετά από 

µικροτραυµατισµούς299, των οποίων η συχνότητά τους κυµαίνεται µεταξύ 5% και 20% 
300.   

 

Z. 2. δ  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΩΝ OΠIΣΘΙΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ) (RAT HINDLIMB 

ELEVATION MODEL) ή (ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ή ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ) (TAIL 

TRACTION or SUSPENSION MODEL) 

 Με τη µέθοδο της έλξης (ή αιώρησης) της ουράς, η ουρά του ζώου ασφαλίζεται µε 

ορθοπεδική ταινία σε ένα σύστηµα έλξης που βρίσκεται στερεωµένο στην οροφή του 

κελιού, µε τρόπο που να επιτρέπει µεγάλη ελευθερία κινήσεων στο ζώο. Το ζώο κινείται 

χρησιµοποιώντας τα µπροστινά του άκρα χωρίς κανένα περιορισµό. Αντίθετα, τα οπίσθια 

άκρα παραµένουν ανασηκωµένα, εξαιτίας της έλξης της ουράς και έτσι δεν υποβαστάζουν 

καθόλου το βάρος του ζώου (εικ. 22). Το σώµα του ζώου διατηρεί µια κλίση περίπου 40ο 

C µε το έδαφος του κελιού. Η στάση αυτή δεν επιφέρει καµιά αλλαγή στο φορτίο που 

δέχονται τα µπροστινά άκρα 301 και δεν είναι στρεσογόνος για τα ζώα 302. Τα ζώα 

συνεχίζουν να κερδίζουν βάρος 240,303-305 ενώ ο κιρκάδιος ρυθµός ης κορτιζόλης  
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παραµένει φυσιολογικός 302,304. Αν και τα οστά των µπροστινών άκρων δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως τέλεια υποκατάστατα των οστών των οπίσθιων άκρων, έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε πολλές µελέτες ως οµάδα ελέγχου306,307.  

 Η αποφόρτιση τµήµατος του σκελετού που επιτυγχάνεται µε την ανύψωση των 

οπίσθιων άκρων προσοµοιάζει σε πολλά σηµεία µε την αποφόρτιση του σκελετού κατά τη 

διάρκεια των διαστηµικών πτήσεων. Ο σχηµατισµός νέου οστού308-310 και ο ρυθµός 

εναπόθεσης ασβεστίου στα ανυψωµένα οστά308,310,311 επιβραδύνoνται σηµαντικά. Ο 

αριθµός και η ικανότητα πολλαπλασιασµού των οστεβλαστών µειώνεται308,312, ενώ ο 

αριθµός των οστεοκλαστών παραµένει αµετάβλητος308,312. Η επιµήκης ανάπτυξη των 

οστών υπολείπεται από την οµάδα ελέγχου κατά περίπου 20% µετά από πέντε ηµέρες 

ανύψωσης των άκρων 308. Η συγκέντρωση της οστεοκαλσίνης στον ορό και τα οστά και το 

επίπεδο της αλκαλικής φωσφατάσης του οστού µειώνονται (µέσα στις πρώτες λίγες ηµέρες 

από την έναρξη της ακινησίας)309,312. Τα οστά γίνονται λιγότερο ανθεκτικά313. Τα επίπεδα 

της 1,25(ΟΗ)2D στον ορό παρουσιάζουν µεγάλη πτώση λίγο µετά την αποφόρτιση των 

οπίσθιων άκρων, φθάνοντας στο χαµηλότερο επίπεδο την 5-7 ηµέρα. Από το σηµείο αυτό 

και προοδευτικά επιστρέφουν προς τα φυσιολογικά επίπεδα γύρω στη δεύτερη εβδοµάδα 

(εικ. 23)308,314. Τα επίπεδα της παραθορµόνης, αν και παραµένουν εντός των 

φυσιολογικών ορίων, εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση µε τη συγκέντρωση των ιόντων 

ασβεστίου στον ορό314. 

 Οι παραπάνω µεταβολές είναι παροδικές, ακόµα και αν το αρχικό ερέθισµα 

εξακολουθεί να υφίσταται. Έτσι, ενώ ο ρυθµός σχηµατισµού οστού στην κνήµη των 

ανυψωµένων άκρων και στους οσφυϊκούς σπονδύλους αναστέλλεται µέσα σε 5 ηµέρες 

από την εφαρµογή την έλξης της ουράς σε νεαρά ποντίκια, ανακάµτει στα σχεδόν 

φυσιολογικά επίπεδα µετά από 2 εβδοµάδες συνεχούς αποφόρτισης303,308,310
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(εικ. 24). Αντιθέτως, τα φυσιολογικά φορτισµένα οστά, όπως ο βραχίονας303,310, η 

σιαγόνα252,303 και ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος310, δεν παρουσιάζουν καµιά αλλαγή 

τόσο στην οστική τους µάζα όσο και στο ρυθµό σχηµατισµού νέου οστού (εικ. 24). Παρά 

το φυσιολογικό ρυθµό σχηµατισµού οστού µε τη συνέχιση της αποφόρτισης, η ολική 

απώλεια του οστού που έχει ήδη συντελεστεί την πρώτη εβδοµάδα δεν επανακτάται όσο 

το ερέθισµα συνεχίζεται310. Η ανάληψη φυσιολογικής δραστηριότητας του ζώου µε 

υποστήριξη του σωµατικού του βάρους και από τα τέσσερα άκρα του επαναφέρει την 

οστική µάζα στα αρχικά της φυσιολογικά επίπεδα, κυρίως λόγω της σηµαντικής αύξησης 

του ρυθµού παραγωγής οστού (εικ. 25)245,315. Ακολουθώντας τις µεταβολές αυτές, τα 

επίπεδα της οστεοκαλσίνης και της 1,25(ΟΗ)2D στο αίµα των νεαρών ποντικών 

επανέρχονται στα αρχικά τους επίπεδα γύρω στη δεύτερη εβδοµάδα309,315. Σε αντίθεση 

µε τα νεαρά ποντίκια, ποντίκια ηλικίας 6 µηνών παρουσιάζουν µια πιο προοδευτική 

µείωση στο σχηµατισµό οστού εξαιτίας της αποφόρτισης του σκελετού, η οποία 

συνεχίζεται ακόµα και µετά την 5 εβδοµάδα συνεχούς αποφόρτισης χωρίς σηµεία 

ανάκαµψης231. Όπως ισχύει και για τα αποτελέσµατα των µελετών από τις διαστηµικές 

πτήσεις, η εξαγωγή συµπερασµάτων από τις µελέτες ανύψωσης των άκρων των ζώων θα 

πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή. Για παράδειγµα, σε φυσιολογικές συνθήκες στα 

αναπτυσσόµενα, νεαρά ποντίκια ο σχηµατισµός οστού υπερέχει ως προς την 

απορρόφηση οστού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το σηµαντικά χαµηλότερο ρυθµό 

σχηµατισµού οστού στα πιο ηλικιωµένα ζώα, που οδηγεί σε ελάττωση της µάζας του 

δοκιδωτού οστού και αραίωση των δοκίδων του316.  Τα πειράµατα αυτά υποδηλώνουν µια 

στενή σχέση µεταξύ της απάντησης του σκελετού στο ερέθισµα της αποφόρτισης και της 

παραγωγής της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D. Εντούτοις, έγχυση βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D απέτυχε 

να εµποδίσει τις αλλαγές στο σχηµατισµό του οστού που προκλήθηκαν από την 

αποφόρτιση του σκελετού308. Κατά συνέπεια, η πτώση των επιπέδων της βιταµίνης 

1,25(ΟΗ)2D φαίνεται πως δεν είναι η µόνη αιτία που ευθύνεται για την αναστολή του
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σχηµατισµού οστού. Επιπλέον, η έλλειψη οποιασδήποτε δράσης της ανύψωσης των πίσω 

άκρων στα οστά του βραχίονα, της σιαγόνας και των αυχενικών σπονδύλων τα οποία 

εξακολουθούν είτε να υποβαστάζουν το βάρος του ζώου είτε να µη συµµετέχουν καθόλου 

σε αυτό δείχνει ότι τοπικοί περισσότερο παρά συστηµατικοί παράγοντες πρωταγωνιστούν 

στην απάντηση του σκελετού στην αποφόρτισή του. Μερικοί από τους υποψήφιους 

τοπικούς παράγοντες είναι ο ΤGF-β, οι µορφογενετικές πρωτεΐνες του οστού 

(morphogenic bone proteins), οι παράγοντες της αύξησης των ινοβλαστών (fibroblast 

growth factors) και οι IGF-I και II.  

 Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις θα µπορούσαν να συνοψιστούν στο παρακάτω 

σχήµα που προσπαθεί να περιγράψει συνοπτικά την παθογένεια της οστεοπενίας που 

προκαλεί το συγκεκριµένο µοντέλο αποφόρτισης των οστών (εικ. 21-Α και 21-Β). Με 

βάση αυτό, η αποφόρτιση του σκελετού προκαλεί άµεση µείωση της παραγωγής νέου 

οστού, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η είσοδος ασβεστίου από την κυκλοφορία στα οστά. 

Αυτό οδηγεί σε παροδική αύξηση του ασβεστίου που κυκλοφορεί στο αίµα308. Η 

προκαλούµενη υπερασβεστιαιµία µειώνει τα επίπεδα της παραθορµόνης του ορού και 

την παραγωγή της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D από τα νεφρά. Καθώς ο ρυθµός σχηµατισµού 

του οστού ξαναγυρνά στα αρχικά φυσιολογικά του επίπεδα, η απαίτηση του σκελετού σε 

ασβέστιο αυξάνεται πάλι. Η επακόλουθη είσοδος ασβεστίου από την κυκλοφορία στα 

οστά οδηγεί σε διέγερση της παραγωγής της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D και επιστροφή της στη 

φυσιολογική της συγκέντρωση στον ορό 288.  

 

Ζ. 3  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Ζ. 3 . α   ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 Η σηµασία της σωµατικής άσκησης στη διατήρηση της οστικής µάζας έχει πλέον 

ευρέως αναγνωρισθεί 317. ∆ιάφορες ασκήσεις “µεταφοράς του σωµατικού βάρους” 

(weight-bearing exercise), όπως για παράδειγµα το βάδισµα, το γρήγορο περπάτηµα, το 
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τρέξιµο και το ανέβασµα σε σκάλα, έχουν εισαχθεί στο οπλοστάσιο των µέτρων για την 

πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης. Οι αθλητές της άρσης βαρών και οι γυµναστές 

παρουσιάζουν αυξηµένη οστική πυκνότητα µεγέθους 8%-13% σε σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου 325-327. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν επιλεκτικά 

κάποιο µέρος του σώµατός τους περισσότερο σε σχέση µε το άλλο (για παράδειγµα οι 

παίκτες του τέννις το δεξί άνω άκρο σε σχέση µε το αριστερό, ή οι χορεύτριες µπαλλέτου 

και του καλλιτεχνικού πατιναζ τα κάτω άκρα σε σχέση µε τα άνω), παρουσιάζουν 

επιλεκτικά αύξηση της οστικής πυκνότητας των οστών του µέλους που χρησιµοποιούν 

περισσότερο328-330. Η αύξηση διατηρείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το 

πρόγραµµα ασκήσεων. Η διακοπή των ασκήσεων οδηγεί σε µείωση της οστικής µάζας 

προς τα αρχικά επίπεδα 331. Η ευεργετική επίδραση της φυσικής άσκησης στη µάζα του 

οστού φαίνεται να είναι µεγαλύτερη όσο νωρίτερα εφαρµόζεται στην ανάπτυξη του ατόµου 
328,332,333. Παίκτριες του τέννις και του squash που άρχισαν την καριέρα τους πριν η κατά 

την εµµηναρχή εµφανίζουν 2 µε 4 φορές υψηλότερο περιεχόµενο ασβεστίου στο σκελετό 

τους, σε σύγκριση µε παίκτριες που άρχισαν 15 χρόνια µετά την εµµηναρχή τους 328,334. 

∆υστυχώς, η αποκτούµενη από τη φυσική άσκηση αύξηση της οστικής µάζας σε νεαρή 

ηλικία δεν φαίνεται να διατηρείται και µετά τα 65 έτη (οπότε και ο κίνδυνος για 

οστεοπορωτικά κατάγµατα είναι υψηλός), εκτός και αν διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 

σωµατικής δραστηριότητας 335,336. 

 

Ζ. 3. β   ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑ ΚΑΙ IN VITRO  

 Η σωστή αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής µηχανικού 

φορτίου στα οστά προϋποθέτει την ακριβή γνώση του εύρους του φορτίου που 

φυσιολογικά ασκείται στα οστά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου και των άλλων σπονδυλωτών 337-339. Μετρητές µηχανικής τάσης που 

τοποθετήθηκαν µε κατάλληλο τρόπο στο περιόστεο των οστών έχουν καταγράψει 

τάσεις που σπάνια ξεπερνούν τα 3.000 microstrain (µE) 340, ενώ τα οστά αρχίζουν 
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να αποτυγχάνουν (δηλαδή υφίστανται κάταγµα), όταν η τάση φθάσει ή ξεπεράσει 

τα 7000 µΕ. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές καλλιέργειες οστικών κυττάρων in vitro η 

τάση που εφαρµόστηκε κυµαίνεται µεταξύ 10.000 ως και 240.000 µΕ 341-344. Αν 

και µια τέτοια τάση αντιπροσωπεύει µη φυσιολογικές καταστάσεις, πολλά και 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα έχουν συναχθεί από τις µελέτες αυτές.  

 Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η µηχανική φόρτιση των οστών αυξάνει την οστική 

τους µάζα 309,316,345-348. Η δράση είναι δοσοεξαρτώµενη και αθροιστική, πράγµα που 

σηµαίνει ότι αύξηση της έντασης του µηχανικού φορτίου ή αύξηση της συχνότητας 

εφαρµογής του οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του σχηµατισµού οστού 345. Αρκεί, πάντως, 

και µια µόνο περίοδος µηχανικής διέγερσης του οστού, για να µετατρέψει την οστική 

επιφάνεια του περιοστέου που βρίσκεται σε ηρεµία σε περιοχή ενεργού σχηµατισµού 

οστού 349. Η µηχανική φόρτιση των οστών µε περιοδικό τρόπο (τα στατικά φορτία 

συνήθως δεν είναι αποτελεσµατικά) 346 συνδέεται µε αυξηµένη απελευθέρωση νιτρικού 

οξειδίου  (ΝΟ) 84 και προσταγλανδινών 218,350 και ταχεία αύξηση του mRNA του γονιδίου 

c-fos, που ακολουθείται από ανάλογη αύξηση του mRNA της IGF-I, του TGF-β, και του 

κολλαγόνου τύπου Ι351 (βλ. Η.3). Ευοδωτική επίδραση στα οστά εµφανίζει και η 

περιοδική εφαρµογή υδροστατικής πίεσης, όπου παρατηρείται αύξηση της εναπόθεσης 

ασβεστίου και αναστολή της απορρόφησης του οστού. Η άσκηση συνεχούς πίεσης έχει τα 

αντίθετα αποτελέσµατα 352,353. 

 Το είδος της ανταπόκρισης των οστεοβλαστικών κυττάρων στην εφαρµοζόµενη 

τάση εξαρτάται από το εύρος της εφαρµοζόµενης τάσης. Έτσι, οι οστεοβλάστες απαντούν 

σε υψηλά επίπεδα τάσης µε αύξηση της πολλαπλασιαστικής τους ικανότητας (δηλαδή, 

αύξηση του αριθµού των κυττάρων342-344,354 και της σύνθεσης DNA342,355,356) και µείωση 

της παραγωγής των φαινοτυπικών δεικτών των οστεοβλαστών, όπως για παράδειγµα της 

αλκαλικής φωσφατάσης και των πρωτεϊνών της οστικής θεµέλιας ουσίας354,357. Αντίθετα, 

σε εφαρµοζόµενη τάση εντός των φυσιολογικών επιπέδων, η απόκριση των οστεοβλαστών 

δείχνει µια πιο διαφοροποιηµένη απάντηση, µε αύξηση της σύνθεσης της αλκαλικής 
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φωσφατάσης344,358, της σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι341,358, της οστεοποντίνης341, της 

οστεοκαλσίνης341 και τέλος της δεϋδρογονάσης της γλυκόζη-6-φωσφατάσης85 και µείωση 

της πολλαπλασιαστικής τους ικανότητας354. Παρόµοιες απαντήσεις έχουν παραχθεί σε 

καλλιέργειες χονδροκυττάρων, όταν υπέστησαν παροδική συµπιεστική δύναµη359.  

 Οι διαφορές στην απάντηση των οστεοβλαστικών κυττάρων στην εφαρµοζόµενη 

µηχανική τάση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν επουσιώδεις και φαίνεται πως έχουν να 

κάνουν µε την απόκτηση των µηχανικών ιδιοτήτων του οστού. Θα µπορούσε, για 

παράδειγµα, να εξηγηθεί ο προσανατολισµός του σπογγώδους οστού στα οστά κατά 

µήκος του άξονα εφαρµογής της φυσικής τάσης in vivo. Εάν η οστεοβλάστη είναι 

τοποθετηµένη παράλληλα µε τον άξονα αυτό, η µηχανική τάση προκαλεί ελάχιστη 

µεταβολή στο σχήµα του κυττάρου και η παραγωγή θεµέλιας ουσίας και η εναπόθεση 

ασβεστίου σε αυτήν συνεχίζονται. Αντίθετα, αν η οστεοβλάστη είναι τοποθετηµένη έξω από 

τη φορά της µηχανικής τάσης, τότε θα υποστεί µεγάλα επίπεδα τάσης και 

παραµόρφωσης και η οστεογένεση θα σταµατήσει342,358. 

 Εκτός από τη µηχανική τάση και άλλες µορφές µηχανικών δυνάµεων είναι 

αποτελεσµατικοί διεγέρτες της δραστηριότητας των οστεοβλαστών. Αύξηση της 

σύνθεσης της αλκαλικής φωσφατάσης και της οστεοποντίνης έχουν παρατηρηθεί 

µετά από εφαρµογή περιοδικής υδροδυναµικής δύναµης, µε τη µορφή 

συµπιεσµένου αέρα σε καλλιέργειες κυττάρων ROS 17/2.8 360.     
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Η .   ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ 

(MECHANOTRANSDUCTION) 
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Η. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο µηχανισµός µεταγωγής του µηχανικού ερεθίσµατος (mechanotransduction), 

ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο η εφαρµογή µιας µηχανικής δύναµης στα οστά 

µετατρέπεται σε ένα ενδοκυττάριο βιοχηµικό σήµα και τελικά οδηγεί στην απάντηση του 

κυττάρου, δεν είναι απόλυτα αποκρυπτογραφηµένος (εικ. 26(α)) Με βάση την υπόθεση 

που διατυπώθηκε από τον Layon361,362 τα οστικά κύτταρα διαθέτουν κάποιον ή κάποιους 

µηχανισµούς επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των σηµάτων που δέχονται, έτσι ώστε η 

απάντησή τους στην εφαρµοζόµενη µηχανική τάση σε µια περιοχή του οστού να δίδεται 

σε σχέση µε την κατανοµή της τάσης σε ένα ευρύτερο κοµµάτι του οστού. Εάν ένας 

τέτοιος µηχανισµός πράγµατι υπάρχει, θα πρέπει θεωρητικά να περιλαµβάνει τις εξής 

φάσεις. Πρώτον, τη φάση της µηχανικής σύζευξης (mechano-coupling), δηλαδή τη 

µετατροπή του µηχανικού ερεθίσµατος που εφαρµόστηκε σε κάποιο σηµείο στο οστό σε 

τοπικό µηχανικό σήµα που να γίνεται αντιληπτό από κάποιο “αισθητήριο” κύτταρο 

(sensor cell) (βλ. Η.2). ∆εύτερον, τη φάση της βιοχηµικής σύζευξης (biochemical 

coupling), δηλαδή τη µετατροπή του τοπικού σήµατος σε βιοχηµικό και την έναρξη της 

γονιδιακής µεταγραφής (βλ. Η.3). Τρίτον, τη φάση της µεταβίβασης του σήµατος 

(transmission of signal) από το αισθητήριο στο εκτελεστικό κύτταρο (effector cell), 

δηλαδή στο κύτταρο που θα εναποθέσει ή θα απορροφήσει οστό (βλ. Η.4). Και τέλος, τη 

φάση της απάντησης του εκτελεστικού κυττάρου (effector cell response), που 

αποτελεί την τελική αντίδραση του ιστού (βλ. Η.5)363. Όπως είναι φυσικό, ένας τέτοιος 

µηχανισµός απαιτεί άριστη επικοινωνία και απόλυτη συνεργασία των κυττάρων που 

συµµετέχουν. Στη διαδικασία αυτή το δίκτυο των κυττάρων που επικοινωνούν µεταξύ 

τους µε τους χασµοσυνδέσµους της κυτταρικής τους µεµβράνης λειτουργεί ως καλός 

αγωγός, που διαχέει γρήγορα και αποτελεσµατικά το τοπικό σήµα στα γειτονικά, πρώτα, 

αλλά και πιο αποµακρυσµένα κύτταρα στη συνέχεια. 
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Η. 2   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (MECHANO-COUPLING) 

 Η µηχανική σύζευξη σε ιστούς ικανούς να “αντιληφθούν” τα µηχανικά 

ερεθίσµατα αναφέρεται στη φυσική µεταφορά της µηχανικής ενέργειας σε κάποια άλλη 

µορφή που µπορεί να γίνει αντιληπτή από τα κύτταρα. Τα οστά υπόκεινται συνεχώς στη 

δράση µηχανικών φορτίων (mechanical loads) στα πλαίσια της δραστηριότητας του 

σκελετού.Τα φορτία προκαλούν τοπική παραµόρφωση του οστού που καλείται “τάση” 

(strain). Στον άνθρωπο η (µηχανική) τάση ποικίλει µεταξύ 400 και 2.000 microstrain 

(µΕ) 340. Μερικά από τα µηχανικά ερεθίσµατα της καθηµερινής δραστηριότητας, όπως 

για παράδειγµα η µικρή κάµψη του µηριαίου οστού και του οστού της κνήµης κατά την 

διάρκεια του βαδίσµατος, µπορεί να µην προκαλούν παραµόρφωση ικανή να γίνει 

αντιληπτή από ένα και µόνο κύτταρο, αλλά ίσως καταγράφεται πιο εύκολα από 

πολυκυτταρικές δοµές οργανωµένες σε συγκύτια. Εκτός αυτού, το δίκτυο των 

οστεοβλαστών παρέχει τη δυνατότητα για µια τρισδιάστατη εκτίµηση του εφαρµοζόµενου 

ερεθίσµατος ανάλογα µε τη φορά της µηχανικής δύναµης που εφαρµόζεται σε σχέση µε 

τον προσανατολισµό (ή θέση) των κυττάρων στον ιστό. 

 Προκειµένου να µελετήσουν τον τρόπο µε τον οποίο ο “µηχανικός παράγοντας” 

επιδρά στην ανακατασκευή του οστού και τη µεταβάλλει, οι ερευνητές έχουν εστιάσει την 

προσοχή τους σε τρείς κυρίως πιθανούς µηχανισµούς. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι η ροή 

δυναµικού (streaming potentials), η µηχανική τάση (mechanical strain), και η 

διατµητική τάση των υγρών (fluid shear stress).  

 Η ροή δυναµικού δηµιουργείται, όταν το οστό κάµπτεται. Η κάµψη του οστού 

προκαλεί µετακίνηση ιόντων στον περιβάλλοντα χώρο του κυττάρου, δηλαδή στην ουσία 

µετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζονται τοπικά ηλεκτρικά 

πεδία, τα οποία φαίνεται πως επηρεάζουν το µεταβολισµό του κυττάρου. Η µηχανική 

τάση εφαρµόζεται απευθείας στις µεµβράνες των κυττάρων και ενεργοποιεί ειδικούς 

πόρους (stretch-activated ion channels), καθώς επίσης και πρωτεΐνες συνδεόµενες µε 

την κυτταρική µεµβράνη, όπως για παράδειγµα τα µόρια πρόσφυσης της οµάδας των 
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ιντεγκρινών. Οι ιντεγκρίνες συνδέονται τόσο µε τον κυτταροσκελετό όσο και µε την 

πυρηνική ουσία του κυττάρου και έτσι εµπλέκονται σε µια σειρά από κυτταρικές 

λειτουργίες 363. Η διατµητική τάση υγρών αποτελεί συνδυασµό όλων των παραπάνω 

µηχανισµών. Η κάµψη του οστού προκαλεί µετακίνηση του διακυτταρικού υγρού πρός 

τους σωληνίσκους (canaliculi) που περιβάλλουν τις κυτταροπλαµατικές αποφυάδες των 

οστεοκυττάρων. Τα κύτταρα αντιλαµβάνονται τη µετακίνηση του υγρού ως πίεση (τάση) 

στην κυτταρική τους µεµβράνη. Αν και τέτοιες δυνάµεις είναι δύσκολο να µετρηθούν σε 

ανέπαφα οστά, µπορούν να µελετηθoύν σε κυτταρικές καλλιέργειες. 

 Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από τη συχνότητα εφαρµογής της µηχανικής 

φόρτισης 364,365. Σε κυτταρικό επίπεδο, ο αυξανόµενος ρυθµός τάσης οδηγεί σε 

αυξανόµενο ρυθµό ροής του µεσοκυττάριου υγρού στην οστική θεµέλια ουσία 363,365. Οι 

οστεοβλάστες απαντούν στη ροή αυτή µε ενδοκυττάρια αύξηση της ΙΡ3, του cAMP και των 

προσταγλανδινών, όπως εξηγείται αναλυτικά παρακάτω (βλ. Η.3). Φαίνεται, λοιπόν, 

πιθανό ότι η ροή του υγρού µέσα στο οστό παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη µετατροπή 

του µηχανικού φορτίου σε κυτταρικό σήµα. 

 Μια δεύτερη δράση της ροής του υγρού στα οστά είναι η δηµιουργία ηλεκτρικών 

δυναµικών. Η επιφάνεια του οστού είναι αρνητικά φορτισµένη. Τα κατιόντα του 

ενδιάµεσου υγρού εξωθούνται λόγω της ροής του υγρού µέσω των σωληνίσκων προς την  

επιφάνεια όπου και προσλαµβάνονται, αφήνοντας έτσι ένα πλεόνασµα ανιόντων στο υγρό. 

Το δυναµικό που δηµιουργείται από τη διατάραξη της ιοντικής ισορροπίας είναι θετικό 

προς την κατεύθυνση της ροής του υγρού. Η ροή δυναµικού που παράγεται στα οστά µε 

αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να προκαλέσει µια σειρά από βιοχηµικές απαντήσεις στις 

οστεοβλάστες, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως µηχανισµός µετατροπής του µηχανικού 

παράγοντα σε βιοχηµικά σήµατα. Σε αυτές τις απαντήσεις συµπεριλαµβάνεται και η 

ενεργοποίηση πόρων της κυτταρικής µεµβράνης, των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από 

το δυναµικό (voltage - operating channels)366. 

Η. 3   ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (BIOCHEMICAL COUPLING) 
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 Ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο γίνεται η αρχική ανίχνευση και µετατροπή 

της µηχανικής δύναµης σε βιοχηµικό ερέθισµα δεν έχει ακόµη διευκρινισθεί. Πάντως 

φαίνεται πως η ενεργοποίηση των διάφορων βιοχηµικών οδών συµβαίνει αµέσως µετά την 

εφαρµογή του µηχανικού ερεθίσµατος. Μια πιθανή οδός µεταγωγής του µηχανικού 

ερεθίσµατος σε βιοχηµικό σήµα είναι ο άξονας µεσοκυττάρια θεµέλια ουσία - µόρια 

πρόσφυσης (ειδικότερα οι ιντεγκρίνες) - κυτταροσκελετός. Τα κύτταρα προσκολλώνται στη 

θεµέλια ουσία µέσω της σύνδεσής τους µε τις ιντεγκρίνες. Οι ιντεγκρίνες ενώνουν τις 

πρωτεΐνες της θεµέλιας ουσίας µε τον ενδοκυττάριο κυτταροσκελετό ακτίνης, µέσω 

ενδιάµεσων συνδέσεων τους µε πολλαπλές πρωτεΐνες που βρίσκονται κοντά στο εσωτερικό 

της κυτταρικής µεµβράνης και συνδέονται µε την ακτίνη, όπως είναι για παράδειγµα, η 

ταλίνη (talin), η βινκουλίνη (vinculin) και η τενσίνη (tensin) (βλ. Γ.2) (εικ. 12). Ο 

κυτταροσκελετός, από την άλλη µεριά, σχηµατίζει ένα δίκτυο που συνδέει τον πυρήνα του 

κυττάρου και άλλα κυτταροπλασµατικά στοιχεία367. Με αυτόν τον τρόπο, φυσικά 

ερεθίσµατα µπορούν γρήγορα να διαβιβαστούν στον πυρήνα του κυττάρου και να 

οδηγήσουν στη µεταβολή της µεταγραφικής δραστηριότητας διάφορων γονιδίων και στη 

σύνθεση κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών. Πράγµατι έχει παρατηρηθεί µεταβολή στο 

επίπεδο του mRNA της ιντεγκρίνης b1343, στη σύνθεση της τουµπουλίνης368 και στη 

σύνθεση και κατανοµή συγκεκριµένων κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών344, ως απάντηση σε 

µηχανικά ερεθίσµατα. 

 Η παροδική, αν και σηµαντική, αύξηση της 1,4,5,-τριφωσφορικής ινοσιτόλης (ΙΡ3 

(1,4,5))344,369 και της 1,3,4,5-τετρακισφωσφορικής ινοσιτόλης (ΙΡ4(1,3,4,5)) σε διάστηµα 

µικρότερο των 2 λεπτών από την έναρξη της µηχανικής διέγερσης369 υποδηλώνει ότι η 

πρωταρχική φυσιολογική απάντηση του οστού στη µηχανική τάση ίσως συντελείται µέσω 

της οδού της ινοσιτόλης. Με βάση το σχήµα αυτό, η εφαρµογή της µηχανικής τάσης 

ενεργοποιεί τη φωσφολιπάση C στην κυτταρική µεµβράνη, ίσως διαµέσου µιας 

ιντεγκρίνης του κυττάρου, και στη συνέχεια υδρολύει την ΡΙΡ2 σε ΙΡ3 και διακυλ-

γλυκερόλη (DG). Η ΙΡ3 προκαλεί γρήγορη απελευθέρωση ασβεστίου από το 
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ενδοπλασµατικό δίκτυο. Η ΙΡ3 φωσφορυλιώνεται σε ΙΡ4(1,3,4,5), η οποία στη συνέχεια 

αυξάνει το κυτταροπλασµατικο ασβέστιο, ανοίγοντας παροδικά πόρους ασβεστίου στη 

µεµβράνη του κυττάρου. Η αύξηση του ασβεστίου στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου 

οδηγεί σε µια ταχεία αύξηση της καλµοδουλίνης (calmodulin), µιας πρωτεΐνης που 

συνδέεται µε το ασβέστιο και που πιθανά ενεργοποιεί πολλές σηµαντικές λειτουργίες του 

κυττάρου. Η διακυλ-γλυκερόλη, από την άλλη µεριά, είναι ικανή να ενεργοποιήσει την 

πρωτεϊνική κινάση C (ΡΚC), ένα ένζυµο το οποίο φωσφορυλιώνει διάφορες πρωτεΐνες και 

ενεργοποιεί ειδικά ένζυµα. Η µηχανική τάση προκαλεί αύξηση της ΡΚC σε καλλιέργειες 

οστεοβλαστών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (<5 λεπτά)344. Επιπλέον, η διακυλ-

γλυκερόλη µπορεί να καταβολισθεί από τη λιπάση της διακυλ-γλυκερόλης και να 

απελευθερώσει αραχιδονικό οξύ, το οποίο στη συνέχεια οδηγεί στη σύνθεση της 

προσταγλανδίνης Ε2. Πολλές µελέτες έχουν συνδέσει την παραγωγή προσταγλανδινών µε 

τη µηχανική τάση355,370,371, όπως επίσης και την έκθεση των κυττάρων σε 

προσταγλανδίνες µε την οστεογένεση373. Αν και οι περισσότερες µελέτες έχουν εστιάσει 

την προσοχή τους στο ρόλο της προσταγλανδίνης Ε2 σ’ αυτή τη διαδικασία355,371,374, έχει 

επίσης δειχτεί η συµµετοχή των προστακυκλινών, και ειδικότερα της προστακυκλίνης I2 

375-377. Επιπλέον, το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) αυξάνεται στο σπογγώδη οστό κατά τη 

διάρκεια της µηχανικής φόρτισης του, κατά έναν τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που 

παρατηρείται στις προσταγλανδίνες. ∆έκα λεπτά µετά τη φόρτιση, ο ρυθµός 

απελευθέρωσης ΝΟ από τα οστά αυξάνεται, φθάνοντας στο µέγιστο επίπεδο µέσα σε 15 

λεπτά (~160% της οµάδας ελέγχου), χωρίς περαιτέρω αύξηση στα επόµενα 30 λεπτά84.  

 Πόροι της κυτταρικής µεµβράνης που ενεργοποιούνται άµεσα από µηχανικά 

ερεθίσµατα (mechanosensitive channels) είναι επίσης πιθανό να παίζουν ενεργό ρόλο 

στο µηχανισµό της βιοχηµικής σύζευξης378. Τέτοιοι µηχανοευαίσθητοι πόροι υπάρχουν 

στις οστεοβλάστες366. Περιοδική µηχανική διάταση των οστεοβλαστικών κυττάρων UMR 

106-01 αυξάνει την δραστηριότητα, την αγωγιµότητα, την ευαισθησία και τον αριθµό των 

πόρων αυτών379. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο επαναπολυµερισµός της F-ακτίνης µε την 
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επίδραση της κυτοχαλασίνης D συνοδεύεται από αύξηση της δραστηριότητας των 

µηχανοευαίσθητων πόρων κατά 10 φορές, µέσα σε 4 λεπτά από τη στιγµή της εφαρµογής 

της διάτασης380. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη στενή αλληλεπίδραση µεταξύ του 

κυτταροσκελετού και των µηχανοευαίσθητων πόρων στις οστεοβλάστες. 

 Μια σηµαντική παρατήρηση που εµπλέκει τά ιόντα ασβεστίου στο µηχανισµό της 

βιοχηµικής σύζευξης είναι η ταχεία αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης των ιόντων 

ασβεστίου (κύµα ασβεστίου-calcium wave) ως απάντηση στο µηχανικό ερέθισµα. Tα 

κύµατα ασβεστίου, που σχηµατίζονται από τις ενδοκυττάριες αποθήκες ασβεστίου, 

διαχέονται διαµέσου των οστεοβλαστικών κυττάρων µε ένα πολύπλοκο, και σε µεγάλο 

βαθµό, άγνωστο µηχανισµό. Φαίνεται πάντως ότι στα κύτταρα που συνθέτουν Cx43 τα 

κύµατα ασβεστίου εξαρτώνται στενά από την επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων τους381. Ως εξήγηση για τη ταχεία απελευθέρωση του ασβεστίου από τις 

ενδοκυττάριες αποθήκες που έχει είναι η άµεση σύνδεση του κυτταροσκελετού µε την 

οδό της φωσφολιπάσης C382. Με βάση την υπόθεση αυτή, η παραµόρφωση του κυττάρου 

εξαιτίας του µηχανικού παράγοντα εξουδετερώνει έναν αναστολέα της φωσφολιπάσης C, ο 

οποίος είναι προσκολληµένος στον κυτταροσκελετό. Η αποµάκρυνση του αναστολέα 

επιτρέπει την ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C363, γεγονός που οδηγεί σε µια σειρά 

διαδοχικών φωσφορυλιώσεων της ινοσιτόλης, όπως περιγράφηκε παραπάνω.  

 Τέλος, ένας άλλος πιθανός µηχανισµός της µεταγωγής του µηχανικού 

ερεθίσµατος εµπλέκει τη πρωτεΐνη που συνδέεται µε το νουκλεοτίδιο της γουανίδης (G-

πρωτεΐνη). Η πιθανότητα αυτή προέρχεται από την παρατήρηση ότι η ροή υγρού πάνω 

στην επιφάνεια καλλιέργειας ενδοθηλιακών κυττάρων προκαλεί απότοµη παραγωγή 

µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), η οποία αναστέλλεται µε την προσθήκη στην καλλιέργεια 

ενός αναστολέα της G-πρωτείνης. 

 

Η. 4    ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (TRANSMISSION OF SIGNAL) 
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 Ο ακριβής ή οι ακριβείς µηχανισµοί µε τους οποίους το βιοχηµικό σήµα 

µεταδίδεται από το αισθητήριο κύτταρο (sensor cell) στο εκτελεστικό κύτταρο (effector cell) 

παραµένει πεδίο εντατικής έρευνας. Οι οστεοβλάστες της επιφάνειας του οστού έχουν τη 

δυνατότητα να “αισθανθούν” τη µηχανική παραµόρφωση (τάση) και την ίδια στιγµή να 

δράσουν ως εκτελεστικά κύτταρα, αυξάνοντας το σχηµατισµό οστού. Αυτό το σενάριο έχει 

επαληθευτεί από πειράµατα που δείχνουν τα οστεοβλαστικά κύτταρα να αυξάνουν την 

παραγωγή των πρωτεϊνών της οστικής θεµέλιας ουσίας ως απάντηση σε ένα µηχανικό 

ερέθισµα (βλ. Ζ.3.β). Oι οστεοβλάστες, όµως, αποτελούν µόνο το 5% της οστικής 

επιφάνειας στους ενηλίκους. Κατά συνέπεια, η διέγερση µόνο των οστεοβλαστών δεν 

φαίνεται να επαρκεί για την πρόκληση µιας απάντησης που θα αύξανε σε σηµαντικό 

βαθµό την οστική µάζα. Τα οστεοκύτταρα και τα καλυπτήρια κύτταρα, από την άλλη µεριά, 

αποτελούν το 95% των οστικών κυττάρων οστεοβλαστικής προέλευσης. Τα οστεοκύτταρα 

µπορούν να επικοινωνούν µε άλλα οστικά κύτταρα διαµέσου ενός εκτεταµένου δικτύου 

από κυτταροπλασµατικές αποφυάδες που διαθέτουν λειτουργικούς χασµοσυνδέσµους 
381,383. Αν και οι ιδιότητες τους αυτές τα καθιστούν κατάλληλα για το ρόλο των αισθητήριων 

και εκτελεστικών κυττάρων, τα οστεοκύτταρα και τα καλυπτήρια κύτταρα δεν µπορούν να 

πολλαπλασιαστούν ή να παράγουν ουσιώδη ποσά νέας οστικής θεµέλιας ουσίας.  

 Για τους παραπάνω λόγους είναι πιθανό να υπάρχει ένας επιπρόσθετος τρόπος 

µεταβίβασης του βιοχηµικού σήµατος από τα αισθητήρια κύτταρα σε πρόδροµα 

οστεογενή κύτταρα και οστεοβλάστες διαµέσου της παρακρινούς οδού. Ένας από τους 

υποψήφιους παρακρινείς παράγοντες είναι το cAMP, που αυξάνει ταχέως 5 λεπτά µετά 

από την εφαρµογή µηχανικής τάσης 384,385 και µέσα σε δευτερόλεπτα από την εφαρµογή 

διατµητικής τάσης386. Αν και ο ακριβής µηχανισµός της αύξησης του cAMP εξακολουθεί 

να παραµένει άγνωστος, έχει αποδειχτεί ότι διαταραχή του κυτταροσκελετού αυξάνει τα 

επίπεδα του cAMP 387,388. ∆ύο άλλοι υποψήφιοι παράγοντες είναι η ΙΡ3 και η είσοδος 

ασβεστίου στα κύτταρα 389,390 (βλ. Η.3). Η πιο καλή απόδειξη για την ύπαρξη 

παρακρινούς µηχανισµού επικοινωνίας του µηχανικού σήµατος από τα οστεοκύτταρα 
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στους οστεοβλάστες προέρχεται από τα πειράµατα των Lean και συνεργατών του 391. 

Έδειξαν ότι ο παράγοντας IGF-I αυξάνεται στα οστεοκύτταρα 6 ώρες µετά τη φόρτισή τους 

και ακολουθείται από αύξηση της οστεοκαλσίνης και του τύπου Ι κολλαγόνου στην 

επιφάνεια του οστού µετά από 48 ώρες. Αυτή η παρατήρηση µπορεί να σηµαίνει ότι τα 

οστεοκύτταρα παράγουν αναβολικούς αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι µεταφέρονται 

στην οστική επιφάνεια και “στρατολογούν” πρόδροµα οστικά κύτταρα. Οι οστεοβλάστες, 

όµως, είναι γνωστό ότι αντιδρούν αµέσως σε µηχανικά ερεθίσµατα και βρίσκονται ήδη 

στη διαδικασία της απάντησης, όταν η παραγωγή της IGF-I είναι µέγιστη. Πιθανότερο, 

λοιπόν, είναι ότι η παρακρινής απάντηση των οστεοκυττάρων ενισχύει και επαυξάνει 

παρά προκαλεί την προϋπάρχουσα οστεοβλαστική απάντηση. Τα πειραµατικά δεδοµένα 

δεν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα οστεοκύτταρα είναι σε θέση να µεταβιβάσουν ένα 

µηχανικό ερέθισµα και στην περιοστική και στην ενδοφλοιώδη επιφάνεια ενός µακρού 

οστού και να προκαλέσει έτσι µια συντονισµένη απάντηση. Έκθεση µακρών οστών σε 

µηχανική φόρτιση οδήγησε στο σχηµατισµό οστού στο περιόστεο χωρίς να παρατηρηθεί 

αύξηση οστού στην ενδοφλοιώδη επιφάνεια 12.  

 Τέλος, οι προσταγλανδίνες είναι ένας άλλος σηµαντικός υποψήφιος παρακρινής 

παράγοντας 370,390,392. Οι προσταγλανδίνες απελευθερώνονται σε καλλιέργειες οστού µετά 

από εφαρµογή µηχανικής φόρτισης 355. Η ινδοµεθακίνη, που αναστέλλει την παραγωγή 

των προσταγλανδινών, µειώνει σηµαντικά την αναβολική δράση του µηχανικού 

παράγοντα στα οστά 373. Ίσως η πιο σηµαντική λειτουργία της προσταγλανδίνης Ε2 είναι η 

“στρατολόγηση” των προδρόµων οστεοβλαστικών κυττάρων. Η προσταγλανδίνη Ε2 αυξάνει 

τον πολλαπλασιασµό των προ-οστεοβλαστών σε καλλιέργειες οστού του κρανίου ποντικών 

και προάγει την προσκόλλησή τους 393.  

      

Η.  5  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ) ΕΡΕΘΙΣΜΑ (EFFECTOR CELL RESPONSE) 

 Η απάντηση στο µηχανικό ερέθισµα εξαρτάται από την περιοδικότητα 
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εφαρµογής του. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός αλλαγής (δηλαδή η συχνότητα) της 

εφαρµοζόµενης µηχανικής τάσης στο οστό, τόσο µεγαλύτερη είναι η αύξηση του 

σχηµατισµού οστού. Αυτή η σηµαντική παρατήρηση, η οποία έχει επαληθευτεί 

πειραµατικά πολλές φορές, φανερώνει ότι η στατική πίεση στα κύτταρα δεν είναι αρκετή 

για να τα ενεργοποιήσει µε σκοπό την κατασκευή οστού. Εκτός από τη συχνότητα, η 

απάντηση στον µηχανικό παράγοντα εξαρτάται από το εύρος και τη διάρκεια του 

εφαρµοζόµενου φορτίου. Χαµηλότερου εύρους φορτίο εφαρµοζόµενο για µεγαλύτερη 

διάρκεια µπορεί να προκαλέσει το ίδιο θετικό αποτέλεσµα µε την εφαρµογή µεγαλύτερων 

φορτίων. Αναφορικά µε την ένταση της φόρτισης, φαίνεται πως υπάρχει ουδός, αφού 

αναβολική δραστηριότητα παρατηρείται στα οστά µόνο όταν το µηχανικό φορτίο 

υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο. Για παράδειγµα, ο σχηµατισµός νέου οστίτη ιστού στο 

ενδόστεο του οστού της κνήµης σε ποντίκια αυξάνεται ανάλογα µε την αύξηση του 

εφαρµοζόµενου φορτίου, για δυναµική κάµψη πάνω από 40Ν394. Ο ρυθµός 

σχηµατισµού οστού είναι έξι φορές µεγαλύτερος από ό,τι στην οµάδα ελέγχου, όταν το 

εφαρµοζόµενο φορτίο είναι 64Ν. Αντίθετα, για εφαρµοζόµενο φορτίο µικρότερο από 40Ν, 

δεν παρατηρείται καµιά αύξηση στο σχηµατισµό οστού. Αυτά τα ευρήµατα είναι συµβατά 

µε την έννοια της ελάχιστης δραστικής τάσης (minimum effective strain) του Frost.  
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Θ .   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

(OSTEOBLASTIC CELL LINES) 
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Θ. 1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αν και η τεχνική της καλλιέργειας των κυττάρων χρησιµοποιείται από τις αρχές 

του αιώνα395, η εφαρµογή της στα κύτταρα του οστίτη ιστού άρχισε µόλις στη δεκαετία 

του ’60396.  Σήµερα, τα συστήµατα καλλιέργειας των κυττάρων που έχουν σχεδιαστεί για 

τη µελέτη των οστεοβλαστών είναι πολλά και ποικίλα. Γενικά ταξινοµούνται σε δύο 

οµάδες, ανάλογα µε το αν τα κύτταρα µελετώνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη 

λήψη τους από τους ιστούς (βραχύχρονες καλλιέργειες ή short-term cultures) ή 

αφού έχουν µετατραπεί σε µόνιµες κυτταρικές σειρές (permanent cell lines). Στην 

πρώτη περίπτωση, η πιθανότητα εµφάνισης φαινοτυπικών αλλαγών περιορίζεται 

σηµαντικά. Η πιθανότητα αυτή υπάρχει στα κύτταρα που υπόκεινται σε επανειληµµένες 

διαδοχικές ανακαλλιέργειες (subcultures). Οι βραχύχρονες καλλιέργειες θεωρείται ότι 

εµφανίζουν όσο πιο πιστά γίνεται τις ιδιότητες που τα κύτταρα εκφράζουν στους ιστούς 

από όπου προέρχονται397. Το µειονέκτηµα των καλλιεργειών του είδους αυτού είναι ότι 

µπορεί να περιέχουν περισσότερους από έναν κυτταρικούς πληθυσµούς, ανάλογα µε τη 

µέθοδο αποµόνωσης των κυττάρων και το αν χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές επιλογής για 

συγκεκριµένους τύπους κυττάρων. Η σχέση µεταξύ της κυτταρικής ετερογένειας µιας 

καλλιέργειας και της σταθερότητας του φαινοτύπου παραµένει ακόµα ένα αδιευκρίνιστο 

σηµείο. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι µεικτοί πληθυσµοί οστικών κυττάρων χάνουν τον 

οστεοβλαστικό τους φαινότυπο και την ικανότητά τους να σχηµατίζουν οστίτη ιστό σε 

επανειληµµένες ανακαλλιέργειες398. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι, 

ακόµα και σε µια τέτοια περίπτωση, κάποια οστεοβλαστικά χαρακτηριστικά 

διατηρούνται399. Το πρόβληµα της ετερογένειας µιας καλλιέργειας συναντάται και σε 

κυτταρικές σειρές που προέρχονται από κάποιο κλώνο οστεοβλαστικού κυττάρου. Έτσι, 

µπορεί να υπάρχει σηµαντική ετερογένεια µεταξύ των κυττάρων όχι µόνο στην έκφραση 

των οστεοβλαστικών χαρακτηριστικών τους400 αλλά και στη δυνατότητα να 

πολλαπλασιαστούν401. Οι µόνιµες κυτταρικές σειρές αποτελούνται από κύτταρα τα οποία 

είναι “αθάνατα” (immortal). Το φαινόµενο της απαθανάτισης των κυττάρων 
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(immortalization) είναι γνωστή συνέπεια της µετατροπής φυσιολογικών κυττάρων σε 

νεοπλασµατικά. Συµβαίνει, όµως, και αυτόµατα in vitro, όταν για παράδειγµα κάποια 

κύτταρα καταφέρνουν να διασωθούν από µια “κρίσιµη” για την κυτταρική καλλιέργεια 

κατάσταση402. Με την αποµόνωση ογκογονιδίων υπεύθυνων για την απαθανάτιση, όπως 

για παράδειγµα τα γονίδια για το µεγάλο Τ-αντιγόνο (large T-antigene gene) του ιού SV-

40, κατέστη δυνατός ο σχηµατισµός µόνιµων κυτταρικών σειρών πειραµατικά, µε τη 

επιµόλυνση των κυττάρων µε το παραπάνο γονίδιο403. Οι µόνιµες κυτταρικές σειρές 

έχουν το βασικό πλεονέκτηµα ότι προσφέρουν, σε συνεχή βάση, φαινοτυπικά 

“καθαρούς” και σταθερούς κυτταρικούς πληθυσµούς. Οι πληθυσµοί αυτοί περιέχουν 

αρκετά µεγάλο αριθµό κυττάρων για βιοχηµικές αναλύσεις. Το µειονέκτηµά τους, από 

την άλλη µεριά, είναι η πιθανότητα ο φαινότυπος που εκφράζουν τα κύτταρα να αποτελεί 

ένα κράµα χαρακτηριστικών τόσο από την προσαρµογή των κυττάρων αυτών στο 

περιβάλλον in vitro όσο και από τις εγγενείς τους ιδιότητες που εκφράζουν in vivo.  

      

Θ. 2. α  ΚΥΤΤΑΡΙΚEΣ ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΏΝ (OSTEOBLAST-ENRICHED 

CELL CULTURES) 

 Πολύ δηµοφιλή µεταξύ των ερευνητών είναι κυτταρικά συστήµατα οστεοβλαστών 

που αποµονώνονται από οστά διαφόρων ζώων εµβρυικής ή νεογνικής ηλικίας404,405,406. 

Τα οστά νεαρών ζώων θεωρούνται εξαιρετική πηγή οστεοβλαστών για καλλιέργειες για δύο 

βασικούς λόγους. Πρώτον, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται εύκολα in vitro402 και, 

δεύτερον, η γρήγορη ανάπτυξη των οστών σε αυτή τη νεαρή φάση της ζωής εξασφαλίζει 

υψηλή περιεκτικότητα του ιστού σε φαινοτυπικά ώριµες οστεοβλάστες. Τα οστά του 

θόλου του κρανίου είναι ιδαιτέρως δηµοφιλή, επειδή είναι εύκολα προσιτά, εµφανίζουν 

περιορισµένη ανάπτυξη µυελού και δεν είναι ακόµα τελείως ασβεστοποιηµένα. Η 

συλλογή των κυττάρων γίνεται µε τη µέθοδο των διαδοχικών πέψεων του ιστού µε 

κολλαγονάση ή µε τρυψίνη σε διάφορα χρονικά διαστήµατα 396,404,405. Τα κύτταρα αυτά 
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διαθέτουν όλα τα οστεοβλαστικά χαραχτηριστικά 407 συµπεριλαµβανοµένης και της 

ικανότητας να εναποθέτουν ασβέστιο398. ∆εν είναι τυχαίο ότι κύτταρα που αποµονώνονται 

µε αυτόν τον τρόπο αποτελούν πρότυπα (standard) οστεοβλαστικών κυτταρικών 

συστηµάτων.  

 Η µέθοδος της ενζυµικής πέψης για την αποµόνωση οστεοβλαστικών κυττάρων 

έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία και σε ανθρώπινα οστά ενηλίκων 408. Στις περιπτώσεις 

αυτές µικρά κοµµάτια οστού “καθαρίζονται” αρχικά από κύτταρα που είναι χαλαρά 

προσκολληµένα (συνήθως αιµοποιητικά κύτταρα και ινοβλάστες) 409,410 και στη συνέχεια 

ακολουθεί η διαδικασία της συλλογής των κυττάρων. Αν και η µέθοδος αυτή διαρκεί 

περισσότερο χρόνο από ότι η ενζυµική µέθοδος, προκαλεί λιγότερη βλάβη στα κύτταρα. 

Και εδώ όµως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. ∆είγµατα οστίτη ιστού ενηλίκου δεν είναι 

πάντα εύκολα διαθέσιµα σε όλα τα ερευνητικά κέντρα, όπως δεν είναι εύκολες οι 

πολλαπλές διαδοχικές καλλιέργειες φυσιολογικών οστικών κυττάρων, λόγω της χαµηλής 

πολλαπλασιαστικής τους ικανότητας. Ακόµα πιο σπουδαίο όµως είναι το γεγονός ότι τα 

κύτταρα αυτά παρουσιάζουν την τάση να χάνουν τις φαινοτυπικές τους ιδιότητες µετά 

από µερικούς κύκλους πολλαπλασιασµού τους. Τέλος, καλλιέργειες κυττάρων 

προερχόµενες από κανονικό οστίτη ιστό είναι ενδογενώς ανοµοιογενείς, πράγµα που 

περιορίζει τη χρησιµότητά τους σε µελέτες συγκεκριµένων κυττάρων (single-cell studies). 

Βέβαια, ειδικά για το τελευταίο πρόβληµα, η χρήση αντισωµάτων που αναγνωρίζουν 

συγκεκριµένους κυτταρικούς πληθυσµούς στα οστά έχει συντελέσει σηµαντικά στο να 

ξεπεραστεί το εµπόδιο αυτό. 

 

Θ. 2. β   ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

(OSTEOPROGENITOR CELL CULTURE) 

 Τα συστήµατα καλλιέργειας οστικών κυττάρων που έχουν περιγραφεί µέχρι τώρα 

αποσκοπούν κυρίως στη µελέτη της λειτουργίας (σύνθεση, έκκριση, οργάνωση και 
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αποτιτάνωση της θεµέλιας ουσίας) των ώριµων οστεοβλαστών. Εξίσου σηµαντική, όµως, 

είναι και η µελέτη των πρόδροµων κυττάρων των οστεοβλαστών. Για να απαντηθούν 

ερωτήµατα όπως, για παράδειγµα, η σχέση των οστεοβλαστών µε άλλες κυτταρικές σειρές 

(χονδροκύτταρα, µυοβλάστες, ινοβλάστες), οι παράγοντες που προκαλούν την έναρξη της 

διαφοροποίησης τους, ή ο ρόλος τους σε παθολογικές καταστάσεις, χρειάζεται η 

ταυτοποίηση, αποµόνωση και καλλιέργεια των πρόδροµων αυτών µορφών. Εκτός από τον 

οστίτη ιστό398, πολλοί άλλοι ιστοί έχουν χρησιµοποιηθεί ως πηγή πρόδροµων µορφών 

οστεοβλαστών. Τέτοιοι ιστοί είναι το περιόστεο411, το στρώµα του µυελού των οστών412 και 

ο περιοδοντικός σύνδεσµος413. Σε τέτοιες καλλιέργειες έχει βρεθεί ότι η δεξαµεθαζόνη413, 

το ρετινοΐκό οξύ, η βιταµίνη 1,25(ΟΗ)2D3 και ο παράγοντας ΒΜΡ-2 προάγουν τη 

διαφοροποίηση των πρόδροµων µορφών, µε αποτέλεσµα την σύνθεση οστεοβλαστικών 

πρωτεϊνών και το σχηµατισµό αποτιτανοµένων όζων414. Εκτός αυτού, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι ο παράγοντας ΒΜΡ-2 προκαλεί τη διαδοχική µετάβαση των χονδροκυττάρων σε 

οστεοκύτταρα, γεγονός που φανερώνει τον πολυδύναµο χαραχτήρα των πρόδροµων 

µορφών των κυττάρων του οστού (εικ. 3) 415. 

      

Θ . 2 . γ   ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (PERMANENT CELL LINES) 

 Υπάρχει ένας σχετικά µεγάλος αριθµός µετασχηµατισµένων κυττάρων 

(transformed cells) µε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά οστεοβλαστών. Πρόκειται µάλλον για 

κύτταρα τα οποία έχουν σταµατήσει σε διαφορετικά στάδια κυτταρικής διαφοροποίησης. 

Αν και η µελέτη των λειτουργιών αυτών των κυττάρων έχει χωρίς αµφιβολία οδηγήσει σε 

θεµελιώδεις ανακαλύψεις, η ακριβής εφαρµογή των συµπερασµάτων αυτών στις 

λειτουργίες των φυσιολογικών οστεοβλαστών πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή. Και 

αυτό, γιατί η πλήρως εναρµονισµένη και χρονικά καθορισµένη σχέση ανάµεσα στις 

φάσεις διαίρεσης και διαφοροποίησης που χαρακτηρίζουν τις φυσιολογικές οστεοβλάστες 

καθώς και η ρύθµιση ειδικών γονιδίων τους είναι διαταραγµένη στις µετασχηµατισµένες 
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κυτταρικές σειρές357.  

 
1. Κυτταρικές σειρές προερχόµενες από οστεοσάρκωµα  

   (osteosarcoma cell line)  
 Οι πρώτες κυτταρικές σειρές που χαρακτηρίστηκαν ως οστεοβλαστικές και 

χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στη µελέτη του οστίτη ιστού έχουν προέλθει από 

οστεοσάρκωµα αρουραίου. ∆ύο τέτοιες κυτταρικές σειρές αποµονώθηκαν από τους 

Rodan and Martin στο τέλος της δεκαετίας του ’70. Η πρώτη κυτταρική σειρά 

ονοµάσθηκε ROS και αποµονώθηκε από κύτταρα ενός όγκου που εκδήλωσε ένας ACI 

αρουραίος416. Η δεύτερη κυτταρική σειρά ονοµάσθηκε UMR και αποµονώθηκε από 

κύτταρα ενός όγκου που εκδήλωσαν αρουραίοι µετά από έκθεσή τους σε καρκινογόνες 

ουσίες (συγκεκριµένα σε [32Ρ]-ορθοφωσφορικό). Οι εκτενέστερα χρησιµοποιούµενες 

σειρές UMR-106 και ROS17/2 και ο κλώνος ROS 17/2.8 αντιδρούν στην παραθορµόνη, 

ενώ εκφράζουν και άλλα οστεοβλαστικά χαραχτηριστικά, πράγµα που σχετίζεται στενά µε 

την ικανότητα των κυττάρων να σχηµατίζουν ασβεστοποιηµένο ιστό in vivo 417. Οι κλώνοι 

της σειράς ROS, όµως, παρουσιάζουν και φαινοτυπικές διαφορές. Είναι άξιον προσοχής 

ότι κλώνοι της σειράς ROS που προέρχονται από τον ίδιο αρχικό όγκο (όπως οι σειρές 

ROS 24/1 ή ROS 25/1) δεν εκφράζουν κανέναν οστεοβλαστικό χαραχτήρα 416. 

 Άλλες πάλι κυτταρικές σειρές έχουν προέλθει από οστεοσάρκωµα ανθρώπου και 

έχουν χρησιµοποιηθεί ως µοντέλα οστεοβλαστικών κυττάρων (SaOS, TE-85, MG-63). 

Όπως συµβαίνει και µε τα κύτταρα UMR 106-01 και ROS 17/2.8, οι κυτταρικές σειρές 

από το οστεοσάρκωµα ανθρώπου διαφέρουν µεταξύ τους σε συγκεκριµένους 

φαινοτυπικούς χαρακτήρες. Μόνο λίγες από τις σειρές αυτές, και ιδιαίτερα τα κύτταρα 

SaOS-2418 και OHS-4419, έχουν εκτενώς χαρακτηριστεί σχετικά µε τον οστεοβλαστικό 

τους χαρακτήρα. Τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν τον πιο διαφοροποιηµένο φαινότυπο 

οστεοβλάστης.  
2. Μη-µετασχηµατισµένες οστεοβλαστικές κυτταρικές σειρές            
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   (nontransformed cell lines) 
 Εκτός από τις µόνιµες κυτταρικές σειρές που προέρχονται από το 

οστεοσάρκωµα, µόνιµες κυτταρικές σειρές έχουν προέλθει και από φυσιολογικό οστίτη 

ιστό. Οι πρώτες κυτταρικές σειρές προήλθαν από ιστούς τρωκτικών (και ονοµάσθηκαν 

RCJ) και από παρασκευάσµατα από τα οστά του θόλου του κρανίου αρουραίου420 και 

ποντικού421. Στην τελευταία περίπτωση η κυτταρική σειρά ονοµάσθηκε MC3T3. Η σειρά 

αυτή αποµονώθηκε από ένα µεικτό πληθυσµό κυττάρων από τα οστά του θόλου του 

κρανίου, εξαιτίας της ιδιότητας των κυττάρων να εκφράζουν σε αφθονία αλκαλική 

φωσφατάση. Μια από τις ιδιότητες των κυττάρων αυτών είναι η ικανότητά τους να 

σχηµατίζουν µετά από 2-3 εβδοµάδες αποτιτανωµένους όζους απουσία οργανο- 

φωσφορικών στο θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

κυττάρων είναι ότι, όπως και στις οστεοβλάστες, η έκφραση των οστεοβλαστικών 

χαραχτηριστικών τους είναι ασθενής κατά τη φάση του πολλαπλασιασµού τους και 

αυξάνεται σηµαντικά, όταν τα κύτταρα έχουν καλύψει σχεδόν όλη την επιφάνεια του 

τρυβλίου καλλιέργειας και βρίσκονται σε στενή γειτονία µεταξύ τους.  

 Κυτταρικές σειρές προερχόµενες από το στρώµα του µυελού των οστών έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε µια προσπάθεια µελέτης των πολύπλοκων αλληλοεπιδράσεων που 

πιθανώς υπάρχουν σε αυτόν τον εξαιρετικά ετερογενή ιστό. Ο ιστός αυτός διακρίνεται για 

δύο σηµαντικές όσο και διαφορετικές λειτουργίες. Αυτές είναι η παροχή πρόδροµων 

κυττάρων για το σχηµατισµό οστού και η  διατήρηση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για 

την αιµοποίηση. Βρέθηκε ότι ένας κλώνος από τα κύτταρα του στρώµατος του µυελού των 

οστών µε οστεογενείς ιδιότητες (ο ΜΒΑ-15) µπορούσε να παράγει µια ποικιλία 

παραγόντων που ρύθµιζαν την ανάπτυξη της µυελογενούς και λεµφικής σειράς422. 

Επιπλέον βρέθηκε ότι µια σειρά φαινοτυπικά ανόµοιων κυττάρων (για παράδειγµα, προ-

λιποκύτταρα, ινοβλάστες, και άλλα) παρουσιάζουν πολλές κοινές ιδιότητες µε τις 

οστεοβλάστες423. 
3. Κυτταρικές σειρές “αθάνατων” κυττάρων µε επιµόλυνση 
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   (experimentally immortalized cell lines) 

 Ένα µειονέκτηµα των µόνιµων κυτταρικών σειρών που προέρχονται από όγκους 

ή που προκύπτουν από φυσιολογικό οστίτη ιστό µετά από τυχαία µετατροπή των 

κυττάρων σε “αθάνατα” είναι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε τη φύση αυτής της 

διαδικασίας και τις πιθανές επιδράσεις της στον φαινότυπο του κυττάρου. Στις ηµέρες 

µας υπάρχει η γνώση και η τεχνική υποστήριξη ώστε η διαδικασία αυτή να γίνεται στο 

εργαστήριο κάτω από συγκεκριµένες και ελεγχόµενες συνθήκες µε επιµόλυνση των 

κυττάρων µε το µεγάλο Τ αντιγόνο του ιού SV-40403. Η επιµόλυνση γίνεται σε συνδυασµό 

µε την προσθήκη ενός γονιδίου που προσφέρει ανθεκτικότητα στα κύτταρα σε κάποιο 

αντιβιοτικό. Με τη µέθοδο αυτή έχουν προέλθει, µεταξύ άλλων, δύο οστεοβλαστικές 

κυτταρικές σειρές από κύτταρα των οστών του θόλου του κρανίου αρουραίων, η RCT-3 

και η RCT-1 (που εµφανίζει οστεοβλαστικά χαρακτηριστικά µόνο µετά από επώαση µε 

ρετινοϊκό οξύ424.  

 Παρόµοια διαδικασία απαθανάτισης έχει επιχειρηθεί και σε ανθρώπινα κύτταρα. 

Με τη επιµόλυνση οστικών κυττάρων ενηλίκου µε το µεγάλο Τ-αντιγόνο του ιού SV-40 

προέκυψε η σειρά HOBIT µε πολλές οστεοβλαστικές ιδιότητες425, ενώ η επιµόλυνση 

ανθρώπινων οστικών κυττάρων εµβρύου έδωσε τη σειρά hHOB426.  
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        ΙΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
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Ι . 1   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (υπενθύµιση) 

  Σκοπός του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος είναι η µελέτη της 

µεταβολής που επιφέρει στην ικανότητα διακυτταρικής επικοινωνίας των οστεοβλαστικών 

κυττάρων ROS 17/2.8 και UMR 106.01 η παρουσία µηχανικών ή χηµικών ερεθισµάτων. 

Στα πλαίσια αυτά µελετήθηκε η επίδραση που ασκούν τα παραπάνω ερεθίσµατα στην 

έκφραση και ενδοκυττάρια θέση των κοννεξινών 43 και 45 (βλ. Λ και Μ). Επιπλέον, 

µελετήθηκε η µεταγραφική δραστηριότητα θεµελιωδών γονιδίων των οστεοβλαστών 

ανάλογα µε το είδος της κοννεξίνης που διαθέτουν οι οστεοβλάστες στην κυτταρική τους 

µεµβράνη (βλ. Ν). 

 

Ι. 2  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ UMR 106-01 ΚΑΙ ROS 17/2.8 

Υλικά και συσκευές 

     Minimum Essential Eagle’s Medium (ΜΕΜ)  

     Ορός εµβρύου βοός (Fetal Bovine Serum) (Summit Biotech., Greely CO, USA) 

     Πενικιλίνη/Στρεπτοµυκίνη 

     Τρυβλία καλλιέργειας Flex I και II (Flexcell Corp., McKeesport PA, USA) 

     Μικροσκόπιο ορατού φωτός (100x) (Olympus, BH, Japan) 

     Επωαστήρας (37ο C, ατµόσφαιρα υδρατµών 95% αέρα, 5% CO2)   

 

 Μέθοδος καλλιέργειας 

 Τα κύτταρα UMR 106-01 και ROS 17/2.8  θεωρούνται διεθνώς ένα αξιόπιστο 

µοντέλο µελέτης της συµπεριφοράς των οστεοβλαστικών κυττάρων. Aντιδρούν στην 

παραθορµόνη, ενώ εκφράζουν και άλλα οστεοβλαστικά χαραχτηριστικά, πράγµα που 

σχετίζεται στενά µε την ικανότητα των κυττάρων να σχηµατίζουν ασβεστοποιηµένο ιστό in 

vivo 417. Στο ερευνητικό εργαστήριο του R. Civitelli αλλά και σε άλλα εργαστήρια του 

Πανεπιστηµίου Washington έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για τη µελέτη των 



 
 
 

  
  
 

138

 

 

οστεοβλαστών. Αναπτύσσονται σε καλλιέργειες σχετικά εύκολα και µε γρήγορο ρυθµό 

γεγονός που διευκολύνει την διεξαγωγή των πειραµάτων.  

 Τα κύτταρα UMR 106-01, προσφορά της Dr Nicola C. Patridge από το 

Πανεπιστήµιο του St. Louis, προέρχονταν από τη 16η ανακαλλιέργεια (ή διάβαση- 

passage) του υποκλώνου UMR 106-01. Ο αριθµός των ανακαλλιεργειών υπολογίζεται, 

θεωρώντας ότι ανακαλλιέργεια “0” είναι η πρώτη καλλιέργεια του υποκλώνου UMR 106-

01, αµέσως µετά την αποµόνωσή του. Τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν για τους 

σκοπούς του ερευνητικού πρωτοκόλλου ήσαν µέχρι 30ης διάβασης. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί (βλ. Θ.2.γ), τα κύτταρα αυτά είναι κλώνος της κυτταρικής σειράς UMR 106, 

που αποµονώθηκε από οστεοσάρκωµα αρουραίου. Τα κύτταρα UMR 106-01 έχουν 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά οστεοβλάστης434-437. ∆εν παράγουν, όµως, οστεοκαλσίνη435, 

και θεωρούνται ως οστεοβλάστες στα πρώτα στάδια διαφοροποίησής τους. 

Καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό Minimum Essential Eagle’s Medium (MEM), 

εµπλουτισµένο µε 10% κατά όγκο ορού εµβρύου βοός (Fetal Bovine Serum ή FBS). Σε 

αυτό προστέθηκε αντιβιοτικό-αντιµυκωτικό διάλυµα τελικής συγκέντρωσης 1%, που 

περιέχει µείγµα πενικιλίνης (100 IU/ml) και στρεπτοµυκίνης (100 µg/ml), για την 

αποφυγή πιθανών µολύνσεων των καλλιεργειών.  

 Τα κύτταρα ROS 17/2.8 προσφέρθηκαν από τον Dr Gideon Rodan (Merk 

Research Laboratories, West Point, PA USA). Καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό MEM 

εµπλουτισµένο µε 10% FBS και αντιβιοτικό διάλυµα, παρόµοια µε τα κύτταρα UMR 

106-01. Τα κύτταρα ROS 17/2.8 εκφράζουν πολλά οστεοβλαστικά χαραχτηριστικά, 

όπως παραγωγή οστεοκαλσίνης και άλλων πρωτεϊνών της οστικής θεµέλιας ουσίας 435,436, 

438. Σε σύγκριση µε τα κύτταρα κύτταρα UMR 106-01, τα κύτταρα ROS 17/2.8 

αντιπροσωπεύουν ένα πιο διαφοροποιηµένο στάδιο οστεοβλαστικού κυττάρου (βλ. Ν.1). 
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Ι. 3  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ  

(MECHANICAL STRETCH)  

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας από τους βασικούς σκοπούς του ερευνητικού 

προγράµµατος είναι η µελέτη της επίδρασης των µηχανικών παραγόντων στην 

επικοινωνία των οστεοβλαστικών κυττάρων. Τα κύτταρα του σκελετού υπόκεινται συνεχώς 

σε παραµορφώσεις εξαιτίας της δράσης µηχανικών δυνάµεων στη διάρκεια της 

καθηµερινής δραστηριότητας των ζωντανών οργανισµών (βλ. Η).  Για τη “µεταφορά” στο 

εργαστήριο αυτών που συµβαίνουν στα οστεοβλαστικά κύτταρα στην καθηµερινή ζωή, 

εφαρµόστηκε η µηχανική διάταση (stretch) των κυττάρων µε τη βοήθεια της συσκευής 

Flexercell Strain Unit (Flexcell Corp., McKeesport PA, USA) (εικ. 27) 368,439. Αυτό 

το µοντέλο διάτασης των κυττάρων έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς από πολλούς ερευνητές 

και παρά τους περιορισµούς και αδυναµίες που µπορεί να έχει (συζητιώνται λεπτοµερώς 

στη συνέχεια) παραµένει ένα αξιόλογο βοήθηµα 341,366,379,380, 485.  

 Τα κύτταρα που πρόκειται να υποβληθούν σε διάταση αναπτύσσονται σε ειδικά 

σχεδιασµένα τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας, τα οποία είναι χωρισµένα σε έξι ισοµεγέθεις 

κυκλικές κυψέλες, µε ολικό εµβαδό επιφανείας ~30cm2. Ο επιστρωµένος µε κολλαγόνο 

πυθµένας των κυψελών είναι από σιλικόνη και είναι εύκαµτος (τρυβλία Flex I) (εικ. 28). 

Οι καλλιέργειες της οµάδας ελέγχου (control) αναπτύχθηκαν κάτω από ίδιες συνθήκες σε 

τρυβλία παρόµοια µε τα τρυβλία Flex I, µε µόνη διαφορά ότι ο επιστρωµένος µε 

κολλαγόνο πυθµένας σιλικόνης επικάθεται σε άκαµπτο πλαστικό υλικό και άρα δεν 

υφίσταται µηχανική παραµόρφωση, όταν εφαρµοστούν κατάλληλες εξωτερικές δυνάµεις 

(τρυβλία Flex II).  

 Η συσκευή Flexercell Strain Unit αποτελείται από ένα κεντρικό σύστηµα 

ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα σύστηµα ρύθµισης που περιλαµβάνει 

µεταδότες πίεσης και βαλβίδες ροής και, τέλος, µια αντλία αέρος προσαρµοσµένη σε µια 

βάση µε οπές πάνω στην οποία τοποθετούνται αεροστεγώς τα τρυβλία Flex I και II (εικ. 28 
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28). Ο ρυθµός και ο βαθµός µε τον οποίο ο πυθµένας του τρυβλίου διατείνεται 

ρυθµίζονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος κανονίζει το επίπεδο κενού και 

την ποσότητα αέρα που εισέρχεται στον πυθµένα του τρυβλίου. Με βάση τον πειραµατικό 

σχεδιασµό, εφαρµόζεται αρνητική πίεση 12kPa στον εύκαµπτο πάτο των κυψελίδων των 

τρυβλίων διαµέσου της αντλίας αέρα. Αυτό προκαλεί κάµψη του ελαστικού 

πυθµένα προς τα κάτω. Τα κύτταρα, που είναι προσκολληµένα στην 

εσωτερική επιφάνεια του πυθµένα, διατείνονται και αυτά εξαιτίας της 

παραµόρφωσης του ελαστικού. Η συχνότητα διάτασης είναι τρείς κύκλοι το λεπτό. 

Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου, η περίοδος διάτασης που διαρκεί 10 δευτερόλεπτα 

ακολουθείται από περίοδο χαλάρωσης ίσης διάρκειας. Μικροσκοπική µαγνητοσκόπηση 

(Real time video analysis) κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής Flexercell, έδειξε 

ότι τα κύτταρα που είναι προσκολληµένα στην ελαστική µεµβράνη του πυθµένα και 

µεταξύ τους ακολουθούν την κίνηση της µεµβράνης κατά τη διάτασή της, διατεινόµενα 

και τα ίδια, ενώ παράλληλα παραµένουν προσκολληµένα σε αυτή. Αυτό δείχνει ότι η 

παραµόρφωση της εύκαµπτης µεµβράνης µεταδίδεται στα κύτταρα342.  

 Ένας από τους περιορισµούς της συσκευής Flexercell είναι ότι η κατανοµή της 

εφαρµοζόµενης τάσης στην επιφάνεια της κυψελίδας δεν είναι ισότροπη440. Με βάση το 

προφίλ τάσης που έχει ανακοινωθεί για τα κύτταρα που αναπτύσσονται στα τρυβλία Flex 

I και για αρνητική πίεση 22kPa440 (εικ. 29), ο βαθµός τάσης που εφαρµόζεται στα 

κύτταρα σε πίεση 12kPa υπολογίζεται ότι κυµαίνεται µεταξύ ~160.000 microstrain (µE) 

στην περιφέρεια της κυψελίδας και ~15.000 µE στο κέντρο της, ενώ ο µέσος όρος τάσης 

κατά µήκος της ακτίνας της είναι περίπου 50.000 µE. Επειδή το µE ορίζεται ως το 

εκατοµµυριοστό της αλλαγής του µήκους του κυττάρου, διαιρούµενο διά του αρχικού 

του µήκους, κύτταρα που βρίσκονται σε µια απόσταση από το κέντρο της κυψελίδας 

ακτίνας από 0,5 µέχρι 2 εκατοστά υπόκεινται σε µια µέση επιµήκυνση περίπου ~5%, µε 

µια µέγιστη επιµήκυνση ~12% στην περιφέρεια και µια ελάχιστη επιµήκυνση ~1-2% στο 

κέντρο του δισκίου440 (προσωπική επικοινωνία µε τον Dr. Banes, κατασκευαστή της  
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συσκευής Flexercell Strain Unit).  

      

Ι . 4    ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (DYE COUPLING) 

 Η  χρωστική σύνδεση των κυττάρων είναι µια µέθοδος εκτίµησης του 

βαθµού της κυτταρικής επικοινωνίας. Οι χρωστικές που χρησιµοποιούνται στην 

παρούσα µελέτη διαχέονται από το ένα κύτταρο στο άλλο διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 
126-128. Αν ο µηχανικός ή χυµικός παράγοντας µεταβάλει τους χασµοσυνδέσµους στη 

µεµβράνη των οστεοβλαστικών κυττάρων (ένα από τα βασικά ερωτήµατα της µελέτης) 

αναµένεται να µεταβάλει µε τον ίδιο τρόπο και τη διάχυση της χρωστικής. ∆ηλαδή, 

αύξηση των χασµοσυνδέσµων θα οδηγήσει σε διάχυση της χρωστικής σε περισσότερα 

γειτονικά κύτταρα (βλ. Ι.4.α, Λ.1) 

 

Υλικά και συσκευές 

  Aκετοξυ-µεθυλικός εστέρας της καλσίνης (Calcein-AM, C46H46N2O23) (Molecular 

Ρrobes, Eugene OR, USA) 

     PKH-26 (Zynaxis Cell Science, Malvern PA, USA) 

     Minimum Essential Eagle’s Medium   

     Ορός εµβρύου βοός: FBS (Summit Biotechnlolgy, Greely CO, USA) 

     Πενικιλίνη/Στρεπτοµυκίνη 

     Προβενεσίδη (Probenecid)  

     Trypsin/EDTA 

     Παραθορµόνη (PTH) 

     Προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2) 

 Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας Flex I και II (Flexcell Corp., McKeesport PA, 

USA) 

     Μικροσκόπιο επιφθορισµού (Zeiss Axioscope, Zeiss, Jena, Germany) 
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    Κυτταροµετρητής ροής Coulter EPICS/XL (Coulter, Irving  TX, USA) 

H Calcein-AM διαλύθηκε σε διµεθυλοσουλφοξείδιο (dimethyl-sulfoxide ή DMSO) σε 

τελική συγκέντρωση 1mg/ml (1mM) και φυλάσσεται στους -20ο C, στο σκοτάδι.  

 

Ι. 4. α    ΜΕΘΟ∆ΟΣ “ΡΙΨΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ” (PARACHUTE ASSAY) 

 Προκειµένου να µελετήσουµε την επίδραση της µηχανικής διάτασης των 

οστεοβλαστικών κυττάρων στη διάχυση της φθορίζουσας χρωστικής διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων τους, αναπτύξαµε µια νέα τεχνική που ονοµάσαµε “Ρarachute 

Αssay” (σε ελεύθερη µετάφραση Μέθοδος “Ρίψης Κυττάρων”) για καθαρά περιγραφικούς 

λόγους, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Η µέθοδος αυτή µας επιτρέπει να µελετήσουµε τη 

διακυτταρική µεταφορά χρωστικών ουσιών, χωρίς να απαιτούνται εξωτερικοί 

µικροχειρισµοί των κυττάρων. Η µέθοδος της ενδοκυττάριας (µικρο)έγχυσης 

(microinjection) χρωστικών ουσιών (βλ. Ι.4.γ) - µια τεχνική πολύ δηµοφιλής στη µελέτη 

της χρωστικής σύνδεσης των κυττάρων - δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση των 

κυττάρων που διατείνονται στη συσκευή Flexercell Strain Unit, για πρακτικούς και 

ουσιαστικούς λόγους που αναπτύσονται µε λεπτοµέρεια στο κεφάλαιο “Συζήτηση” (βλ. V). 

Κατά συνέπεια, η µέθοδος των µικροεγχύσεων κρίθηκε ακατάλληλη να συµπεριληφθεί 

στον πειραµατικό σχεδιασµό της µελέτης αυτής.  

 Η αρχή της µεθόδου Ρarachute assay είναι παρόµοια µε τη µέθοδο που έχει 

περιγραφεί από τους Tomasetto et al.99 και Goldberg et al.100. Συνίσταται στη “φόρτιση” 

(loading) των κυττάρων µε µια διαπερατή, διαµέσου των χασµοσυνδέσµων, φθορίζουσα 

χρωστική, όπως είναι η καλσίνη (calcein). Τα φορτισµένα κύτταρα (κύτταρα “δότες”) 

“ρίχνονται” σε µια επιφάνεια όπου αναπτύσσονται κύτταρα ελεύθερα χρωστικής (κύτταρα 

“δέκτες”), µε τα οποία προσκολλώνται. Μετά από µικρό χρονικό διάστηµα, η φθορίζουσα 

χρωστική αρχίζει να περνά από τα κύτταρα “δότες” στα κύτταρα “δέκτες”. ∆ευτέρου, 

τρίτου και µεγαλύτερου βαθµού γειτονικά κύτταρα “δέκτες” δέχονται τη χρωστική, 
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ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας που αναπτύσσουν διαµέσου των χασµοσυνδέσµων της 

κυτταρικής τους µεµβράνης. Η χρωστική σύξευξη των κυττάρων εκτιµάται ποσοτικά µε 

δύο διαφορετικές τεχνικές, όπως εξηγείται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 Κύτταρα “δέκτες” (ROS 17/2.8 ή UMR 106.01) αναπτύσσονται σε τρυβλία Flex I 

και II, µέχρι να καλύψουν σχεδόν όλη την επιφάνεια του τρυβλίου (>90%). Τα κύτταρα 

αναπτύσσονται κατά την οριζόντια διάσταση, µε αποτέλεσµα η επιφάνεια του τρυβλίου να 

καλύπτεται από µιά µονοκύτταρη σε πάχος στρώση κυττάρων (monolayer). Την 

προγραµµατισµένη ηµέρα του πειράµατος, όµοια κύτταρα από µία παράλληλη 

καλλιέργεια σε τρυβλίο διαµέρου 100mm φορτίζονται µε τη φθορίζουσα χρωστική 

calcein-AM (κύτταρα “δότες”). Η φόρτιση πραγµατοποιείται µε την επώαση των κυττάρων 

σε διάλυµα θρεπτικού υλικού που περιέχει 2µΜ calcein-AM και 2,5mΜ προβενεσίδης 

(p-[dipropylsulfamoyl]-benzoic acid), γιά 45 λεπτά, στους 37 οC, και σε pΗ 7,4. Η 

εστεροποίηση της καλσίνης επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ακετοξυ-µεθυλικών οµάδων 

(ΑΜ) στις καρβοξυλικές ρίζες του µορίου. Ο εστέρας της καλσίνης είναι ένα λιπόφιλο 

µόριο που δεν φέρει φορτίο και το οποίο εύκολα διαπερνά τις κυτταρικές µεµβράνες441. 

Μόλις όµως βρεθεί εντός του κυττάρου, οι λιπόφιλες οµάδες του µορίου αποκόπτονται µε 

τη δράση µη ειδικών εστερασών που βρίσκονται στο κύτταρο. Αυτό οδηγεί στο 

σχηµατισµό ενός ελεύθερου και αρνητικά φορτισµένου οξέος, το οποίο, εξαιτίας του 

µεγέθους του (ΜW=994,87), περνά στον εξωκυττάριο χώρο µόνο διαµέσου των πόρων των 

χασµοσυνδέσµων.  

 Η προβενεσίδη είναι ένας αναστολέας της µεταφοράς οργανικών ανιόντων και 

χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εµποδίσει την αποµόνωση της καλσίνης σε 

κυτταροπλασµατικά κενοτόπια (ενδοσώµατα), γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά το βαθµό µεταφοράς της χρωστικής από το ένα κύτταρο στο άλλο (ψευδώς 

αρνητικά αποτελέσµατα)442,443. Το διάλυµα προβενεσίδης είναι έντονα αλκαλικό (pH ~10-

11). Για το λόγο αυτό, κάθε φορά που η προβενεσίδη προστίθεται στο θρεπτικό υλικό, 
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αυτό θα πρέπει να επαναφέρεται σε pH 7,4 µε την προσθήκη λίγων σταγόνων 1Ν ΗCl, 

πριν χρησιµοποιηθεί στις κυτταρικές καλλιέργειες. Η χρωστική που δεν ενσωµατώνεται 

στο κύτταρο αποµακρύνεται µε τρεις (τουλάχιστον) διαδοχικές πλύσεις των κυττάρων µε 

θρεπτικό υλικό. Στη συνέχεια, τα κύτταρα εκτίθενται σε διάλυµα Trypsin που περιέχει 

0,05% EDTA (το µετά νατρίου άλας του αιθυλενοδιαµινο-τετραοξικού οξέος) για περίπου 

5 λεπτά στους 37 οC. Το διάλυµα Trypsin/EDTA χρησιµοποιείται για να διευκολύνει την 

αποκόλληση των κυττάρων από τις πλαστικές επιφάνειες των τρυβλίων. Μετά την 

αποκόλλησή τους, τα κύτταρα µεταφέρονται σε πλαστικό σωλήνα από πολυουραιθάνη, 

στη µορφή εναιωρήµατος. Το κυτταρικό εναιώρηµα ακολούθως φυγοκεντρείται για 5 

λεπτά και το σχηµατιζόµενο κυτταρικό ίζηµα (pellet) επαναφέρεται στη µορφή 

εναιωρήµατος σε θρεπτικό υλικό. Από το εναιώρηµα αυτό, που περιέχει κύτταρα 

φορτισµένα µε τη καλσίνη-AM (κύτταρα “δότες”), ένας µικρός αριθµός κυττάρων (περίπου 

5-10x103/κυψέλη τρυβλίου Flex) προστίθεται (“ρίπτεται” - από όπου και η ονοµασία της 

µεθόδου “parachute assay”) σε κύτταρα “δέκτες” που αναπτύσσονται στα τρυβλία µε τον 

εύκαµπτο και άκαµπτο πυθµένα (τρυβλία Flex I και II, αντιστοίχως). Τα “ριπτόµενα” 

κύτταρα “δότες” προσκολλώνται στα κύτταρα “δέκτες”. Σε 10-15 λεπτά παρατηρήσαµε ότι 

τα κύτταρα έχουν σχηµατίσει µεταξύ τους λειτουργικούς χασµοσυνδέσµους. Ακολούθως, 

τα τρυβλία προσαρµόζονται αεροστεγώς πάνω στην ειδική βάση της συσκευής Flexercell 

Strain Unit που βρίσκεται εντός του επωαστήρα, σε θερµοκρασία 37 οC και ατµόσφαιρα 

υδρατµών 95% αέρα καί 5% CO2. H µηχανική διάταση εφαρµόζεται µε ρυθµό 3 

κύκλους/λεπτό, όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά (βλ. Ι.3). Ο φθορισµός της 

καλσίνης-AM παρατηρείται µε µικροσκόπιο επιφθορισµού, µε τη χρήση κατάλληλων 

φίλτρων. Κατόπιν λαµβάνονται ψηφιακές απεικονίσεις πολλαπλών µικροσκοπικών 

πεδίων από κάθε µια από τις έξι κυψέλες των τρυβλίων και γίνεται εκτίµηση της 

χρωστικής σύνδεσης. Μετράται, δηλαδή, ο αριθµός των κυττάρων “δεκτών” 
που έχουν προσλάβει τη χρωστική για κάθε ριπτόµενο κύτταρο “δότη”. 
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Όλες οι απεικονίσεις λαµβάνονται µέσα σε 30 λεπτά µετά το τέλος των πειραµάτων. 

 Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται στον αποκλεισµό από την ανάλυση των κυττάρων τα 

οποία βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια της κυψέλης, το µέρος, δηλαδή, στο οποίο ο 

εύκαµπτος πυθµένας προσκολλάται στο τρυβλίο και όπου τα κύτταρα είτε δεν εκτείνονται 

καθόλου είτε εκτείνονται στο µέγιστο βαθµό (εικ. 29). Παροµοίως, αποκλείονται από την 

ανάλυση κύτταρα που βρίσκονται στο κέντρο της κυψέλης, όπου η έκταση είναι 

ασήµαντη. Για τα πειράµατα στα οποία τα κύτταρα “δέκτες” υπόκεινται σε διάταση για 24 

ώρες, καλλιέργειες µε τα κύτταρα “δέκτες” διατείνονται για 22 ώρες προτού κύτταρα 

“δότες” - φορτισµένα µε calcein-AM - προστεθούν στις καλλιέργειες αυτές. Τα κύτταρα 

“δότες” επικάθονται στην κυτταρική επιφάνεια της καλλιέργειας, τα τρυβλία 

τοποθετούνται ξανά στην ειδική βάση της συσκευής Flexcell Strain Unit και η µηχανική 

διάταση συνεχίζεται για δύο ακόµα ώρες. Τέλος, στα πειράµατα µελέτης της δράσης της 

παραθορµόνης και της προταγλανδίνης Ε2 στη χρωστική σύζευξη των οστεοβλαστικών 

κυττάρων, τα κύτταρα επωάζονται µε τις παραπάνω ουσίες για διαφορετικά χρονικά 

διαστήµατα µε βάση τον πειραµατικό σχεδιασµό (εικ. 40, πίνακας 2) πριν γίνει η ρίψη 

των κυττάρων “δοτών”. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι απεικονίσεις λαµβάνονται µέσα σε 30 

λεπτά µετά το τέλος των πειραµάτων. 

 

Ι. 4. β  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗ 

(FLUORESCENCE ACTIVATED CELL SORTING ή FACS)  

 Η χρωστική σύνδεση των κυττάρων εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο του διαχωρισµού 

φθοριζόντων κυττάρων µετά από σήµανση (Fluorescence Activated Cell Sorting ή FACS) 
129. Για τα πειράµατα αυτά, τα κύτταρα “δέκτες” σηµάνθηκαν µε τη φθορίζουσα χρωστική 

PKH-26. Η χρωστική συνδέεται µόνιµα µε τη µεµβράνη των κυττάρων και δεν µπορεί να 

µεταφερθεί από το ένα κύτταρο στο άλλο, ούτε φυσικά να διαφύγει προς το περιβάλλον 

θρεπτικό υλικό. Η χρωστική προσλαµβάνεται από τα κύτταρα οµοιόµορφα και σταθερά 
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στην κυτταρική τους µεµβράνη 444. Η σήµανση των κυττάρων µε PKH-26 έγινε µε βάση 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα προς σήµανση κύτταρα αποµακρύνονται από τα 

τρυβλία όπου αναπτύσσονται µετά από επώασή τους µε διάλυµα Trypsin/EDTA για 

περίπου 5 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 400g, επίσης για 5 λεπτά και το κυτταρικό 

ίζηµα επαναδιαλύεται σε 1ml αντιδραστηρίου Α (diluent A), που χορηγείται από τον 

κατασκευαστή µαζί µε τη χρωστική PKH-26. Στο κυτταρικό εναιώρηµα που προκύπτει 

προστίθεται 1ml αντιδραστηρίου Α που περιέχει 4µl PKH-26 (τελική συγκέντρωση PKH-

26, 2µΜ) 445,446. Μετά την πάροδο δύο λεπτών προστίθεται ίσος όγκος ορού εµβρύου 

βοός προκειµένου να σταµατήσει την αντίδραση σήµανσης. Ακολουθούν πολλαπλές 

πλύσεις (τουλάχιστον τρεις) των κυττάρων µε θρεπτικό υλικό και στη συνέχεια 

επιστρώνονται στις κυψέλες των τρυβλίων Flex I και II, σε αναλογία περίπου 7x105 

κύτταρα ανά cm2 επιφάνειας κυψέλης. Αυτή η πυκνότητα αποφέρει πλήρεις καλλιέργειες 

µετά από περίπου 24 ώρες (>90% κάλυψη της επιφάνειας των κυψελών από τα κύτταρα). 

Τα σηµασµένα µε PKH-26 κύτταρα αποτελούν τα κύτταρα “δέκτες” πάνω στα οποία 

προστίθενται την επόµενη ηµέρα κύτταρα φορτισµένα µε καλσίνη-ΑΜ (κύτταρα “δότες”), 

µε την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει περιγραφεί στο προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. 

Ι.4.α). Τα “ριπτόµενα” κύτταρα “δότες” προσκολλώνται στα κύτταρα “δέκτες” µέσα σε 10-

15 λεπτά. Ακολουθεί µεταφορά της χρωστικής καλσίνης, αλλά όχι και της PKH-26, από 

τα κύτταρα “δότες” στα κύτταρα “δέκτες” ανάλογα µε τον αριθµό των χασµοσυνδέσµων 

που έχουν σχηµατίσει (ή αλλιώς, ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας που έχουν 

αναπτύξει). Έτσι σχηµατίζεται ένας τρίτος πληθυσµός κυττάρων “δεκτών”, τα οποία 

περιέχουν και τις δύο φθορίζουσες χρωστικές. Τα κύτταρα συλλέγονται από τις κυψέλες 

των τρυβλίων µετά από σύντοµη επώαση µε διάλυµα Trypsin/EDTA. Το κυτταρικό 

εναιώρηµα µεταφέρεται σε σωληνάρια πολυουραιθάνης, φυγοκεντρείται για 5 λεπτά και 

το σχηµατιζόµενο κυτταρικό ίζηµα (pellet) επαναφέρεται στη µορφή εναιωρήµατος σε 

θρεπτικό υλικό. Ακολουθεί εκτίµηση του βαθµού της χρωστικής σύνδεσης, µετά από 
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διάφορες χρονικές περιόδους διάτασης των κυττάρων, µε βάση το φθορισµό που 

εκπέµπουν οι διάφοροι κυτταρικοί πληθυσµοί, όπως εξηγείται παρακάτω (βλ. Λ.2). 

 Ο φθορισµός που εκπέµπεται από τα κύτταρα ανιχνεύεται µε τη βοήθεια του 

κυτταροµετρητή ροής (τύπου Coulter EPICS/XL). Για το φθορισµό τον προερχόµενο από 

τη χρωστική καλσίνη χρησιµοποιείται ένα φίλτρο διαπερώσης δέσµης 525-nm (πράσινο), 

ενώ για το φθορισµό τον προερχόµενο από τη χρωστική PKH-26 χρησιµοποιείται φίλτρο 

διαπερώσης δέσµης 575-nm (κόκκινο). Οι είσοδοι για κάθε δίαυλο (κόκκινο, πράσινο) 

ρυθµίζονται µε βάση ένα εναιώρηµα από µείγµα κυττάρων που είναι χρωσµένα είτε µε 

καλσίνη είτε µε PKH-26, τα οποία αναµειγνύονται αµέσως πριν από τη µέτρησή τους στον 

κυτταροµετρητή ροής, πριν δηλαδή συµβεί οποιαδήποτε διάχυση χρωστικής. Αυτή η 

ρύθµιση εξασφαλίζει τον καλό διαχωρισµό των κυτταρικών πληθυσµών σε κάθε πείραµα. 

 Τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο FACS εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 

αρχική αναλογία των κυττάρων “δοτών” προς τα κύτταρα “δέκτες”. Στην ακραία 

περίπτωση, για παράδειγµα, που η αναλογία αυτή είναι 1:1, τότε όλα τα κύτταρα δέκτες 

θα προσλάβουν τη χρωστική. Σε µια τέτοια περίπτωση είναι αδύνατο να διακρίνουµε αν 

κάποιο ερέθισµα (στην προκειµένη περίπτωση η διάταση των κυττάρων) επιδρά θετικά ή 

αρνητικά στη χρωστική σύζευξη των κυττάρων. Είναι επίσης προφανές ότι το αποτέλεσµα 

αυτό (100% χρωστική σύζευξη στα κύτταρα δέκτες) δεν αντανακλά την ποιότητα και το 

βαθµό της επικοινωνίας των κυττάρων µεταξύ τους. Απλώς είναι αποτέλεσµα του µεγάλου 

πλήθους από κύτταρα “δότες”. Για τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες του 

ερευνητικού µας πρωτόκολλου  (κύτταρα ROS 17/2.8 ή UMR 106-01, τρυβλία Flex I ή 

II) βρήκαµε ότι η αναλογία δότες/δέκτες 1:10 είναι ιδανική, αφενός διότι παρέχει ικανό 

αριθµό κυττάρων για την ανίχνευσή τους από τον κυτταροµετρητή ροής και αφετέρου 

διότι επιτρέπει στα ριπτόµενα κύτταρα “δότες” να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση µεταξύ 

τους µετά από τη ρίψη τους στην κυτταρική επιφάνεια των “δεκτών”, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ένα κύτταρο “δέκτης” να δέχεται χρωστική από δύο (ή 

περισσότερα) κοντινά κύτταρα “δότες”129. 
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 Η κυτταροµετρία ροής είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 

ερευνητών, για τη µελέτη της επίδρασης διαφόρων ερεθισµάτων (φυσικών ή χηµικών) σε 

συγκεκριµένους κυτταρικούς πληθυσµούς. Η µελέτη του κυτταρικού πληθυσµού και όχι 

ενός ξεχωριστά κυττάρου (όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει µε τη µέθοδο των 

µικροεγχύσεων) ξεπερνά το πρόβληµα της ετερογένειας των απαντήσεων που µπορεί να 

προέλθουν από ένα µη οµοιογενή πληθυσµό κυττάρων. Το πρόβληµα αυτό συναντάται σε 

πληθυσµούς αρχέγονων κυττάρων (primary cells), ή όταν επιλέγεται ένας κλώνος µιας 

κυτταρικής σειράς που, εξαιτίας των διαδοχικών διαιρέσεων και ανακαλλιεργειών, 

παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη συµπεριφορά ή χαρακτηριστικά (βλ. Θ.2.α). Είναι εµφανές 

ότι, ενώ η µελέτη της αντίδρασης ενός κυττάρου σε ένα ορµονικό ή φυσικό ερέθισµα µας 

πληροφορεί σχετικά µε τα βιολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου τύπου 

κυττάρων, η ανάλυση της συνολικής απάντησης ενός ολόκληρου πληθυσµού από το 

συγκεκριµένο κύτταρο δίνει τη δυνατότητα εκτίµησης της φυσιολογικής σηµασίας του 

φαινοµένου που παρατηρείται στο επίπεδο του ενός κυττάρου. Βέβαια, ο µεγάλος 

αριθµός κυττάρων που απαιτείται για την παρασκευή του προς ανάλυση εναιωρήµατος 

µε την κυτταροµετρία ροής, επιβάλλει κάποιους σηµαντικούς περιορισµούς στην 

εφαρµογή της µεθόδου σε όλους τους τύπους κυττάρων. Τύποι κυττάρων που είναι 

δύσκολο να αναπτυχθούν σε καλλιέργειες ή δεν είναι διαθέσιµοι σε µεγάλους αριθµούς 

(όπως για παράδειγµα οι πρόδροµες µορφές οστεοβλαστών ή οι οστεοκλάστες), δεν είναι 

κατάλληλοι για τέτοιου είδους πειράµατα. Ο άλλος περιορισµός της µεθόδου αυτής 

συνίσταται στο ότι απαιτούνται σηµαντικοί εξωτερικοί χειρισµοί για την παρασκευή του 

κυτταρικού δείγµατος, γεγονός που αναγκαστικά µεταβάλλει τον κυτταροσκελετό των 

κυττάρων και αλλάζει τα σηµεία επαφής κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-θεµέλιας 

ουσίας που σχηµατίζονται σε καλλιέργειες ιστών. Αυτό το σηµείο αποκτά όλο καί 

περισσότερη σηµασία, αφού η ακεραιότητα του κυτταροσκελετού και η διατήρηση των 

δοµών στα σηµεία επαφής των κυττάρων πιστεύεται ότι έχουν µεγάλη σηµασία σε ποικίλα 

βιολογικά φαινόµενα, συµπεριλαµβανοµένης και της διακυτταρικής επικοινωνίας. 
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Ι. 4. γ   ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (MICROINJECTIONS) 

 Κύτταρα UMR 106-01 αναπτύσσονται στην επιφάνεια γυάλινης καλυπτρίδας 

31mm (glass coverslip), η οποία βρίσκεται σε τρυβλίο που περιέχει κατάλληλο θρεπτικό 

υλικό και διατηρείται σε θερµoκρασία 37ο C 94. Τα κύτταρα επωάζονται µε 

προσταγλανδίνη E2 (PGE2) (10–6 Μ) ή παραθορµόνη (PTH) (10–7 Μ) για διαφορετικά 

χρονικά διαστήµατα µε βάση τον πειραµατικό σχεδιασµό (πίνακας 1). Περίπου 15 λεπτά 

πριν το τέλος της περιόδου επώασης, η καλυπτρίδα αποµακρύνεται προσεχτικά από το 

τρυβλίο και τοποθετείται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο σε µικροσκόπιο ανάστροφου 

επιφθορισµού (inverted epifluorescence microscope, Diaphot; Nikon, Garden City, NY), 

έτσι ώστε να παραµένει εµβαπτισµένη σε θρεπτικό υλικό ίδιας σύστασης µε το αρχικό. 

Την κατάλληλη στιγµή επιλέγεται ένα κύτταρο από µια οµάδα γειτονικών κυττάρων στο 

οποίο γίνεται ενδοκυττάρια µικροέγχυση χρωστικής. Χορηγούνται 10mM της χρωστικής 

Luciffer Yellow (κύτταρο “δότης”) µε τη βοήθεια ενός µικροχειριστή έγχυσης (Zeiss-

Ependorf microinjector, τύπου 5242, Eppendorf, Hamburg, Germany) εφαρµόζoντας 

1100-1200 psi για 0,2-0,3 sec. Η συγκεκριµένη ποσότητα χρωστικής δεν φαίνεται να 

προκαλεί µορφολογικές αλλαγές στα κύτταρα. Οι µικροπιπέττες κατασκευάζονται από 

σκληρό γυαλί (borosilicate glass capillaries) µε θερµοκρασία τήξης τους 1252ο C. Το 

συγκεκριµένο υλικό παρουσιάζει µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση και µικρή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο. Είναι εύκολο υλικό στο χειρισµό του και κάµπτεται δύσκολα, ιδιότητα 

χρήσιµη όταν οι µικροπιπέττες χρησιµοποιούνται σε σχετικά σκληρές επιφάνειες.  

 Ο βαθµός της χρωστικής σύζευξης των κυττάρων προσδιορίζεται περίπου 5-10 

λεπτά µετά τη µικροέγχυση. Η χρωστική Lucifer Yellow διεγείρεται µε τη χρήση ενός 

µικροφασµατοφθοροµετρικού συστήµατος (CM111I; Spex Industries, Edison, NJ) το 

οποίο ρυθµίζεται για εκποµπή µονοχρωµατικής δέσµης φωτός 435nm. Η δέσµη αυτή 
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κατευθύνεται προς την κυτταρική καλλιέργεια, διαµέσου ενός καθρέπτη (dichroic mirror) 

µε ανώτερο όριο µήκους κύµατος τα 455nm. H εκποµπή φωτός που προέρχεται από το 

διεγερµένο µόριο της χρωστικής Lucifer Yellow αρχικά φιλτράρεται µέσα από φίλτρο 

460nm (460nm barrier filter) µε διαπερώσα ζώνη 10nm (BV-1A assembly cube, Nikon). 

H παρακολούθηση του φθορισµού  από τη χρωστική Lucifer Yellow γίνεται µε τη χρήση 

της κάµερας SIT-66, Dage MTI (Michigan City, IN), η οποία είναι κατάλληλη 

συνδεδεµένη µε το µικροσκόπιο. Για την αποφυγή διάχυσης της χρωστικής  εξαιτίας της 

έκθεσης των κυττάρων στο φώς (photobleaching), το διεγείρων φως κατευθύνεται στα 

κύτταρα µόνο για µερικά δευτερόλεπτα κάθε φορά κατά τη διάρκεια των πειραµάτων.     

 

Ι. 5   ΧΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS 17/2.8 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ  

        (SCRAPE LOADING) 

Υλικά 

     Calcein (Molecular Probes, Eugene OR, USA) 

     Dextran Texas Red  (Molecular Probes, Eugene OR, USA) 

     Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών  (PBS)  

     Minimum Essential Eagle’s Medium (MEM)  

     Ορός εµβρύου βοός: FBS (Summit Biotechnlolgy, Greely CO, USA) 

     Πενικιλίνη/Στρεπτοµυκίνη   

Μέθοδος 

 Η φόρτιση των κυττάρων ROS 17/2.8 µε τις χρωστικές της καλσίνης και της 

Dextran Texas Red έγινε µε βάση τη µέθοδο που έχει περιγραφεί από τον McNeil και 

τους συνεργάτες του447. Κύτταρα αναπτύσσονται σε τρυβλίο καλλιέργειας µε την 

παρουσία των φθοριζουσών ουσιών (ή άλλων µακροµορίων) στο θρεπτικό τους υλικό. Η 

αποκόλληση των κυττάρων από την επιφάνεια του τρυβλίου γίνεται µε ελαφρό “ξύσιµο” 

της επιφάνειάς του (“scratches”), χρησιµοποιώντας ένα ειδικό λαστιχένιο ξέστρο (rubber 
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policeman). Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζονται µικρορωγµές στη µεµβράνη των κυττάρων, 

από όπου εισέρχονται οι φθορίζουσες (ή άλλες) ουσίες. Μέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, οι µικροτραυµατισµοί της κυτταρικής µεµβράνης αυτοεπουλώνονται και οι 

φθορίζουσες ουσίες παραµένουν “αποκλεισµένες” στο εσωτερικό των κυττάρων. Αν και 

πολλά από τα κύτταρα τραυµατίζονται “θανάσιµα”, αρκετά παραµένουν ζωντανά καί 

προσλαµβάνουν τις φθορίζουσες ουσίες. Όταν τα χρωσµένα κύτταρα εγκαταστήσουν 

επικοινωνία µε τα γειτονικά τους κύτταρα διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους, τότε, 

ανάλογα µε το µοριακό βάρος και το µέγεθος των φθοριζουσών ουσιών, κάποιες θα 

διέλθουν διαµέσου των πόρων των χασµοσυνδέσµων των κυτταρικών µεµβρανών και θα 

καταλήξουν στα γειτονικά κύτταρα.  

 Για τις ανάγκες της µελέτης, κύτταρα ROS 17/2.8 αναπτύσσονται σε τρυβλία των 

35 mm, µέχρι να καλύψουν το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειάς τους. Παρασκευάζεται 

διάλυµα καλσίνης (MW: 623) σε PBS συγκέντρωσης 1mg/ml και διάλυµα Dextran 

Texas Red (MW: ~10.000) σε PBS συγκέντρωσης 10mg/ml. Πενήντα µl από κάθε 

διάλυµα αναµειγνύονται και προστίθενται σε 400µl θρεπτικού υλικού καλλιέργειας MEM 

εµπλουτισµένο µε 10% FBS και αντιβιοτικό. Στη συνέχεια, 100µl του νέου διαλύµατος 

προστίθενται στο τρυβλίο, στην επιφάνεια των κυττάρων ROS 17/2.8. Τα κύτταρα 

αποκολλώνται από την επιφάνεια του τρυβλίου µε ελαφρό ξύσιµο της επιφάνειάς του, και 

το εναιώρηµα που σχηµατίζεται µεταφέρεται σε ένα σωλήνα φυγοκέντρησης. 

Προστίθενται 10ml υλικού καλλιέργειας (ΜΕΜ εµπλουτισµένο µε 10% FBS και 

αντιβιοτικό) και ακολουθεί φυγοκέντρηση. Τα κύτταρα τώρα περιέχουν και τις δύο 

χρωστικές και αποτελούν τα κύτταρα “δότες”. Μετά τη φυγοκέντρηση το κυτταρικό ίζηµα 

που σχηµατίζεται στον πυθµένα του σωλήνα επαναδιαλύεται σε 2ml ΜΕΜ. ∆ιακόσια µl 

από το νέο εναιώρηµα προστίθενται σε τρυβλία των 35mm, στον πυθµένα των οποίων 

υπάρχει καλυπτρίδα (coverslip) 12mm, πάνω στην οποία αναπτύσσονται κύτταρα ROS 

17/2.8 (κύτταρα “δέκτες”). Στη συνέχεια, τα τρυβλία τοποθετούνται σε επωαστήρα για 30 
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λεπτά στους 37 οC. Ακολούθως, η καλυπτρίδα αφαιρείται από το τρυβλίο, τοποθετείται 

κάτω από το µικροσκόπιο και µελετάται η µεταφορά χρωστικής.  

      

Ι. 6  NORTHERN BLOT ΑΝAΛΥΣΗ ΤΟΥ mRNA ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΏΝ CX43 ΚΑI CX45  

 H µέθοδος της Northern blot ανάλυσης του mRNA των Cx43 καί Cx45 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. Περιλαµβάνει τα στάδια της αποµόνωσης του 

ολικού κυτταρικού RNA µε τη µέθοδο της θειοκυανικής γουανιδίνης (βλ. Ι.6.α), το 

διαχωρισµό του RNA σε πηκτή αγαρόζης (βλ. Ι.6.β), και τη µεταφορά και σταθεροποίηση 

του σε νάιλον µεµβράνες υβριδισµού (βλ. Ι.6.γ). Ακολουθεί υβριδισµός της µεµβράνης µε 

τη ραδιοσήµανση του ολιγονουκλεοτιδίου του mRNA µε [32Ρ] (βλ. Ι.6.δ) και, τέλος, 

µέτρηση της ποσότητας του mRNA µε πυκνοµετρική ανάλυση. Τα υλικά και οι συσκευές 

που χρησιµοποιούνται διατηρούνται αποστειρωµένα και ελεύθερα ριβονουκλεασών.  

 

Ι. 6. α  ΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ mRNA ΜΕ ΤΗ ΜEΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚHΣ ΓΟΥΑΝΙ∆IΝΗΣ - 

OΞΙΝΗΣ ΦΑΙΝOΛHΣ   

Υλικά  

     Θειοκυανική γουανιδίνη 

     Κιτρικό νάτριο 

     Sarcosine 

     β-Μερκαπτοαιθανόλη 

     Φαινόλη 

     Οξικό νάτριο 

     Χλωροφόρµιο 

    Ισοαµυλική αλκοόλη (ΙΑΑ) 

      Απόλυτη αιθανόλη και απιονισµένο Η2Ο (dΗ2Ο)  
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∆ιαλύµατα 

�� ∆ιάλυµα Μετουσίωσης (Denaturing Solution)  

Θειοκυανική γουανιδίνη                 250,0 g 

      0.7Μ Κιτρικό νάτριο                       17,6 ml 

      10% Sarcosine                              26,4 ml 

      dΗ2Ο                                            293,0  ml 

      β-Μερκαπτοαιθανόλη                  360 µl/50ml διαλύµατος µετουσίωσης  

H θειοκυανική γουανιδίνη διαλύεται στους 65οC µε συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια 

προστίθενται διαδοχικά τα υπόλοιπα συστατικά. Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία 

δωµατίου, χωρίς την προσθήκη της β-Μερκαπτοαιθανόλης. Η β-Μερκαπτοαιθανόλη 

φυλάγεται στους –4οC και προστίθεται στο διάλυµα φρέσκια, λίγο πριν από τη 

χρησιµοποίησή του.   

 

Παρασκευή όξινης φαινόλης 

     Η φαινόλη που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία αυτή είναι κρυσταλλική και 

πρέπει πριν από τη χρήση της να εξισορροπηθεί µε νερό. Συγκεκριµένα, 1 kg φαινόλης 

λιώνει στους 65 οC, προστίθεται σε αυτήν 1 λίτρο αποστειρωµένου νερού και εκτελείται 

ισχυρή και καλή ανάδευση. Το µείγµα κατόπιν µοιράζεται σε αποστειρωµένους 

πλαστικούς σωλήνες χωρητικότητας 50ml. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των σωλήνων µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό δύο φάσεων, της οργανικής στον πυθµένα και της υδατικής 

στην κορυφή των σωλήνων. Αφαιρείται η υδατική φάση, προστίθεται ίσος όγκος νερού 

στους σωλήνες, αναδεύεται το µείγµα ισχυρά και οι σωλήνες φυγοκεντρούνται πάλι. Μετά 

από το τέλος της δεύτερης φυγοκέντρησης, αφαιρείται και πάλι η υδατική φάση και 

ελέγχεται το pΗ της οργανικής φάσης, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5,0. Η όξινη 

φαινόλη φυλάσσεται στους 4ο C.   

      



 
 
 

  
  
 

157

 

 

Μέθοδος 

     Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αποµόνωση του mRNA των Cx43 και Cx45 

από τα κύτταρα ROS 17/2.8 και UMR 106-01 βασίστηκε στη µέθοδο των P. 

Chomczynski και N. Sacchi, ελαφρά τροποποιηµένη448. Κύτταρα ROS 17/2.8 ή UMR 

106-01 επιστρώνονται σε τρυβλία Flex I και II σε διαφορετικές αρχικές πυκνότητες, έτσι 

ώστε στο τέλος της περιόδου διάτασής τους να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια 

των τρυβλίων (>95%). Μετά από την εφαρµογή µηχανικής διάτασης για 2, 6 ή 24 ώρες 

(ξεχωριστά πειράµατα), προστίθεται κρύο διάλυµα µετουσίωσης (0,5ml/κυψέλη τρυβλίου) 

και τα κύτταρα αποµακρύνονται από τα τρυβλία µε τη βοήθεια ενός µικρού πλαστικού 

ξέστρου. Το µείγµα, που έχει κολλώδη υφή, φυλάσσεται σε πλαστικούς αποστειρωµένους 

σωλήνες στους -80οC, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί την επόµενη ηµέρα. Την επόµενη 

ηµέρα το παγωµένο µείγµα κυττάρων αφήνεται σε θερµοκράσια δωµατίου, προκειµένου 

να επανέλθει προοδευτικά σε υγρή φάση και ακολουθεί οµογενοποίηση των κυττάρων µε 

την επίδραση υπερήχων (sonication) για 60 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, στο οµογενοποιηµένο 

µείγµα προστίθενται διαδοχικά 1ml 2Μ οξικό νάτριο pΗ 5,4, 2ml µείγµατος 

χλωροφορµίου-ισοαµυλικής αλκοόλης (σε αναλογία 24:1) και 10 ml φαινόλης 

(κορεσµένης µε νερό), µε καλή ανάδευση µετά από την προσθήκη του κάθε 

αντιδραστηρίου. Το τελικό εναιώρηµα αναδεύεται για 10 περίπου δευτερόλεπτα σε µηχανή 

στροβιλισµού (vortex) και παίρνει γαλακτώδη όψη. Τα δείγµατα διατηρούνται σε πάγο για 

τουλάχιστον 15 λεπτά και στη συνέχεια µεταφέρονται σε γυάλινους σωλήνες 

φυγοκέντρησης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 10.000 g για 20 λεπτά, στους 4ο C. Με τη 

φυγοκέντρηση σχηµατίζονται στους σωλήνες τρία ξεχωριστά στρώµατα, το κατώτερο 

υδατικό στρώµα που περιέχει το RNA και το λεπτό ενδιάµεσο και το ανώτερο φαινολικό 

στρώµα, που περιέχουν το DNA και τις πρωτεΐνες. Τα δύο ανώτερα στρώµατα 

αποµακρύνονται και το υδατικό στρώµα µεταφέρεται σε άλλο σωληνάριο, όπου 

αναµειγνύεται µε ισοπροπανόλη ίσου όγκου µε τον όγκο του φαινολικού στρώµατος. Το 
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µείγµα τοποθετείται στους –20ο C για τουλάχιστον 60 λεπτά, για να πραγµατοποιηθεί η 

κατακρήµνιση του RNA. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 10.000 g για 20 λεπτά στους 4ο C. 

Το ίζηµα που προκύπτει επαναφέρεται σε µορφή διαλύµατος µε την προσθήκη 300µl 

διαλύµατος µετουσίωσης και µεταφέρεται σε πλαστικά µικροσωληνάρια όπου προστίθενται 

600µl απόλυτης αιθανόλης. Κατόπιν το διάλυµα αναδεύεται σε µηχανή στροβιλισµού για 

µερικά δευτερόλεπτα, φυγοκεντρείται για 15 λεπτά και το ίζηµα που προκύπτει εκπλένεται 

πολύ προσεχτικά µε αιθανόλη 75% (η οποία διατηρείται στους –20 οC). Η αιθανόλη 

αποµακρύνεται και το ίζηµα αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα για 1 ώρα. Το ίζηµα του 

RNA διαλύεται σε 200µl αποστειρωµένου νερού και η ποιότητά του ελέγχεται την επόµενη 

ηµέρα φωτοµετρικά σε µήκος κύµατος 260nm και 280nm. Ο ακριβής ποσοτικός 

προσδιορισµός του RNA των δειγµάτων γίνεται µε τη µέτρηση της απορρόφησής του σε 

φασµατοφωτόµετρο (spectophotometer). Η οπτική απορρόφηση (πυκνότητα) (optic 

density ή OD) του RNA υπολογίζεται από τη µέγιστη απορρόφησή του σε µήκος κύµατος 

260nm. Η µονάδα OD ισοδυναµεί µε 40µg/ml RNA. Μόλυνση του παρασκευάσµατος του 

RNA µε σηµαντικά ποσά πρωτεΐνης φανερώνεται από τη µέτρηση της οπτικής πυκνότητας 

σε µήκος κύµατος 280nm, εφόσον οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν µέγιστη απορρόφηση σε 

αυτό το µήκος κύµατος. Λόγος απορρόφησης 260/280 µεταξύ 1,8-2,0 είναι ενδεικτικό 

καλής ποιότητας του παρασκευάσµατος του RNA. Παρασκευάσµατα µε σηµαντικές 

ποσότητες πρωτεΐνης στο παρασκεύασµα του RNA δίνουν χαµηλές τιµές κλάσµατος 

260/280 (ιδιαίτερα τιµές <1,6). Ακολουθεί η ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων RNA σε πηκτή 

αγαρόζης (βλ. Ι.6.β).  

Ι. 6. β    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ RNA ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

Υλικά 

     MOPS: 3-(Ν-µορφολινο)-προπανοσουλφονικό οξύ 

     EDTA: νατριούχο άλας του αιθυλενοδιάµινο-τετραοξικού οξέος 

     Οξικό νάτριο (NaOAc.3H2O) 
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     Αγαρόζη 

     Φορµαλδεΰδη  

     Γλυκερόλη 

     Φορµαµίδη 

     Κυανούν της βρωµοφαινόλης  

     Βρωµιούχο αιθίδιο 

∆ιαλύµατα 

�� ∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10x MOPS (∆ιάλυµα Α) 

    MOPS    41.85 g 

     Οξικό νάτριο    6.80 g 

     EDTA     7.32 g 

Ρύθµιση του pΗ του διαλύµατος στο 8,0 µε την προσθήκη µερικών σταγόνων 1Ν ΝαΟΗ. 

Προσθήκη dH2O µέχρι τη συµπλήρωση όγκου 1 λίτρου. Το διάλυµα διηθείται, 

αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο (autoclave) και φυλάσσεται σε φιάλη σε θερµοκρασία 

δωµατίου   

      

�� ∆ιάλυµα µετουσίωσης (∆ιάλυµα Β) (Loading Buffer)  

 (για την τοποθέτηση του δείγµατος στην πηκτή αγαρόζης) 

     10x  MOPS    160 µl 

     37% Φορµαλδεΰδη    260 µl 

     80% Γλυκερόλη     100 µl 

     Φορµαµίδη    720 µl 

     Κυανούν της βρωµοφαινόλης    80 µl  

Προσθήκη αποστειρωµένου dH2O µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου όγκου των 

2ml. Το διάλυµα φυλάσσεται στους -20ο C. 
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Μέθοδος 

Προετοιµασία της πηκτής αγαρόζης 

        Ένα g αγαρόζης διαλύεται σε 10ml διαλύµατος 10x MOPS και 85,6ml H2O µε 

θέρµανση και υπό συνεχή ανάδευση. Το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι να γίνει διαυγές, 

χωρίς ίχνος ιζήµατος. Κατόπιν, το διάλυµα ψύχεται µέχρι να φθάσει στους ~50ο C, οπότε 

και προστίθενται διαδοχικά 5,4ml 37% φορµαλδεΰδη και 5µl βρωµιούχο αιθίδιο, 

συγκέντρωσης 10mg/ml. Το µείγµα τοποθετείται στο εκµαγείο της συσκευής 

ηλεκτροφόρησης, το επίπεδο της οποίας είναι παράλληλο µε το έδαφος, και αφήνεται να 

πήξει για περίπου 20-30 λεπτά. Στη συνέχεια, περίπου 1 λίτρο διαλύµατος 1x MOPS 

προστίθεται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, ώστε να καλύπτει εξ ολοκλήρου την πηκτή 

αγαρόζης. 

      

Προετοιµασία των δειγµάτων RNA για την ηλεκτροφόρηση 

     Υπολογίζεται η συγκέντρωση του RNA που υπάρχει στα δείγµατα και διαµέσου αυτού ο 

όγκος από κάθε δείγµα που περιέχει 10µg RNA. Με αυτό τον τρόπο τοποθετείται ίση 

ποσότητα RNA από όλα τα δείγµατα σε κάθε πηγάδι της πηκτής ηλεκτροφόρησης. Στα 

δείγµατα προστίθενται 10µl από το διάλυµα Β (Loading Buffer) και ακολουθεί βρασµός 

των δειγµάτων στους 68 οC, για 10 λεπτά. Τα δείγµατα αφήνονται να ψυχθούν στον πάγο 

για τουλάχιστον 5 λεπτά και κατόπιν τοποθετούνται προσεχτικά στα πηγάδια της πηκτής. 

Η συσκευή ηλεκτροφόρησης τίθεται σε λειτουργία για δύο ώρες στα 150 Volt. 

 

Ι. 6. γ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ RNA ΣΕ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΒΡΙ∆Ι-

ΣΜΟΥ 

Υλικά και συσκευές 

   Συσκευή µεταφοράς RNA “Turboblotter” 

   Μεµβράνη υβριδισµού S&S Maximum Strength Nytran 0,2 µm 
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   Απορροφητικά φύλλα χαρτιού GB004 (παχιά) και GB002 (λεπτά) 

 Συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας 

Εκτός από την συσκευή της υπεριώδους ακτινοβολίας, όλες οι συσκευές και τα υλικά είναι 

προϊόντα της εταιρείας Schleicher & Schuell, Keen NH, USA.  

      

∆ιαλύµατα 

�� Ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς (Transfer Buffer) 

    Χλωριούχο νάτριο (NaCl)   175,50 g 

    Καυστικό νάτριο (NaOH)             0,32 g 

    Η2Ο     879,00 ml 

Προστίθενται 879ml dΗ2Ο και ακολουθεί αποστείρωση του διαλύµατος σε αυτόκαυστο. 

��  Ουδετεροποιητικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 5x (Neutralizing Βuffer) 

 Άνυδρο διβασικό φωσφορικό νάτριο (Na2HPO4)  79,25 g 

 Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο (NaH2PO4 2Η2Ο)    60,25 g 

Προστίθεται dΗ2Ο µέχρι συµπλήρωσης του όγκου σε 1 λίτρο, ρυθµίζεται το pΗ στο 6,8 και 

το διάλυµα αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο.  

      

Μέθοδος (εικ. 30) 

     Η πηκτή, µετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, εκπλένεται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

µεταφοράς για 15 λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια ακολουθεί η µεταφορά 
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του RNA σε µεµβράνη υβριδισµού. Η µεταφορά αυτή βασίζεται στο τριχοειδικό φαινόµενο.  

  Συγκεκριµένα, σε κατάλληλο υποδοχέα-βάση της συσκευής Turboblotter (stack 

tray), τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο σε µορφή στήλης, 20 στεγνά φύλλα 

απορροφητικού χαρτιού GB004 (παχιά), 4 στεγνά φύλλα απορροφητικού χαρτιού GB002 

(λεπτά), 1 φύλλο χαρτιού GB002 διαποτισµένο µε ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς, η 

µεµβράνη υβριδισµού S&S Nytran Nylon 0,2µm και πάνω σε αυτήν η πηκτή αγαρόζης 

(ιδίων διαστάσεων µε τη µεµβράνη υβριδισµού). Η στήλη συµπληρώνεται µε την τοποθέτηση 

3 φύλλων χαρτιού GB002 διαποτισµένων µε ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς και ενός 

πλαισίου (buffer tray), που προσαρµόζεται στον υποδοχέα-βάση της συσκευής. Το πλαίσιο 

είναι αυλακωτό και περιέχει ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς. Η άνω επιφάνεια της στήλης 

καλύπτεται από ειδικό φύλλο διηθητικού χαρτιού, κατάλληλων διαστάσεων, που είναι επίσης 

διαποτισµένο µε ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς (buffer wick). Το διηθητικό χαρτί 

τοποθετείται µε τρόπο ώστε το πλάτος του να καλύπτει ακριβώς την άνω επιφάνεια της 

στήλης, ενώ οι δύο άκρες του κατά την επιµήκη διάστασή του να εµβαπτίζονται στο 

ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς του αυλακωτού πλαισίου. Τέλος, στην κορυφή της στήλης 

τοποθετείται πλαστικό κάλυµµα (wick cover), ώστε να περιορίζεται η εξάτµιση. Η διαδικασία 

της µεταφοράς του RNA διαρκεί περίπου µία ώρα. Κατόπιν, η µεµβράνη υβριδισµού 

εκπλένεται µε 1x ουδετεροποιητικού ρυθµιστικού διαλύµατος φωσφορικών (Neutralizing 

Βuffer) για 5 λεπτά. Έπειτα, η µεµβράνη εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία για περίπου 

30 δευτερόλεπτα, τοποθετείται σε σελοφάν και φυλάσσεται στους -20ο C µέχρι την ηµέρα του 

υβριδισµού.  

      Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν µερικά σηµεία που έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία, αναφορικά µε τη µέθοδο που περιγράφτηκε. Πρώτον, οι µεµβράνες µε πόρους 

µεγέθους 0,2 µm παρουσιάζουν την καλύτερη κατακράτηση RNA. ∆εύτερον, ο υποδοχέας-

βάση της συσκευής µεταφοράς του RNA πρέπει να είναι τοποθετηµένος παράλληλα µε το 

έδαφος. Τρίτον, η πηκτή αγαρόζης πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της µεµβράνης. 
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Αν µένουν σηµεία της µεµβράνης ακάλυπτα θα πρέπει να καλυφθούν µε πλαστικό 

περιτυλίγµατος ή Parafilm, για να εµποδιστεί η διέλευση του ρυθµιστικού διαλύµατος 

µεταφοράς από τη στήλη µέσω των ακάλυπτων σηµείων της µεµβράνης και όχι µέσω της 

πηκτής. Τέταρτον, θα πρέπει να αποφευχθεί ο σχηµατισµός φυσαλίδων µεταξύ της 

µεµβράνης και της πηκτής κατά την τοποθέτησή τους στην στήλη, που θα µπορούσαν να 

εµποδίσουν την οµαλή µεταφορά του RNA από την πηκτή στη µεµβράνη.  

      

Ι. 6. δ  ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ mRNA ΤΩΝ  CX43 ΚΑΙ CX45 

ΜΕ 32Ρ, ΥΓΡΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΤΟΥ RNA ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΡΑ∆ΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υλικά 

     Random Primed DNA Labeling Kit (Boeringer Mannheim Biochem., Indianapolis IN, 

USA)  

     Iχνηλάτης του mRNA Cx43 ή Cx45 (DNA probe)  

     [α-32Ρ]-dCTP (Amersham, Arlington Heights IL, USA) 

     Mείγµα νουκλεοτιδίων dTTP, dGTP, dATP (Primer) 

     Reaction Buffer 

     Ένζυµο Klenow (DNA πολυµεράσης) 

  

∆ιαλύµατα 

(Σε παρένθεση αναγράφεται η τελική συγκέντρωση. Το διάλυµα φυλάσσεται σε 

θερµοκρασία δωµατίου) 

�� ∆ιάλυµα προϋβριδισµού (όγκου 20ml) 

     Φορµαµίδη    8,0  ml   (40%) 

     20x SSC     5,0  ml   (5x) 

     1M Tris     0,2  ml   (10mM) 
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     Denhardts    0,5  ml   (1,25x)   

     DNA σπέρµατος σολωµού 0,25ml  (0,125mg/ml) 

     dΗ2Ο    6,05ml 

 

�� ∆ιάλυµα υβριδισµού (όγκου 20ml) 

     Φορµαµίδη   8,0 ml (40%) 

     20x SSC    5,0   ml (5x) 

     1M Tris    0,2   ml (10mM) 

     Denhardts    0,5   ml (1.25x)  

     DNA σπέρµατος σολωµού  0,25 ml (0.125 mg/ml)    

     50% Θειϊκή δεξτράνη  4,0   ml (10%) 

     dΗ2Ο    2,05 ml 

 

�� 20x SSC ∆ιάλυµα  

     Χλωριούχο νάτριο   175,3 g 

     Κιτρικό νάτριο 3Η2Ο     88,2 g 

Προστίθεται dΗ2Ο µέχρι τα 800ml και ρυθµίζεται το pΗ του διαλύµατος στο 7,0 µε την 

προσθήκη λίγων σταγόνων 10Ν ΝαΟΗ. Ο όγκος του διαλύµατος συµπληρώνεται µέχρι το 

ένα λίτρο µε dΗ2Ο. Κατόπιν, το διάλυµα αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο και φυλάσσεται 

σε θερµοκρασία δωµατίου 

 

�� ∆ιαλύµατα έκπλυσης της µεµβράνης 

     Μείγµα 2x SSC - 0.1% SDS  

     Μείγµα 0.2x SSC - 0.1% SDS 

Μέθοδος 

     Ο ιχνηλάτης του mRNA Cx43 (ή Cx45) παρασκευάσθηκε στο εργαστήριο του Dr. T.H. 
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Steinberg, ο οποίος συνεργάσθηκε στην εκπόνηση της µελέτης. Ο όγκος του ιχνηλάτη (3µl) 

που χρησιµοποιήθηκε ισοδυναµούσε µε ποσότητα ιχνηλάτη τουλάχιστον 100ng. 

Συνοπτικά, 100ng του ιχνηλάτη αποδιατάσσοναι µε βρασµό στους 95 _103 οC, για 5 λεπτά 

και µετά από σύντοµη ανάδευση ο ιχνηλάτης τοποθετείται σε πάγο για άλλα 5 λεπτά. 

Ακολουθεί διαδοχική προσθήκη 5µl primer, 10µl reaction buffer, 5µl [α-32Ρ]-dCTP 

(ειδικής δραστικότητας 3000Ci/mmol), 2µl ενζύµου Klenow και συµπλήρωση του όγκου 

µέχρι τα 50µl µε αποστειρωµένο και απιονισµένο νερό 449. O όγκος σε µl του [α-32Ρ]-dCTP 

που προστίθεται στο µείγµα εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας 

χρήσης του και της ηµεροµηνίας αναφοράς του συγκεκριµένου προϊόντος (reference date). 

Το µείγµα θερµαίνεται στους 37ο C, για 2-3 ώρες και στη συνέχεια ελέγχεται ο βαθµός 

ραδιοσήµανσης του ιχνηλάτη µε [32Ρ]. Ποσοστό σήµανσης µεγαλύτερο του 40% 

θεωρήθηκε ικανοποιητικό. Έπειτα, 0,5ml από το διάλυµα υβριδισµού αναµειγνύεται µε το 

µείγµα του ιχνηλάτη, θερµαίνεται στους 95ο C, για 3 λεπτά, και προστίθεται στο αρχικό 

διάλυµα υβριδισµού. 

      Από την προηγούµενη ηµέρα η µεµβράνη υβριδισµού έχει εκπλυθεί µε 

αποστειρωµένο dΗ2Ο για 5 λεπτά και τοποθετηθεί σε ογκοµετρικό κύλινδρο που περιέχει 

διάλυµα προϋβριδισµού, στους 42ο C. Μετά από την ολοκλήρωση της αντίδρασης 

σήµανσης, το διάλυµα προϋβριδισµού αποµακρύνεται, προστίθεται το διάλυµα 

υβριδισµού µαζί µε το ραδιοσηµασµένο ιχνηλάτη και επανατοποθετείται στην ίδια 

θερµοκρασία για 24 ώρες. Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης διαδοχικά µε διάλυµα 

2xSSC-0,1%SDS, σε θερµοκρασία δωµατίου, για 30 λεπτά (δυο φορές) και µε διάλυµα 

0,2x SSC-0,1% SDS, στους 55ο C για επίσης 30 λεπτά (µια φορά). Κατόπιν η µεµβράνη 

υβριδισµού εκτίθεται, µε τη χρήση ενισχυτικής οθόνης σήµατος, σε φιλµ Kodak XAR-5 

στους -70ο C. Το φιλµ εµφανίζεται σε διάφορα χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη ποιοτικώς εικόνα.     
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Ι. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CX43 ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS 17/2.8 ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΠΟ- 

ΤΥΠΩΣΗ (WESTERN BLOT)   

Ι. 7. α    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ/ ΦΩΣΦΑTΑΣΩΝ 

Υλικά 

     Ν-αιθυλοµαλεϊµίδη (N-ethylmaleimide ή NEM) 

     Ορθοβαναδαϊκό νάτριο (Sodium orthovanadate ή Na2VO4)  

     Φθοριούχο νάτριο (Sodium fluoride ή NaF) 

     Φαινυλo-µεθυλo-θειούχο φθόριο (PMSF) 

     Λευπεπτίνη (Leupeptin)   

     Πεπστατίνη Α (Pepstatin A) 

     Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) 

     Αιθυλική αλκοόλη 

     H2O 

∆ιαλύµατα 
(Τα διαλύµατα διατηρούνται στους -20ο C και πάντα σε πάγο όταν χρησιµοποιούνται κατά 
τη διάρκεια των πειραµάτων) 
�� ∆ιάλυµα NEM 

     Ν-αιθυλοµαλεϊµίδη   12,5 g  

     PBS     10,0 ml 

      
�� ∆ιάλυµα 100mM Na2VO4 

     Oρθοβαναδαϊκό νάτριο   18,4 g 

     H2O     10,0 ml 

 

�� ∆ιάλυµα1M NaF 

 Φθοριούχο νάτριο   420 mg 

      H2O        10 ml      
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�� ∆ιάλυµα 100x (100mM) PMSF  

     PMSF      174 mg 

     Αιθυλική αλκοόλη      10 ml 

      

�� ∆ιάλυµα 1000x (2 mg/ml) Λευπεπτίνης  

     Λευπεπτίνη     20 mg  

     H2O     10 ml 

      

�� ∆ιάλυµα 1000x (1 mg/ml) Πεπστατίνης Α 

     Πεπστατίνη A    10 mg 

     Αιθυλική αλκοόλη    10 ml 

      

Ι.7.β ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΕΘΟ∆ΟΣ BRADFORD) 433. 

Υλικά 

     Αναστολείς των πρωτεασών και φωσφατασών (βλ. Ι.7.α) 

     Bio-Rad Protein Assay (αντιδραστήρια Α, S και Β) 

     ∆ιάλυµα αλβουµίνης ορού βοός (BSA) σε dH2O (5mg/ml) 

    Φωτόµετρο 

∆ιαλύµατα 

�� ∆ιάλυµα PBS/Αναστολέων πρωτεασών και φωσφατασών  

     PBS    10,0 ml 

     NEM    12,5 mg 

     Na2VO4      0,1 ml 

     PMSF     0,1 ml 
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     NaF      0,1 ml 

     Leupeptin   10,0 µl 

     Pepstatin A  10,0 µl 

Το διάλυµα παρασκευάζεται φρέσκο και διατηρείται πάντα στους -4ο C. 

      

Μέθοδος 

      Μετά το τέλος της µηχανικής διάτασης, οι κυτταρικές επιφάνειες στις κυψέλες 

των τρυβλίων Flex I και II εκπλένονται µε κρύο διάλυµα PBS δύο φορές. Στις κυψέλες 

προστίθεται φρέσκο διάλυµα PBS-αναστολέων και ακολουθεί απόξεση των κυττάρων από 

την επιφάνεια των τρυβλίων µε τη βοήθεια λαστιχένιου ξέστρου και µεταφορά τους σε 

πλαστικά σωληνάρια. Το εναιώρηµα φυγοκεντρείται στα 2.000 RPM για 5 λεπτά. Το ίζηµα 

που προκύπτει επαναδιαλύεται σε 1ml διαλύµατος PBS-αναστολέων και οµογενοποιείται 

µε την επίδραση υπερήχων (sonication), για 30 δευτερόλεπτα δύο φορές, στους -4ο C. Το 

δείγµα είναι τώρα έτοιµο για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης που 

περιέχει.  

      Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την παρασκευή δειγµάτων (όγκου 25µl το 

καθένα) που περιέχουν γνωστές ποσοτήτες BSA (για παράδειγµα 0, 78, 156, 312, 625, 

1250, 2500µg) σε dH2O. Όπως φαίνεται, το κάθε δείγµα έχει διπλάσια συγκέντρωση 

πρωτεΐνης BSA από το αµέσως προηγούµενο και τη µισή συγκέντρωση από το αµέσως 

επόµενο δείγµα. Παράλληλα, προετοιµάζονται δείγµατα (όγκου επίσης 25µl) από την 

πρωτεΐνη, που έχει προκύψει µε τη µέθοδο Bradford ή Hertzberg και της οποίας τη 

συγκέντρωση θέλοµε να προσδιορίσοµε. Όλα τα δείγµατα παρασκευάζονται εις διπλούν. Σε 

ένα ξεχωριστό πλαστικό σωληνάριο αναµειγνύονται το αντιδραστήριο Α και το 

αντιδραστήριο S (Bio-Rad Protein Assay) σε αναλογία 20µl:1ml, αντίστοιχα. Κατόπιν, 

προστίθενται διαδοχικά 125µl από το παραπάνω µείγµα και 1ml από το αντιδραστήριο Β 

σε καθένα από τα δείγµατα. Ακολουθεί καλή ανάδευση όλων των δειγµάτων 
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(αντιδραστήρια-πρωτεΐνη). Τα δείγµατα διατηρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 

λεπτά και µετά µετριέται η οπτική τους πυκνότητα σε φωτόµετρο και σε µήκος κύµατος 

750nm ορατού φωτός.  

      Η εκτίµηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης κάθε δείγµατος καθορίζεται µε 

βάση την πρότυπη καµπύλη, που σχηµατίζεται από την ταυτόχρονη µέτρηση των 

δειγµάτων της πρωτεΐνης BSA µε τις γνωστές συγκεντρώσεις.   

      

Ι. 7. γ   ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΘΟ∆ΟΣ HERTZBERG) 433.   

Υλικά και συσκευές 

     Φαινυλo-µεθυλo-θειούχο φθόριο (PMSF) 

     Λευπεπτίνη (Leupeptin),  

     Πεπστατίνη Α (Pepstatin Α) 

     Καυστικό νάτριο (NaOH) 

     ∆ιττανθρακικό νάτριο (NaHCO3) 

     Άνυδρο διβασικό φωσφορικό νάτριο (Na2HPO4) 

     Μονοβασικό φωσφορικό κάλιο (ΚH2PO4) 

     Xλωριούχο κάλιο (KCl) 

     Xλωριούχο νάτριο (NaCl) 

    Φυγοκεντρητής µε περιστροφέα τύπου TL100.3 

∆ιαλύµατα 

�� Ρυθµιστικό διάλυµα διττανθρακικών 

     100x διττανθρακικά  0,50 ml 

     100x  PMSF (βλ. Ι.7.α)   0,50 ml 

     1000x Λευπεπτίνη   0,05 ml 

     1000x Πεπστατίνη   0,05 ml 
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     H2O            49,00 µl 

Το  pΗ του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 8,0 µε την προσθήκη µερικών σταγόνων 1Ν NaOH. 

Το διάλυµα διατηρείται στούς 4ο C. 

      

�� 1x Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) 

     Xλωριούχο κάλιο (KCl)   0,2 g/l 

     Μονοβασικό φωσφορικό κάλιο  0,2 g/l 

     Xλωριούχο νάτριο    8,0 g/l 

     Άνυδρο διβασικό φωσφορικό νάτριο 0,917 g/l 

Το pΗ του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 7,4. Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

��  ∆ιάλυµα 1Ν ΝαΟΗ 

   ΝαΟΗ          4 g 

 H2O     100 ml 

�� ∆ιάλυµα 100x διττανθρακικού νατρίου 

 ∆ιττανθρακικού νατρίου             84 mg 

 H2O      10 ml 

�� ∆ιάλυµα PBS/PMSF 

     Μείγµα από 0,5 ml PMSF και 50 ml PBS  

      

Μέθοδος 

     Σε µερικά πειράµατα, η πρωτεΐνη των χασµοσυνδέσµων της κυτταρικής µεµβράνης 

αποµονώθηκε από κύτταρα ROS 17/2.8 κάτω από έντονα αλκαλικές συνθήκες, 

χρησιµοποιώντας ελαφρά παραλλαγµένη τη µέθοδο που έχει περιγραφεί από τον 

Hertzberg433. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή ότι πρωτεΐνες ενσωµατωµένες στη 

µεµβράνη των κυττάρων δεν είναι διαλυτές, όταν εκτίθενται σε αλκαλικό περιβάλλον. Το 
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πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι παρέχει υψηλότερο ποσοστό πρωτεΐνης 

χασµοσυνδέσµων σε σύγκριση µε τις άλλες µεθόδους. Περιληπτικά, µετά το τέλος της 

µηχανικής διάτασης, τα κύτταρα συλλέγονται σε κρύο διάλυµα PBS/PMSF µε ελαφρά 

απόξεση της επιφάνειας των τρυβλίων Flex I και II. Το εναιώρηµα φυγοκεντρείται για πέντε 

λεπτά και το κυτταρικό ίζηµα επαναφέρεται σε µορφή διαλύµατος µε την προσθήκη 3,5ml 

ρυθµιστικού διαλύµατος διττανθρακικών, που διατηρείται σε πάγο. Ακολούθως, αφού 

προστεθούν 70µl 1Μ ΝαΟΗ, το διάλυµα οµογενοποιείται µε έκθεσή του σε υπερήχους για 

30 δευτερόλεπτα. Επωάζεται στον πάγο για 60 λεπτά και τέλος φυγοκεντρείται για δεύτερη 

φορά στα 35.000 g, για 30 λεπτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µικροσκοπικού 

ιζήµατος στον πυθµένα του σωλήνα φυγοκέντρησης, το οποίο επαναδιαλυµατοποιείται σε 

0,2ml ρυθµιστικού διαλύµατος διττανθρακικών για καθορισµό και µέτρηση της 

συγκέντρωσης της πρωτεΐνης που αποµονώθηκε, όπως περιγράφτηκε παραπάνω (βλ. 

Ι.7.β).  

 

Ι . 7 . δ    ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ SDS-ΡAGE 450 

Υλικά και συσκευές 

     Βάση Tris  

     SDS (Sodium Dodecyl-sulfide) 

     Ακρυλαµίδιο (Acrylamide)  

     Temed 

     Υπερθειϊκο Αµµώνιο (Ammonium Persulfate) 

     Απιονισµένο νερό (dH2O)  

     Μερκαπτοαιθανόλη 

     Γλυκερόλη (Glycerol) 

     Γλυκίνη (Glycine)  

     Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Bio-Rad, Richmond CA, USA) 
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     ∆είκτες µοριακού βάρους πρωτεϊνών µέσου εύρους (Promega, Madison WI, USA) 

 

∆ιαλύµατα και πηκτές ηλεκτροφόρησης  

�� 10x Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης (Running Buffer) 

     Tris         60 g 

     glycine      150 g 

     SDS          10 g 

Προσθέτουµε περίπου 800ml dH2O απιονισµένου νερού και ρυθµίζουµε το pΗ στο 8,8. 

Στη συνέχεια προσθέτουµε 10g SDS και συµπληρώνουµε µε νερό µέχρι το 1 λίτρο. 

 

��   Ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων (Sample Buffer) 

     dH2O       4,0 ml 

     0,5 M Tris HCl (pH 6.8)     1,0 ml 

     Glycerol        0,8 ml 

     10% (w/v) SDS      1,6 ml 

     β-Mερκαπτοαιθανόλη     0,4 ml 

     0,05% (w/v) Kυανούν της Bρωµοφαινόλης  0,2 ml  

   

�� Πηκτή διαχωρισµού 10% πολυακρυλαµίδης (Separating Gel) 

     1, M Tris         10 ml 

     10% SDS      400 µl    

     40% Acrylamide        10 ml 

     Temed        40 µl 

     10% υπερθειϊκό αµµώνιο    200 µl 

     dH2O                    9,36 ml 
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�� Πηκτή επιστοίβασης (Stacking Gel)  

     0,5 M Tris               5 ml 

     10% SDS            200 µl    

     40% Acrylamide          2,3 ml 

     Temed            20 µl 

     10% υπερθειϊκό αµµώνιο         200 µl 

     dH2O                                    12,30 ml 

(Το υπερθειϊκό αµµώνιο παρασκευάζεται λίγο πρίν από τη χρησιµοποίησή του. ∆ιαλύονται 

100mg της ουσίας σε 1ml dH2O.) 

 

Μέθοδος 

 Οι πρωτεΐνες διαχωρίστηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαµίδης 

10%450. Η σύνθεση της πηκτής και ιδιαίτερα το ποσοστό της σε πολυακρυλαµίδη έχει 

µεγάλη σηµασία, αφού η σχετική ηλεκτροφορητική κινητικότητα και ο διαχωρισµός των 

κοννεξινών, και ειδικά της Cx43, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη σύνθεση της 

πηκτής451. Η βάση της συσκευής ηλεκτροφόρησης τοποθετείται παράλληλα µε το έδαφος. 

Το διάλυµα της πηκτής διαχωρισµού αρχικά είναι σε υγρή µορφή και τοποθετείται 

προσεχτικά στο εκµαγείο της συσκευής για την αποφυγή σχηµατισµού φυσαλίδων. Η 

πηκτή πολυµερίζεται και πήζει προοδευτικά µέσα σε 30-45 λεπτά. Το εκµαγείο 

σχηµατίζεται από δύο παράλληλες γυάλινες επιφάνειες που απέχουν µεταξύ τους 1,5 mm 

και τοποθετούνται κάθετα προς τη βάση της συσκευής ηλεκτροφόρησης. Το εκµαγείο είναι 

ερµητικά κλειστό από την κάτω και τις πλαϊνές πλευρές του. Κατόπιν προστίθεται η πηκτή 

επιστοίβασης που επικάθεται στην πηκτή διαχωρισµού καί φθάνει µέχρι το άνω (ανοιχτό) 

χείλος του εκµαγείου. Η πηκτή επιστοίβασης αρχικά είναι υδαρής και προοδευτικά, µέσα 

σε 30-45 λεπτά, στερεοποιείται και µετατρέπεται σε πηκτή. Στην πηκτή επιστοίβασης 

τοποθετείται µια ειδική “χτένα”, η οποία µετά τον πολυµερισµό της πηκτής 
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αποµακρύνεται, σχηµατίζοντας τα διάκενα (πηγάδια) στην πηκτή για την τοποθέτηση των 

δειγµάτων. 

 Παράλληλα, τα δείγµατα πρωτεΐνης που πρόκειται να ηλεκροφορηθούν [και που 

όλα περιέχουν την ίδια ποσότητα ολικής πρωτεΐνης (βλ. Ι.7.β)] αναµειγνύονται µε το 

ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος σε αναλογία όγκου 1:1 και θερµαίνονται στους 68ο C για 10 

λεπτά, πριν τοποθετηθούν στα πηγάδια της πηκτής επιστοίβασης. Στο πρώτο πηγάδι 

τοποθετείται µικρή ποσότητα από το µείγµα των δεικτών µοριακού βάρους πρωτεϊνών 

µέσου εύρους. Συγκεκριµένα, 5µl από τους δείκτες αναµειγνύονται µε 45µl ρυθµιστικού 

διαλύµατος δείγµατος και το νέο διάλυµα θερµαίνεται στους 95ο C για 5 λεπτά. Όλα τα 

δείγµατα και οι δείκτες τοποθετούνται σε πάγο για περίπου 5-10 λεπτά, πριν τοποθετηθούν 

στα πηγάδια της πηκτής. Το εκµαγείο τοποθετείται στη δεξαµενή της συσκευής 

ηλεκτροφόρησης, η οποία περιέχει 1x διάλυµα ηλεκτροφόρησης. Η ηλεκτροφόρηση 

πραγµατοποιείται σε τάση 250-300 Volt, για ~4 ώρες. Κύκλωµα συνεχούς ροής ψυχρού 

νερού διατρέχει τη συσκευή ηλεκτροφόρησης, έτσι ώστε να διατηρείται η θερµοκρασία του 

διαλύµατος ηλεκτροφόρησης σταθερή. Τυχόν υπερθέρµανση της συσκευής εξαιτίας της 

υψηλής τάσης, µπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πρωτεΐνες και στην ποιότητα της 

ηλεκτροφόρησης.  

      

Ι. 7. ε    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Υλικά και συσκευές 

     Βάση Tris  

     Γλυκίνη (Glycine) 

     Μεθανόλη (Methanol) 

     Οξικό οξύ (Acetic acid) 

     Χρωστική Ponceau S 

     dH2O  
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     Μεµβράνη Immobilon PDVF (Polyvinylidene Fluoride) (Millipore Corp., Bedford MA, 

USA) 

     Trans Blot Electroforetic Transfer Cell (Bio-Rad, Richmond CA, USA) 

      
�� Ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς (Transfer Buffer) 

     Tris      6,06 g 

     Γλυκίνη    28,80 g 

     Μεθανόλη    400 ml 

     H2O        2 lt     

Το διάλυµα παρασκευάζεται πάντα φρέσκο, λίγο πριν από τη χρησιµοποίησή του. 

Χρειάζεται καλή ανάδευση, ώστε να καταστεί διαυγές. ∆ιατηρείται στους 4ο C. 

      

�� ∆ιάλυµα χρωστικής Ponceau S 

     Οξικό οξύ     1 ml 

     Ponceau S    2 g 

     H2O   99 ml 

Οι ουσίες αναµειγνύονται καλά. Το διάλυµα διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου. Το ίδιο 

διάλυµα µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί (∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται, όταν µετά από 

πολλαπλές χρήσεις γίνει πολύ “νερουλό”)  

 

Μέθοδος 

        Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες µεταφέρονται από την πηκτή 

διαχωρισµού στη µεµβράνη Immobilon PDVF µε τη βοήθεια της συσκευής µεταφοράς 

Trans-Βlot Cell της εταιρείας Biorad. Η µεµβράνη PDVF είναι από φθοριούχο 

πολυβυνιλιδίνη και εξαιρετικά υδρόφοβη. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να υγρανθεί σε 

υδατικό περιβάλλον, εκτός και αν έχει προϋγρανθεί σε µεθανόλη, στην οποία παρουσιάζει 

υψηλή ανθεκτικότητα. Μετά την ηλεκτροφόρηση, αποµακρύνεται µε µεγάλη προσοχή η 
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πηκτή από το εκµαγείο της συσκευής ηλεκτροφόρησης και “εξισορροπείται” σε διάλυµα 

µεταφοράς για 30-45 λεπτά. Παράλληλα, προετοιµάζεται η µεµβράνη PDVF µε εµβάπτισή 

της αρχικά σε µεθανόλη για 1-3 δευτερόλεπτα και έπειτα διαδοχικά σε απιονισµένο νερό 

και διάλυµα µεταφοράς για 1-2 λεπτά στο καθένα. Οι χειρισµοί της µεµβράνης πρέπει να 

γίνονται πολύ προσεκτικά, ώστε αυτή να µη χαραχτεί ή διπλωθεί σε κάποιο σηµείο. Κάτι 

τέτοιο θα µπορούσε να εµποδίσει την οµαλή µεταφορά των πρωτεϊνών απο την πηκτή στη 

µεµβράνη. Επιπλέον, η µεµβράνη πρέπει να διατηρείται συνεχώς υγρή κατά τη διάρκεια 

των παραπάνω εργασιών. Αν κάποιο σηµείο της στεγνώσει, φαίνεται άσπρο θαµπό. Στην 

περίπτωση αυτή, η µεµβράνη θα πρέπει να υγρανθεί πάλι µε τη σειρά που έχει περιγραφεί 

παραπάνω (µεθανόλη - dH2O - διάλυµα µεταφοράς).     

 Στη συνέχεια, τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο ένα φύλλο διηθητικού 

χαρτιού που έχει προϋγρανθεί στο διάλυµα µεταφοράς, η πηκτή διαχωρισµού, η 

µεµβράνη PDVF και ένα ακόµη φύλλο διηθητικού χαρτιού, που επίσης έχει προϋγρανθεί 

σε διάλυµα µεταφοράς. Το “sandwich” αυτό τοποθετείται σε κατάλληλη θήκη, η οποία στη 

συνέχεια τοποθετείται στη δεξαµενή της συσκευής µεταφοράς Trans Blot, η οποία είναι 

γεµάτη από ψυχρό ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς. Το διάλυµα µεταφοράς περιέχει 20% 

µεθανόλη. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η µεταφορά πρωτεϊνών µεγάλου µοριακού 

βάρους γίνεται καλύτερα σε διάλυµα χωρίς µεθανόλη, ενώ µεταφορά πρωτεϊνών χαµηλού 

µοριακού βάρους (όπως είναι οι κοννεξίνες) πραγµατοποιείται καλύτερα σε διάλυµα που 

περιέχει µεθανόλη. Η συσκευή λειτουργεί σε ρεύµα σταθερής τάσης 30 Volt για περίπου 

15 ώρες και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 4ο C. Αφού ολοκληρωθεί η φάση της 

µεταφοράς των πρωτεϊνών στη µεµβράνη, η µεµβράνη τοποθετείται σε διάλυµα χρωστικής 

Ponceau S και ανακινείται ελαφρά για 1-2 λεπτά. Μετά η µεµβράνη εκπλένεται 

προσεχτικά µε νερό. Με την χρώση αυτή δίδεται η ευκαιρία για µια αδρή εκτίµηση της 

ποσότητας και του διαχωρισµού των δειγµάτων των πρωτεϊνών, που τώρα διακρίνονται στις 

διαφορετικές στήλες διαχωρισµού. Τέλος, σηµειώνεται πάνω στη µεµβράνη (µε µολύβι) η 
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θέση των δεικτών Promega.   

      

I. 7. ζ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΟΣΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗ). 

Υλικά 

     Σκόνη γάλακτος Carnation  

     BSA 

     Tween 20 

     PBS 

     Πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της Cx43 απο ορό κουνελιού (πρωτογενές αντίσωµα) 

   Αντίσωµα (IgG) κατσίκας κατά του ορού κουνελιού συζευγµένο µε ραφανιδική 

υπεροξειδάση (horseradish peroxidase-HRP) (δευτερογενές αντίσωµα) 

     Αυτοραδιογραφικό φίλµ Hyperfilm (Amersham Int., Buckinghamshire, UK) 

     ECL kit (Amersham Int., Buckinghamshire, UK) 

  

∆ιαλύµατα 

�� Ρυθµιστικό διάλυµα εξουδετέρωσης (Blocking Buffer) 

     BSA          4 g  (2%)   

     Σκόνη γάλακτος Carnation       6 g  (3%) 

     Tween 20     200 µl (0,1%) 

     PBS     200 ml 

Σε παρένθεση αναφέρεται η τελική συγκέντρωση των ουσιών στο διάλυµα. Το διάλυµα 

παρασκευάζεται λίγες ώρες πριν τη χρησιµοποίησή του. Ρύθµιση του pΗ στο 7,4 µε λίγες 

σταγόνες 1Ν ΝαΟΗ. 
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�� ∆ιάλυµα  0,1% Tween 20 

       PBS   500 ml 

     Tween 20   500 µl 

      

�� ∆ιάλυµα  0,3% Tween 20 

       PBS   200 ml 

     Tween 20   600 µl 

(Tα παραπάνω διαλύµατα αναδεύονται καλά και διατηρούνται στους 4ο C.) 

 

Μέθοδος 

      H µεµβράνη PDVF τοποθετείται σε διάλυµα PBS που περιέχει 3% σκόνη 

άπαχου γάλακτος και 0,1% Tween-20, σε pΗ 7,4 (ρυθµιστικό διάλυµα εξουδετέρωσης ή 

Blocking Buffer) υπό συνεχή ήπια ανάδευση. Μετά από διάστηµα µιας ώρας, η µεµβράνη 

µεταφέρεται σε διάλυµα εξουδετέρωσης που περιέχει πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της 

Cx43 (πρωτογενές αντίσωµα) σε αναλογία 1:1000, γιά δύο ώρες και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Ακολουθεί ξέπλυµα της µεµβράνης PDVF µε ψυχρό διάλυµα 0,1% Tween 20 

τρεις φορές, για 10 λεπτά κάθε φορά, και επώασή της σε διάλυµα εξουδετέρωσης που 

περιέχει αντίσωµα IgG κατσίκας κατά του αντιορού κουνελιού, σηµασµένο µε ραφανιδική 

υπεροξειδάση (horseradish peroxidase-HRP) (δευτερογενές αντίσωµα) σε αναλογία 

1:5.000, για 1 ώρα. Στη συνέχεια η µεµβράνη ξεπλένεται τρεις φορές, για 10 λεπτά κάθε 

φορά, διαδοχικά σε διάλυµα 0,1% και 0,3% Tween 20 (συνολικά, δηλαδή, 6 πλύσεις). To 

πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της Cx43 από ορό κουνελιού παρασκευάσθηκε από 

ανοσοποίηση κουνελιού µε συνθετικό πεπτίδιο που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 252-271 της 

πρωτεΐνης Cx43 αρουραίου, στο εργαστήριο του Dr. E. C. Beyer 452. 

      H ανοσοαντίδραση ανιχνεύεται µε έκθεση της µεµβράνης PDVF σε 

αυτοραδιογραφικό φίλµ, µε την παρουσία λουµινόλης (luminol), χρησιµοποιώντας τα 
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αντιδραστήρια και τη µέθοδο ΕCLΤΜ Western blotting. Η µέθοδος αυτή είναι µη 

ραδιενεργός και βασίζεται στην εκποµπή φωτός από το διεγερµένο µόριο λουµινόλης. 

Είναι κατάλληλη µέθοδος για την ανίχνευση αντισωµάτων που έχουν άµεσα ή έµµεσα 

συνδεθεί µε αντισώµατα σηµασµένα µε ραφανιδική υπεροξειδάση (HRP). Η οξείδωση της 

λουµινόλης µε την παρουσία HRP και υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε αλκαλικό 

περιβάλλον, διεγείρει το µόριό της. Η µετάβαση του µορίου από την οξειδωµένη-

διεγερµένη µορφή στην αρχική γίνεται µε παράλληλη εκποµπή φωτός, η οποία γίνεται πιο 

έντονη, αν η οξείδωση γίνει µε την παρουσία φαινολών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής φωτός περίπου 1000 φορές. Συγκεκριµένα, αναµειγνύονται ίση 

ποσότητα από το αντιδραστήριο 1 και το αντιδραστήριο 2 λίγο πριν τη χρησιµοποίησή 

τους. Το µείγµα προστίθεται στη µεµβράνη και αφήνεται για 1 λεπτό υπό συνεχή ελαφρά 

ανάδευση. Κατόπιν η µεµβράνη τοποθετείται σε σελοφάν και εκτίθεται σε 

αυτοραδιογραφικό φιλµ για διάφορα χρονικά διαστήµατα (συνήθως για µερικά 

δευτερόλεπτα έως µερικά λεπτά), ανάλογα µε την ένταση του σήµατος. 

 

Ι. 8    ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 

Υλικά 

     Ακετόνη 

     Μεθανόλη  

     PBS  

     Triton X-100 

     Πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης Cx43 (πρωτογενές αντίσωµα) 

    Αντίσωµα (IgG) κατσίκας κατά αντιορού κουνελιού συζευγµένο µε ροδαµίνη (Boeringer 

Manheim Biochemiclas, Indianapolis IN, USA)  

     Μικροσκόπιο επιφθορισµού (Εpifluorescence Μicroscopy) 
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Μέθοδος 

           Μετά το πέρας της µηχανικής διάτασης των κυττάρων ROS 17/2.8 στα τρυβλία 

Flex, τα κύτταρα µονιµοποιoύνται µε την επίδραση διαλύµατος ακετόνης/µεθανόλης (σε 

αναλογία 1:1 κατά όγκο) για 2 λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα κύτταρα ξεπλένονται 

δύο φορές σε PBS. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται µε PBS εµπλουτισµένο µε 2% 

ανενεργού - µετά από θέρµανση - ορού κατσίκας (Heat-inactivated goat serum) και 0,5% 

Triton X-100 για 15 λεπτά. Τα δείγµατα ακολούθως επωάζονται για 45 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου µε αντιορό κατά της πρωτεΐνης Cx43 και στη συνέχεια ξεπλένονται 

τρεις φορές µε PBS, για τρία λεπτά κάθε φορά. Η τελική αραίωση του πρώτου αντισώµατος 

είναι 1:500. Ως δεύτερο αντίσωµα χρησιµοποιείται το αντίσωµα (IgG) κατσίκας κατά 

αντιορού κουνελιού, συζευγµένο µε ροδαµίνη σε τελική αραίωση 1:500. Η επώαση γίνεται 

και πάλι για 45 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα κύτταρα ξεπλένονται τρεις φορές µε 

PBS για τρία λεπτά κάθε φορά. Η ανάλυση των φθοριζουσών περιοχών πραγµατοποιείται 

µε µικροσκόπιο εξοπλισµένο µε φωτισµό που διεγείρει το φθορισµό (µικροσκόπιο 

επιφθορισµού-epifluorescence microscopy). Τέλος για τη φωτογράφιση χρησιµοποιήθηκε 

φιλµ Kodak 3.200 ASA.  

 

I . 9  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ 

  Η τεχνική της εισαγωγής γονιδίων αναφοράς (reporter genes) στα κύτταρα (και 

ειδικά του γονιδίου της λουσιφεράσης)453 έχει διευκολύνει σηµαντικά τη µελέτη και 

κατανόηση της συµπεριφοράς πολλών ρυθµιστικών τµηµάτων DNA (regulatory DNA 

elements) (βλ. Μ.3, N.2.β). H καταγραφή της µεταγραφικής δραστηριότητας κάποιου(ων) 

γονιδίων µε τη µέθοδο της λουσιφεράσης βασίζεται στην παρακάτω απλή παραδοχή. Αν το 

γονίδιο της λουσιφεράσης “συνδεθεί” µε τον προαγωγέα (promoter) ενός υπό µελέτη 

γονιδίου, τότε οποιοδήποτε ερέθισµα διεγείρει τον προαγωγέα θα “συµπαρασύρει” κατά 

ανάλογο τρόπο και τη δραστηριότητα του γονιδίου της λουσιφεράσης. Ο βαθµός διέγερσης 
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του γονιδίου της λουσιφεράσης ανιχνεύεται εύκολα διαµέσου της οδείδωσης του µορίου 

της λουσιφερίνης (luciferin) παρουσία ΑΤΡ και της εκποµπής φωτός, η ένταση του οποίου 

µετράται σε ειδική συσκευή (Optocomp luminometer, MGM Instruments, Hamden, CT). 

Συγκεκριµένα, η παρουσία της λουσιφερίνης µε ATP οδηγεί στο σχηµατισµό ενός 

λουσιφερυλαδενυλικού συµπλέγµατος (luciferyladenylate complex), το οποίο υφίσταται 

οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση από την ενζυµατική δράση της λουσιφεράσης, µε παραγωγή 

CO2 οξυλουσιφερίνης (oxyluciferin), AMP και εκµποµπή φωτός. Η εκποµπή φωτός από 

αυτή την αντίδραση φτάνει στο µέγιστο σηµείο της µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, µε µήκος 

κύµατος στα 562nm. Η παραγωγή φωτός είναι ανάλογη µε τη συγκέντρωση της 

λουσιφεράσης 453.  

 Μετά την επιµόλυνση των κυττάρων µε τα κατάλληλα γονίδια, τα κύτταρα 

διατηρούνται σε θρεπτικό υλικό που ανανεώνεται 24 και 48 ώρες µετά την επιµόλυνση. 

Στη συνέχεια, τα κύτταρα αποµακρύνονται από τα τρυβλία καλλιέργειας µε ελαφρά 

απόξεση από τα τρυβλία καλλιέργειας µε την προσθήκη 1% Triton X-100, 50mM Tris-

MES, σε pH 7,8 και 1mM DTT. Tο εναιώρηµα ψύχεται και επαναφέρεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου δύο φορές πριν γίνει ανίχνευση της δραστηριότητας της λουσιφεράσης και β-

γαλακτοσιδάσης (η οποία χρησιµεύει ως µάρτυρας). Για την ανίχνευση χρησιµοποιείται το 

Ρromega Luciferase Assay System  
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       III. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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 Για την απόδοση των ξενόγλωσσων όρων στην ελληνική χρησιµοποιήθηκε η 

“Αγγλοελληνική ορολογία βιοχηµείας, µοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας” της 

Ελληνικής Βιοχηµικής και Βιοφυσικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας 

(ΕΒΕΕ), Ιανουάριος 1995.    

 Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως µέσος όρος ± SD, εκτός και αν 

αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Σε παραµέτρους που παρουσιάζουν κανονική κατανοµή, οι 

µέσοι όροι αυτών συγκρίθηκαν µε το Student’s unpaired t-test. Τα αποτελέσµατα του 

βαθµού της χρωστικής σύνδεσης των κυττάρων, (δηλαδή ο αριθµός των συνδεδεµένων 

κυττάρων “δεκτών” για κάθε κύτταρο “δότη”), παρουσιάζουν µη κανονική κατανοµή 

(σκαληνή κατανοµή ή skewed distribution), µε µεγάλη συγκέντρωση δεδοµένων σε 

χαµηλού βαθµού χρωστική σύνδεση (προτυποποιηµένη σκαληνότητα (standardized 

skewness) > 2 σε όλα τα σχετικά πειράµατα). Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικά test και συγκεκριµένα το Mann-Whitney (Wilcoxon) 

test για τη σύγκριση των διάµεσων όρων (medians), και το Kolmogorov-Smirnov test για 

την εκτίµηση του βαθµού οµοιότητας των  κατανοµών συχνοτήτων (στις περιπτώσεις που τα 

αποτελέσµατα εκφράζονταν “επί τοις εκατό” σε σχέση µε κάποια µέτρηση αναφοράς 

(“διατάξιµες” παρατηρήσεις). 

 Κάθε πείραµα έγινε τουλάχιστον τρεις φορές µε σκοπό τον περιορισµό του 

πρότυπου σφάλµατος. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το 

πρόγραµµα Statgraphics Plus for Windows 2.1 (Manugistic Inc., Rockville  MD, USA). 
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      V. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Λ .  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
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Λ. 1  ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS 

17/2.8 ΚΑΙ UMR 106-01 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο “ΡARACHUTE ASSAY” 

 

Λ. 1. α  ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ROS 17/2.8 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο “PARACHUTE ASSAY” 
 Η επίδραση διαφόρων ορµονικών ή µηχανικών παραγόντων πάνω στη 

λειτουργικότητα ή τον αριθµό των χασµοσυνδέσµων των κυττάρων µπορεί, 

έµµεσα, να εκτιµηθεί από τις διαφορές στη χρωστική σύζευξη των 

κυττάρων µε τη µέθοδο “Ρarachute Assay”. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο 

κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (Βλ. Ι.4.α), η µέθοδος συνίσταται στη “φόρτιση” των 

κυττάρων µε τη φθορίζουσα χρωστική καλσίνη (“δότες”) και τη “ρίψη” τους σε µια 

επιφάνεια οµοίων κυττάρων που δεν περιέχουν τη χρωστική (“δέκτες”). Η χρωστική 
περνά από τους “δότες” στους “δέκτες” (χρωστική σύζευξη των κυττάρων) 

ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας τους διαµέσου των χασµοσυνδέσµων. Η 

χρωστική σύζευξη εκτιµήθηκε σε ψηφιακές απεικονίσεις πολλαπλών διαφορετικών πεδίων 

µε το µικροσκόπιο επιφθορισµού οι οποίες πάρθηκαν από κάθε µια από τις έξι κυψέλες 

των τρυβλίων, όπου µετρήθηκε ο αριθµός των κυττάρων “δεκτών” που είχαν αποκτήσει τη 

χρωστική για κάθε ριπτόµενο κύτταρο “δότη”. Όλες οι απεικονίσεις πάρθηκαν µέσα σε 30 

λεπτά µετά το τέλος των πειραµάτων. 

 Τα κύτταρα ROS 17/2.8 εκφράζουν άφθονη πρωτεΐνη Cx43 στην κυτταρική τους 

επιφάνεια126. Τα κύτταρα ROS 17/2.8 σε κατάσταση ηρεµίας (δηλαδή απουσίας 

µηχανικής διάτασης) (οµάδα ελέγχου) παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό χρωστικής σύζευξης 

µε πλούσια διάχυση της καλσίνης σε δευτέρου και τρίτου βαθµού γειτονικά προς το 

ριπτόµενο κύτταρο “δότη” κύτταρα (εικ. 31-∆). Περιοδική µηχανική διάταση των κυττάρων 

ROS 17/2.8 (stretched ROS 17/2.8) για 2 ή 24 ώρες προκάλεσε αύξηση της διασποράς 
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της χρωστικής σε ακόµα πιο µακρινά γειτονικά κύτταρα (εικ. 31-Α, 31-Β, 31-Γ). Σε όλες 

τις µικρογραφίες των εικόνων 31 και 33, τα “ριπτόµενα”, φορτισµένα µε καλσίνη, κύτταρα 

“δότες” διακρίνονται εύκολα από τα κύτταρα “δέκτες” τα οποία έχουν δεχτεί τη χρωστική, 

επειδή πρώτον είναι πιο λαµπερά και δεύτερον βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο 

εστίασης από τα κύτταρα “δέκτες” (αφού οι “δότες” επικάθονται στους “δέκτες) και για το 

λόγο αυτό ο φθορισµός τους φαίνεται θαµπός (όχι καλά εστιασµένος) στην εικόνα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η χρωστική απλώνεται από το κύτταρο “δότη” προς τα γειτονικά 

κύτταρα “δέκτες” κυκλικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι σπάνια παρατηρήθηκε 

γραµµική διάχυση, περισσότερο προς µια κατεύθυνση, που όµως δεν φαίνεται να 

σχετίζεται µε τον άξονα διάτασης των κυττάρων. Πάντως θα πρέπει να τονισθεί ότι στα 

πειράµατά µας δεν συµπεριλάβαµε τη µελέτη της πιθανής σχέσης της γραµµικής 

διάχυσης της χρωστικής και του άξονα διάτασης των κυττάρων. Η διάχυση της χρωστικής 

συµβαίνει κυρίως µεταξύ δύο κυτταρικών σωµάτων, αν και σε αρκετές περιπτώσεις η 

διάχυση συνέβη διαµέσου των κυτταροπλασµατικών προβολών των κυττάρων. Συνολικά, 

σε κατάσταση ηρεµίας, τα ROS 17/2.8 κύτταρα “δότες” µετέδωσαν τη χρωστική σε ένα 

µέσο όρο 6,9 ± 5,8 γειτονικών τους κυττάρων “δεκτών” (n=1.414, διάµεση τιµή=6), ενώ 

µετά την εφαρµογή µηχανικής διάτασης επί 2 ώρες, η χρωστική εξαπλώθηκε σε ένα µέσο 

όρο 10,8 ± 5,8 γειτονικών τους κυττάρων “δεκτών” (n=469, διάµεση τιµή=8). Η αύξηση 

είναι στατιστικά σηµαντική (p<0,001), και αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση της χρωστικής 

σύζευξης 56,9%.  

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 31-Γ, η χρωστική σύζευξη µετά την εφαρµογή 

µηχανικής διάτασης επί 24 ώρες ήταν επίσης υψηλότερη σε σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου, µε µέσο όρο 9,0 ± 8,0 συζευγµένα κύτταρα για κάθε κύτταρο “δότη” (n=1.203, 

διάµεση τιµή=7). Αν και στην περίπτωση αυτή, ο βαθµός σύζευξης παρουσιάζεται 

χαµηλότερος από αυτόν των δύο ωρών σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (p=0,001), 

εξακολουθεί να παραµένει ~30% υψηλότερος συγκριτικά µε αυτόν των κυττάρων της 

οµάδας ελέγχου (p<0,001), δείχνοντας ότι η θετική επίδραση του ερεθίσµατος διατηρείται 



 
 
 

  
  
 

190

 

 

για όσο διαρκεί το ερέθισµα.  

 Η εικόνα 32 δείχνει τα παραπάνω αποτελέσµατα µε τη µορφή ιστογράµµατος 

συχνοτήτων, το οποίο παρουσιάζει το ποσοστό των κυττάρων “δοτών” που συζεύχθηκαν µε 

συγκεκριµένο αριθµό κυττάρων “δεκτών” (για παράδειγµα, 26% από τα ριφθέντα κύτταρα 

“δότες” µετέφεραν τη χρωστική ουσία (δηλαδή συζεύχθηκαν) σε 10 γειτονικά τους κύτταρα 

“δέκτες”). Συγκριτικά µε τα µη διεγερµένα κύτταρα, υπάρχει µια ξεκάθαρη µετατόπιση 

προς υψηλότερο βαθµό σύζευξης µετά από 2 και 24 ώρες περιοδικής µηχανικής 

διάτασης. Η µετατόπιση είναι πιο εµφανής στα πειράµατα µε το µικρότερο χρόνο έκτασης. 

Και στις δύο περιπτώσεις η κατανοµή του ιστογράµµατος διαφέρει (είναι ανόµοια) σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανοµή της οµάδας ελέχγου 

(p<0,001, Kolmogorov-Smirnov test). Πιο συγκεκριµένα, 26% των κυττάρων ROS 17/2.8 

της οµάδας ελέγχου συζεύχθηκαν µε περισσότερα από 10 γειτονικά τους κύτταρα, ενώ 

µετά από 2 ώρες έκταση 41% από τα “ριπτόµενα” κύτταρα συζεύχθηκαν µε >10 κύτταρα, 

και 15% µε >20 κύτταρα. Συµπερασµατικά, περισσότερα ROS 17/2.8 κύτταρα 

συζεύχθηκαν µε µεγαλύτερο αριθµό γειτονικών τους κυττάρων στη διεγερµένη κατάσταση 

από ό,τι στην κατάσταση ηρεµίας. 

  

Λ. 1. β   ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

UMR 106-01 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο “PARACHUTE ASSAY” 

 Σύµφωνα και µε προηγούµενες παρατηρήσεις µας126,129, βρέθηκε ότι τα κύτταρα 

UMR 106-01 σε κατάσταση ηρεµίας (οµάδα ελέγχου) παρουσιάζουν, γενικά, µικρότερου 

βαθµού σύζευξη µε τα γειτονικά τους κύτταρα (5,2 ± 3,7  n=492, διάµεση τιµή=4) από ό,τι 

τα κύτταρα ROS 17/2.8 (σύγκριση εικ. 31-∆ και 33-Α). Περιοδική µηχανική διάταση επί 

2 ώρες είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της µεταφοράς καλσίνης σε γειτονικά κύτταρα 

κατά 12,4% σε σύγκριση µε τα µη διεγερµένα κύτταρα. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 
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5,9 ± 4,8 (n=642, διάµεση τιµή=5) κατά µέσο όρο συζευγµένων κυττάρων για κάθε 

κύτταρο δότη, η οποία δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p>0,10). Και στην περίπτωση των 

κυττάρων UMR 106-01, παρατηρήσαµε κυκλική διάχυση της χρωστικής από το κύτταρο 

“δότη” προς τα κύτταρα “δέκτες” και όχι σπάνια γραµµική διάχυση, περισσότερο προς µια 

κατεύθυνση, που όµως δεν φαίνεται να σχετίζεται µε τον άξονα διάτασης των κυττάρων. 

Πάντως θα πρέπει και εδώ να τονισθεί ότι (όπως και στη περίπτωση των κυττάρων ROS 

17/2.8) στα πειράµατά µας δεν συµπεριλάβαµε τη µελέτη της πιθανής σχέσης της 

γραµµικής διάχυσης της χρωστικής και του άξονα διάτασης των κυττάρων. Παρόλο που το 

ιστόγραµµα συχνοτήτων των κυττάρων της οµάδας ελέγχου και αυτό των διεγερµένων UMR 

106-01 κυττάρων φαίνονται όµοια (εικ. 34), στην πραγµατικότητα βρέθηκαν ανόµοια σε 

βαθµό στατιστικά σηµαντικό µε το Kolmogorov-Smirnov test (p<0,001).Τα αποτελέσµατα 

αυτά καταδεικνύουν ότι τα κύτταρα UMR 106-01, τα οποία εκφράζουν ελάχιστη πρωτεΐνη 

Cx43 και άφθονη πρωτεΐνη Cx45 στην κυτταρική τους µεµβράνη, αποδεικνύονται 

λιγότερο δραστήρια στο µηχανικό ερέθισµα της διάτασης σε σύγκριση µε τα κύτταρα ROS 

17/2.8. Η διάταση των κυττάρων αυτών φαίνεται να προκαλεί µετατόπιση της σύζευξης 

προς υψηλότερες τιµές, όταν µετριέται ένας µεγάλος αριθµός κυττάρων, αλλά 

αποδεικνύεται ανίκανη να αλλάξει το µέσο αριθµό των συζευγµένων κυττάρων, πιθανώς 

εξαιτίας της µη παραµετρικής κατανοµής της µεταβλητής που µετρήθηκε.  

 

Λ. 1. γ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ - ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ 

 Στα προηγούµενα πειράµατα δείξαµε ότι ο µηχανικός παράγοντας προκαλεί 

σηµαντική αύξηση της χρωστικής σύζευξης των οστεοβλαστικών κυττάρων ROS 17/2.8 

(που διαθέτουν κυρίως Cx43-χασµοσυνδέσµους) αλλά σε µικρότερο βαθµό στα κύτταρα 

UMR 106-01 (µε Cx45-χασµοσυνδέσµους στην κυτταρική τους µεµβράνη). Τα 

πειράµατα που ακολουθούν σχεδιάστηκαν µε σκοπό να δείξουν ότι η 

µεταφορά της χρωστικής καλσίνης µε τη µέθοδο “Parachute Assay” γίνεται 
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αποκλειστικά διαµέσου των πόρων των χασµοσυνδέσµων και όχι διαµέσου 
άλλων φαινοµένων όπως είναι η συγχώνευση (fussion) της µεµβράνης των 

γειτονικών κυττάρων ή η µεταφορά χρωστικής από το ένα κύτταρο στο άλλο 

διαµέσου του υλικού της καλλιέργειας. Αν αυτό αληθεύει, τότε η αύξηση της 

χρωστικής σύζευξης εξαιτίας της µηχανικής διάτασης των κυττάρων υποδηλώνει 

αντίστοιχες µεταβολές στις κοννεξίνες ή τους χασµοσυνδέσµους των κυττάρων. Αυτό 

αποτελεί βασικό ερώτηµα του ερευνητικού πρωτοκόλλου. 

 Για το σκοπό αυτό, φρέσκο διάλυµα επτανόλης σε αιθανόλη (αναλογία 1:4) 

προστίθεται κατευθείαν στο θρεπτικό υλικό των καλλιεργειών, µε τελική συγκέντρωση 

3mM επτανόλης και 0,15% αιθανόλης 94. Η επτανόλη είναι ένας αναστολέας της 

κυτταρικής επικοινωνίας ειδικά διαµέσου των χασµοσυνδέσµων. Βρέθηκε ότι, υπό την 

επίδραση της επτανόλης, εµποδίστηκε σηµαντικά η µεταφορά της καλσίνης σε γειτονικά 

κύτταρα και στους δύο τύπους κυττάρων ROS 17/2.8 και UMR 106-01. Περισσότερα 

από το 90-95% των κυττάρων “δοτών” παρέµειναν ασύζευκτα, όταν η επτανόλη 

προστέθηκε στο θρεπτικό υλικό λίγο πριν από το “Parachute Assay” 40.  

 H µέθοδος της φόρτισης µε απόξεση (scrape loading)191 είναι µια µέθοδος 

πλήρωσης των κυττάρων ROS 17/2.8 µε τις χρωστικές της καλσίνης και της Dextran 

Texas Red η οποία έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (βλ. I.5). 

Επιγραµµατικά, µε τη µέθοδο αυτή φθορίζουσες χρωστικές ουσίες ή άλλα µακροµόρια µε 

διαφορετικά µοριακά βάρη εισέρχονται στο εσωτερικό των κυττάρων διαµέσου 

µικρορωγµών στη µεµβράνη τους, οι οποίες προκαλούνται κατά την αποκόλληση των 

κυττάρων από την επιφάνεια στην οποία αναπτύσσονται µε ελαφρά απόξεση µε λαστιχένιο 

ξέστρο. Μέσα σε λίγο χρόνο, οι µικροτραυµατισµοί της κυτταρικής µεµβράνης 

αυτοεπουλώνονται και οι φθορίζουσες ουσίες παραµένουν “αποκλεισµένες” στο εσωτερικό 

των κυττάρων. Επικοινωνία των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους αποτελεί 

περιοριστική συνθήκη για µεταφορά εκείνων µόνο των φθοριζόντων ουσιών ή µακροµορίων 

που έχουν σχετικά µικρό µοριακό βάρος (συνήθως <1000) και “χωρούν” να περάσουν από 
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τους πόρους των χασµοσυνδέσµων. Η αρχική υπόθεση για το σχεδιασµό των πειραµάτων 

αυτών ήταν ότι, αν η νέα τεχνική που εφαρµόστηκε καταγράφει διακυτταρική επικοινωνία 

διαµέσου, για παράδειγµα, του φαινοµένου της συγχώνευσης των κυτταρικών µεµβρανών, 

τότε ανεξαρτήτως µοριακού βάρους όλες οι χρωστικές ουσίες θα µπορούσαν να 

µεταπηδήσουν από το ένα κύτταρο στο άλλο.  

 Ειδικότερα, στην επιφάνεια των κυττάρων ROS 17/2.8 που αναπτύσσονται σε 

τρυβλία προστίθενται ίσοι όγκοι διαλυµάτων καλσίνης και Dextran Texas Red (βλ. Ι.5). Τα 

κύτταρα αποκολλώνται από την επιφάνεια του τρυβλίου µε ελαφρά απόξεση και 

µεταφέρονται (“parachuted”) σε κυτταρική επιφάνεια ROS 17/2.8 κυττάρων (κύτταρα 

“δέκτες”) τα οποία αναπτύσσονται σε καλυπτρίδα. Τα τρυβλία µε την καλυπτρίδα 

τοποθετούνται σε επωαστήρα για 30 λεπτά. Ακολούθως, η καλυπτρίδα µελετάται στο 

µικροσκόπιο επιφθορισµού.  

 Αντίθετα µε τη χρωστική καλσίνη, η χρωστική Dextran Texas Red είναι µεγάλο 

µόριο, µοριακού βάρους ~10.000 dalton και δεν διαπερνά τους χασµοσυνδέσµους. Η 

χρωστική αυτή, δεν µπόρεσε να περάσει από τα κύτταρα “δότες” στα γειτονικά κύτταρα, 

πράγµα που πραγµατοποιήθηκε µε την καλσίνη, χρωστική που περνά διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η µέθοδος “Parachute 

Assay” αναφέρεται στη διαπερατότητα των χασµοσυνδέσµων και όχι σε φαινόµενα 

συγχώνευσης των κυτταρικών µεµβρανών (εικ. 35).  

 

Λ. 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 

(FLUORESCENCE ACTIVATED CELL SORTING (FACS)  

 Η µέθοδος FACS χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να επαληθευτούν τα παραπάνω 

αποτελέσµατα στα κύτταρα ROS 17/2.8 µε µια µέθοδο που περιορίζει τον ανθρώπινο 

παράγοντα και υποκειµενικότητα στη συλλογή των στοιχείων (για παράδειγµα,
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επιλογή των κυττάρων “δοτών” για µέτρηση της χρωστικής τους σύζευξης). Επιπλέον η 

µέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν όλα τα κύτταρα “δότες” στην 

ανάλυση των δεδοµένων.  

 Όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (βλ. Ι.4.β), 

για τα πειράµατα αυτά τα κύτταρα “δέκτες” σηµαίνονται µε τη χρωστική PKH-26 445,446. Η 

αντίδραση σήµανσης σταµατά µε την προσθήκη ορού εµβρύου βοός. Ακολουθούν 

πολλαπλές πλύσεις των κυττάρων και στη συνέχεια τα κύτταρα τοποθετούνται στις κυψέλες 

των τρυβλίων Flex I και II. Πάνω σε αυτά προστίθενται, την εποµένη ηµέρα, κύτταρα 

φορτισµένα µε καλσίνη-ΑΜ (κύτταρα “δότες”), µε την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει 

ήδη περιγραφεί (βλ. Ι.4.α). Ακολουθεί µεταφορά της χρωστικής καλσίνης, αλλά όχι και της 

PKH-26, από τα κύτταρα “δότες” στα κύτταρα “δέκτες”, ανάλογα µε τον αριθµό 

χασµοσυνδέσµων (δηλαδή των σηµείων επικοινωνίας) που έχουν σχηµατιστεί. Έτσι, 

δηµιουργείται ένας τρίτος πληθυσµός κυττάρων “δεκτών” που περιέχουν και τις δύο 

φθορίζουσες χρωστικές.  

 Στο διάγραµµα της εικόνας 36, τα χρωσµένα µε τη χρωστική PKH-26 και 

τα φορτισµένα µε τη χρωστική καλσίνη-ΑΜ κύτταρα, εµφανίζονται ως κουκίδες στo 

πρώτο (Q1) και τέταρτο (Q4) τεταρτηµόριο, αντίστοιχα. Ο τρίτος κυτταρικός 

πληθυσµός, που εµφανίζεται στο δεύτερο τεταρτηµόριο (Q2), αντιστοιχεί σε κύτταρα 

“δέκτες” που έχουν προσλάβει καλσίνη από τους “δότες”. Κατά συνέπεια, στο πρώτο 

τεταρτηµόριο (Q1) αντιστοιχεί ο αριθµός των κυττάρων που έχουν χρωσθεί µε PKH-

26 και τα οποία δυνητικά µπορούν να προσλάβουν τη δεύτερη χρωστική, την 

καλσίνη. Στο δεύτερο τεταρτηµόριο (Q2) αντιστοιχούν τα κύτταρα από το πρώτο 

τεταρτηµόριο που τελικά έλαβαν τη δεύτερη χρωστική (δηλαδή συζεύχθηκαν). Ο 

αριθµός των διπλά χρωσµένων κυττάρων (Q2) ως ποσοστό επί του συνολικού 

αριθµού των PKH-26 χρωσµένων κυττάρων (Q2+Q1), ορίζεται ως δείκτης µεταφοράς 

[transfer ratio = Q2/(Q2+Q1)], και αντιπροσωπεύει µια έµµεση µέτρηση του 

βαθµού χρωστικής σύζευξης.  
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Η εφαρµογή της µηχανικής διάτασης σε καλλιέργειες κυττάρων ROS 17/2.8 για 2 

ώρες είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του πληθυσµού των διπλά 

σηµασµένων κυττάρων (δείκτης µεταφοράς = 29,4 ± 9,9%) σε σύγκριση µε τα µη 

διεγερµένα κύτταρα (δείκτης µεταφοράς = 12,4 ± 3,7%) (εικ. 36). Αυτό αντιστοιχεί 

σε µια αύξηση της χρωστικής σύζευξης κατά 2,4 φορές, αύξηση που είναι 

στατιστικά σηµαντική (p<0,001, n=12).  

 Ο δείκτης µεταφοράς που προκύπτει µε τη µέθοδο FACS εξαρτάται από την 

αρχική αναλογία των κυττάρων “δοτών”/“δεκτών”. Όπως έχει ήδη τονισθεί (βλ. Ι.4.β), στην 

ακραία περίπτωση που η αναλογία είναι 1:1, τότε όλος ο πληθυσµός των κυττάρων 

“δεκτών” θα προσλάβει τη χρωστική και θα είναι διπλά σηµασµένος, ανεξάρτητα από την 

επίδραση ή όχι του µηχανικού ερεθίσµατος. Φαίνεται, δηλαδή, ότι µια τέτοια αναλογία θα 

απέκρυβε οποιαδήποτε επίδραση της µηχανικής διάτασης πάνω στη διακυτταρική 

επικοινωνία και τη χρωστική σύζευξη των κυττάρων. Ο παράγοντας αυτός είναι λιγότερο 

καθοριστικός, όταν πρόκειται για απευθείας µέτρηση της χρωστικής σύζευξης σε τρυβλία 

κυτταροκαλλιέργειας. Εκτός αυτού, στην τελευταία περίπτωση η κυτταρική σύζευξη 

εκτιµάται σε ένα περιορισµένο αριθµό πεδίων µικροσκοπίου και σε τυχαία επιλεγµένες 

περιοχές του τρυβλίου, ενώ η µέθοδος FACS καταγράφει το ποσοστό από όλα τα κύταρα 

“δέκτες” που τελικά έλαβαν τη χρωστική καλσίνη. Ενώ από τη µιά µεριά, η µέτρηση όλων 

των κυττάρων για σύζευξη αποµακρύνει κάθε πιθανό λάθος στη µέτρηση εξαιτίας της 

συµµετοχής του ανθρώπινου παράγοντα, από την άλλη µεριά, η απουσία εκλεκτικότητας 

µπορεί να αποτελεί µειονέκτηµα για την κυτταροµετρία ροής, αν λάβουµε υπόψη µας την 

ετερογένεια της κατανοµής τάσεως που παράγεται από την παραµόρφωση του εύκαµπτου 

πυθµένα του τρυβλίου Flex I (εικ. 29) (βλ. Ι.3). Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω 

αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι, ανεξάρτητα από τη µέθοδο µέτρησης που 

χρησιµοποιήθηκε, η µηχανική τάση αυξάνει την ικανότητα των οστεοβλαστικών κυττάρων 

να διαχέουν την καλσίνη από το ένα κύτταρο στο άλλο.  
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Λ. 3 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ mRNA ΤΩΝ Cx43 ΚΑΙ Cx45 ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ROS 17/2.8 ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑ NORTHERN (NORTHERN BLOT) 

  Επειδή στα κύτταρα ROS 17/2.8 και UMR 106.01 η χρωστική σύζευξη 

επιτυγχάνεται µε τη µεσολάβηση της Cx43 94,126,129, προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στο 

ερώτηµα κατά πόσον η επίδραση του µηχανικού ερεθίσµατος στην επικοινωνία των 

κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων σχετίζεται µε αύξηση της παραγωγής της 

πρωτεΐνης Cx43. Αυτή η προσδοκία προήλθε και από την παρατήρηση ότι τα 

αποτελέσµατα της µηχανικής δράσης ήταν λιγότερο εµφανή στα κύτταρα UMR 106-01, τα 

οποία συνθέτουν κυρίως Cx45 και πολύ λιγότερο Cx43. 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 37-Α δεν βρέθηκε καµιά διαφορά στα επίπεδα του 

mRNA της Cx43 µεταξύ των κυττάρων ROS178/2.8 σε κατάσταση ηρεµίας (οµάδα 

ελέγχου) και µετά από περιοδική µηχανική διάταση 2, 6 ή ακόµα και 24 ωρών. 

Παρόµοια, δεν ανιχνεύτηκαν αλλαγές στο mRNA της Cx45 ούτε στα κύτταρα UMR 106-01 

µετά από 2 ώρες µηχανικής διάτασης (εικ. 37-Β). 

 

Λ. 4   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Cx43 ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ROS 17/2.8 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 

ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ( ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑ WΕSTERN)  

 Η διαπίστωση ότι η µηχανική διάταση δε φαίνεται να επιδρά στη µεταγραφική 

δραστηριότητα του mRNA της Cx43, µας οδήγησε στην εκπόνηση µιας σειράς πειραµάτων 

µε σκοπό να προσδιορίσουµε κατά πόσον το µηχανικό ερέθισµα επιδρά στη ρύθµιση της 

Cx43 σε κάποια φάση µετά τη µεταγραφή του mRNA της κοννεξίνης (post-

transcriptional). Έτσι, µελετήσαµε πιθανή ποσοτική ή ποιοτική αλλαγή της πρωτεΐνης 

Cx43 στα κύτταρα ROS 17/2.8 µετά από 2 ώρες µηχανική διάταση. 

 Όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (βλ. Ι.7), η 

αποµόνωση της πρωτεΐνης έγινε είτε µε λύση των κυττάρων ROS 17/2.8 και εξαγωγή της 

πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford (whole cell lysates extraction), είτε µε αποµόνωση σε 
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έντονα αλκαλικό περιβάλλον κλάσµατος της πρωτεΐνης, που είναι πλούσιο σε 

χασµοσυνδέσµους (µέθοδος Hertzberg) (βλ. Ι.7.α και Ι.7.β). Και µε τις δύο µεθόδους 

ανιχνεύθηκαν δύο ηλεκτροφορητικές ζώνες που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες µοριακού 

βάρους 41kD και 43-44kD και των οποίων το πάχος και η ένταση στο φίλµ ήταν 

εντονότερη µετά από 2 ώρες µηχανικού ερεθίσµατος (εικ. 38). Επιπλέον, µια τρίτη, 

ηλεκτροφορητικά ταχύτερη, ζώνη που αντιστοιχεί σε πρωτεΐνη µοριακού βάρους ~40kD 

εµφανίζεται µε τη µέθοδο της κυτταρόλυσης. Η ζώνη αυτή είναι επίσης εµφανής και στο 

πρωτεϊνικό κλάσµα που εξάγεται κάτω από αλκαλικές συνθήκες, αλλά µόνο µετά από 

παρατεταµένη έκθεση της αυτοραδιογραφίας. Μια αντίστοιχη αλλά πολύ ασθενής ζώνη 

ήταν επίσης εµφανής στην ηλεκτροφόρηση των πρωτεΐνών του ορού που πάρθηκε πριν την 

έναρξη της διαδικασίας ανοσοποίησης του ζώου και παρασκευής του αντιορού έναντι της 

Cx43 (pre-immune). Με βάση προηγούµενες παρατηρήσεις σχετικά µε τις 

ηλεκτροφορητικές ιδιότητες της πρωτεΐνης Cx43, στην ίδια και σε άλλες κυτταρικές σειρές, 

η 41kD και η ~43kD ηλεκτροφορητική ζώνη αντιπροσωπεύουν φωσφορυλιωµένες µορφές 

της πρωτεΐνης Cx43 (βλ. Ε.2.α), ενώ η πιο γρήγορα κινούµενη ζώνη αντιπροσωπεύει τη µη-

φωσφορυλιωµένη µορφή της Cx43 177,203,206. Πυκνοµετρική ανάλυση των ζωνών έδειξε ότι 

η ένταση των δύο πιο αργών ζωνών είναι περίπου 40% και 30% υψηλότερη µετά από 2 και 

24 ώρες µηχανικής διάτασης, αντίστοιχα από ό,τι οι αντίστοιχες ζώνες των µη διεγερµένων 

κυττάρων. Αντιθέτως, η ένταση της ζώνης ~40kD δεν διαφέρει µεταξύ των κυττάρων της 

οµάδας ελέγχου και των διεγερµένων κυττάρων. Η διαφορά έντασης στις υψηλότερου 

µοριακού βάρους ζώνες είναι η ίδια και µε τις δύο µεθόδους αποµόνωσης της πρωτεΐνης. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα φανερώνουν ότι η µηχανική διέγερση των κυττάρων αυξάνει 

ποσοτικά την πρωτεΐνη Cx43 και ιδιαίτερα τις φωσφορυλιωµένες µορφές της, χωρίς 

ουσιαστικά να µεταβάλει τη µεταγραφή του mRNA της Cx43. 
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Λ. 5   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ROS 17/2.8 

 Με τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δείξαµε ότι ο µηχανικός παράγοντας αυξάνει τη 

διακυτταρική επικοινωνία των κυττάρων ROS 17/2.8 (αυξάνει τη χρωστική σύζευξη). Αυτό 

συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση της φωσφορυλιωµένης µορφής της Cx43, που 

εντοπίζεται στη µεµβράνη των κυττάρων. Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να αποδώσουµε τα 

παραπάνω συµπεράσµατα “οπτικά” µε τη βοήθεια του έµµεσου ανοσοφθορισµού [η 

µέθοδος έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (βλ. Ι.8)]  

 Πράγµατι, τα κύτταρα ROS 17/2.8 που υποβλήθηκαν σε µηχανική διάταση επί 

2 ώρες εµφάνισαν µεγαλύτερη αφθονία φθορίζοντος σήµατος ειδικού για την πρωτεΐνη 

Cx43 συγκριτικά µε τα κύτταρα ελέγχου (εικ. 39). Προσεκτική παρατήρηση των 

µικρογραφιών φθορισµού δείχνει ότι στα κύτταρα αυτά το φθορίζον σήµα ήταν 

συγκεντρωµένο πιο συχνά στις εφαπτόµενες µε τα γειτονικά κύτταρα κυτταρικές 

µεµβράνες. Επιπλέον, ο φθορισµός είχε γραµµική ή κοκκιδωτή διάταξη. Αντιθέτως, στα 

µη διεγερµένα κύτταρα, το ειδικό για την πρωτεΐνη Cx43 φθορίζον σήµα ήταν ποσοτικά 

λιγότερο και µε υψηλότερη συγκέντρωση σήµατος στο χώρο γύρω από τον πυρήνα του 

κυττάρου και εντός του κυτταροπλάσµατος (εικ. 39). Αν και τέτοιου είδους εικόνες 

ανοσοφθορισµού πρέπει να αξιολογούνται περισσότερο από ποιοτική και όχι αυστηρά 

ποσοτική σκοπιά, εντούτοις δείχνουν ότι η εφαρµογή µηχανικής τάσης στα 

συγκεκριµένα κύτταρα αυξάνει τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης Cx43 στην 

επιφάνεια των γειτονικών κυττάρων, πράγµα συµβατό µε την αύξηση των 

χασµοσυνδέσµων (βλ. Λ.4) και της διακυτταρικής επικοινωνίας (βλ. Λ.1). 
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Μ .   Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝ∆ΙΝΗΣ Ε2 (PGE2) ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ (PTH) ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ TΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
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Μ. 1   Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ PGE2 ΚΑΙ PTH ΣΤΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ OΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙ- 

ΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ UMR 106-01  

 

Μ. 1. α   ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗΣ (MICROINJECTIONS) 

 Η εισαγωγή φθοριζόντων χρωστικών στο εσωτερικό των κυττάρων µε τη µέθοδο 

της µικροέγχυσης (microinjections) περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο “Υλικά και 

Μέθοδοι” (Βλ. Ι.4.γ). Επιγραµµατικά, τα κύτταρα UMR 106-01 αναπτύσσονται στην 

επιφάνεια καλυπτρίδας και επωάζονται µε προσταγλανδίνη E2 (PGE2) ή παραθορµόνη 

(PTH) µε βάση τον πειραµατικό σχεδιασµό (εικ. 40), ακολουθεί µικροέγχυση της 

χρωστικής Luciffer Yellow σε κάποιο κύτταρο που επιλέγεται (κύτταρο “δότης”) και 

περίπου 10 λεπτά αργότερα εκτιµάται ο βαθµός χρωστικής σύζευξης των κυττάρων. Τα 

αποτελέσµατα της χρωστικής σύζευξης παρουσιάζονται ως µέσος όρος γειτονικών κυττάρων 

που έχουν δεχθεί τη χρωστική (“δέκτες”) ± SD . 

 Σε συµφωνία και µε προηγούµενες παρατηρήσεις µας, βρήκαµε ότι στα κύτταρα 

UMR 106-01, όταν βρίσκονται σε κατάσταση ηρεµίας, η διάχυση της χρωστικής ουσίας 

από το κύτταρο “δότη” στα γειτονικά του κύτταρα (“δέκτες”) είναι (1,65 ± 2,0  η=74) (εικ. 

41-Α)126. Ως κατάσταση ηρεµίας, στην προκειµένη περίπτωση, ορίζεται η απουσία της 

PGE2 ή PTH στο καλλιεργητικό υλικό. Η επώαση των κυττάρων µε PGE2 (10–6Μ) ή PTH 

(10–7Μ) οδηγεί σε ταχεία (µέσα σε 30 λεπτά) αύξηση του αριθµού των συζευγµένων 

κυττάρων για κάθε κύτταρο “δότη”. Η PGE2 εµφανίζεται περισσότερο δραστική σε 

σύγκριση µε την PTH (βαθµός χρωστικής σύζευξης 6,1 ± 2,7 η= 12 και 3,7 ± 2,6 η=41, 

αντίστοιχα) (πίνακας 1, εικ. 41-Β και 41-Γ). Η συνεχής παρουσία της PGE2 ή της PTH στις 

κυτταρικές καλλιέργειες για 4-6 ώρες διατηρεί την αύξηση της χρωστικής σύζευξης των 

κυττάρων (4,0 ± 4,3 η=26 και 5,9 ± 2,7 η=45, αντίστοιχα) (πίνακας 1), αλλά η δράση αυτή
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εξαφανίζεται µετά από 24 ώρες συνεχούς παρουσίας τους στις καλλιέργειες (0,6 ± 0,8 η=9 

και 0,7 ± 1,5  η=11, αντίστοιχα) (πίνακας 1). 

 

Μ. 1. β   “PARACHUTE ASSAY”  

  Με τη µέθοδο της µικροέγχυσης απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα 3-5 λεπτών µετά 

τη µικροέγχυση για να αρχίσει η διάχυση της χρωστικής στα γειτονικά κύτταρα. Αυτό, 

πρακτικά, αποτελεί ένα σοβαρό εµπόδιο για τη λήψη δεδοµένων από ένα µεγάλο αριθµό 

κυττάρων στη διάρκεια του ίδιου πειράµατος. Προκειµένου αφενός να παρακάµψουµε το 

εµπόδιο αυτό και αφετέρου να επαληθεύσουµε τα παραπάνω αποτελέσµατα (βλ. Μ.1.α) µε 

µια δεύτερη µέθοδο εκτίµησης της χρωστικής σύξευξης, εφαρµόσαµε τη µέθοδο 

“parachute assay” σε καλλιέργειες κυττάρων UMR 106-01 που επωάστηκαν µε PGE2 (10–

6Μ) ή PTH (10–7Μ). Η µέθοδος “parachute assay” περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

Ι.4.α. Προκειµένου να εξασφαλίσουµε απόλυτα ίδια χρονική περίοδο έκθεσης των 

κυττάρων στις διάφορες χηµικές ουσίες, η προσθήκη τους γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

όλα τα πειράµατα να λήγουν 2½ ώρες µετά τη “ρίψη” των κυττάρων “δοτών” (εικ. 40). Τα 

κύτταρα “δότες” είναι φορτισµένα µε τη χρωστική καλσίνη. Αρχικές παρατηρήσεις µάς 

έδειξαν ότι η διάχυση της χρωστικής πραγµατοποιείται σχετικά γρήγορα και φτάνει σε µια 

κατάσταση ισορροπίας (steady state) περίπου 15 λεπτά µετά τη ρίψη των κυττάρων. 

Περαιτέρω διάχυση της χρωστικής τις επόµενες 3 ώρες φαίνεται πως συµβαίνει ελάχιστα. 

Ο πειραµατικός σχεδιασµός, πάντως, είναι τέτοιος ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτής 

της µικρής αύξησης.  

 Σε κατάσταση ηρεµίας, ο µέσος αριθµός των κυττάρων “δεκτών” για κάθε κύτταρο 

“δότη” µε τη µέθοδο “parachute assay” είναι 2,8 (µε εύρος από 1,9-3,5) και είναι 

µεγαλύτερος από ό,τι ο αντίστοιχος µέσος όρος µε τη µέθοδο της µικροέγχυσης (1,65 ± 2) 

(σύγκριση πινάκων 1 και 2). Αυτή η διαφορά είναι σηµαντική και δεν µπορεί να οφείλεται 

µόνο στο διαφορετκό πειραµατικό σχεδιασµό των δύο µεθόδων (όπως, για παράδειγµα, το 
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διαφορετικό χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η χρωστική ουσία αφήνεται να διαχυθεί στα 

γειτονικά κύτταρα µετά τη µικροέγχυση (~15 λεπτά) ή µε τη µέθοδο “ρίψης” (2½ ώρες). 

Παρ’ όλα αυτά, ο αριθµός των συζευγµένων κυττάρων για κάθε κύτταρο “δότη” είναι 

µεγαλύτερος στις καλλιέργειες όπου τα κύτταρα επωάζονται µε PGE2 ή PTH (εικ. 42). 

Όπως συµβαίνει και στα πειράµατα µε µικροέγχυση (βλ. Μ.1.α), η επίδραση της PGE2 

είναι πιο εµφανής (σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό) σε σύγκριση µε την ΡΤΗ στα 30 λεπτά 

(4,0 (3,0-5,2) και 3,3 (2,8-3,5), αντίστοιχα). Μετά από δύο ώρες, η αύξηση της κυτταρικής 

σύζευξης είναι εξίσου εµφανής και για τους δύο αγωνιστές (3,9 (3,8-4,3) για την PGE2 και 

4,6 (3,8-4,8) για την ΡΤΗ) (πίνακας 2).  

 

Μ. 1. γ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΣΚΟΛΙΝΗΣ (FORSKOLIN) ΣTH ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ UMR 106-01  

              Η PGE2  και η PTH ενεργοποιούν κυτταρικές µεταβολικές οδούς, οι οποίες 

διεγείρουν την παραγωγή cAMP και ενεργοποιούν τη φωσφολιπάση C 454,455. Στα 

περισσότερα κυτταρικά συστήµατα, η cAMP προάγει τη διακυτταρική επικοινωνία 

διαµέσου των χασµοσυνδέσµων. Αντίθετα, µεταβολικές οδοί που εξαρτώνται από τη 

συγκέντρωση ασβεστίου αναστέλλουν την επικοινωνία αυτή 456. Για το λόγο αυτό εξετάσαµε 

αν η παραγωγή cAMP θα µπορούσε να µιµηθεί τη δράση της PGE2 και της PTH, όσον 

αφορά τη χρωστική σύζευξη των κυττάρων UMR 106-01. Χρησιµοποιήσαµε την ουσία 

φορσκολίνη (forskolin), η οποία αυξάνει την ενδοκυττάρια παραγωγή cAMP. Η 

συγκέντρωση της φορσκολίνης που χρησιµοποιήθηκε (10–5 Μ) διεγείρει τη δραστικότητα 

της αδενυλικής κυκλάσης σε µέγιστο βαθµό. 

             Στην κατάσταση ηρεµίας (δηλαδή σε επώαση των κυττάρων χωρίς την παρουσία 

της φορσκολίνης στο θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας) τα συζευγµένα κύτταρα δέκτες για 

κάθε κύτταρο δότη είναι 4,4 ± 0,4 η=5. Η προσθήκη φορσκολίνης στις κυτταρικές
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καλλιέργειες αυξάνει την κυτταρική σύζευξη σε 6,1 ± 0,5 (p <0,05 η=5) µετά από 30 λεπτά 

και 8,2 ± 1,4 (5 (p <0,01 η=5) µετά από 120 λεπτά επώασης (εικ. 43). Κατά συνέπεια, η 

δράση της φορσκολίνης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, είναι παρόµοια µε αυτή της 

PGE2 και της PTH.  

 

Μ. 2 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ mRNA ΤΗΣ Cx43 ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ UMR 106-01 ΜΕ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑ NORTHERN (NORTHERN BLOT) 

 Στα κύτταρα UMR 106-01, όπως και στα άλλα οστεοβλαστικά κύτταρα, η 

διάχυση αρνητικά φορτισµένων χρωστικών ουσιών στα γειτονικά κύτταρα πραγµατοποιείται 

κυρίως διαµέσου των χασµοσυνδέσµων από Cx43 (βλ. Β.3.β) 126-128. Για το λόγο αυτό, το 

επόµενο βήµα µας ήταν να ελέξουµε αν η PGE2 ή η PTH ασκεί οποιαδήποτε ρυθµιστική 

δράση στην έκφραση της Cx43 στα κύτταρα αυτά.  

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 44, τόσο η PGE2 όσο και η ΡΤΗ προκαλούν 

παρόµοια αύξηση του mRNA της Cx43 στα κύτταρα UMR 106-01. Η αύξηση αυτή 

ανιχνεύεται µετά από 2 περίπου ώρες επώασης µε PGE2 ή ΡΤΗ και διατηρείται για 4-6 

ώρες. Αντίθετα, δεν σηµειώνεται καµιά αλλαγή στα επίπεδα του mRNA της Cx43 σε 

κατάσταση ηρεµίας (οµάδα ελέγχου) και µετά από επώαση µε PGE2 ή ΡΤΗ για 30 µόνο 

λεπτά. Να υπενθυµίσουµε ότι στο ίδιο χρονικό διάστηµα βρέθηκε σηµαντική αύξηση της 

χρωστικής σύξευξης (βλ. Μ.1.α και Μ.1.β). Σηµαντική αύξηση του mRNA της Cx43 (2,5-

1,5 φορές πάνω από την κατάσταση ηρεµίας) παρατηρείται σε συγκεντρώσεις της PTH έως 

και 10–9 Μ. Μικρότερες συγκεντρώσεις δεν είναι δραστικές. 

 

Μ. 3   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ Cx43 

ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ UMR 106-01 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ  

  Στη συνέχεια µελετήσαµε αν η θετική δράση της ΡΤΗ στο mRNA της Cx43 είναι 

συνέπεια της µεταγραφικής δρατηριότητας του αντίστοιχου γονιδίου. Αρχικά πειράµατα 
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αποτύπωσης κατά Northern έδειξαν ότι το ήδη σχηµατισµένο mRNA της Cx43 

αποικοδοµείται µε τον ίδιο ρυθµό ανεξάρτητα από την παρουσία ή µη της παραθορµόνης. 

Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συγκεκριµένη ορµόνη δεν µεταβάλει την περίοδο 

ηµιζωής (Τ½) του mRNA της Cx43. Με αυτό ως δεδοµένο, τα κύτταρα UMR 106-01 

επιµολύνθηκαν µε το γονίδιο της Cx43 συνδεδεµένο µε το γονίδιο αναφοράς της 

λουσιφεράσης και εκτέθηκαν στην παραθορµόνη (10–7 Μ) για 6 ώρες. Για την επιµόλυνση 

χρησιµοποιήθηκε ένα τµήµα DNA του γονιδίου της Cx43 που εκτείνεται 1.339 βάσεις 

ανοδικά από την περιοχή την υπεύθυνη για την έναρξη της µεταγραφής (transcriptional 

start site) µέχρι τη  βάση +222 στο 3΄ άκρο του DNA του γονιδίου. Η περιοχή αυτή του 

γονιδίου περιέχει αλληλουχίες υπεύθυνες για τη διαδικασία της µεταγραφής 

(transcriptional regulatory sequences) καθώς επίσης και ολόκληρο το εξόνιο 1 και 

αντιστοιχεί ακριβώς στον προαγωγέα του γονιδίου της Cx43 αρουραίου 457 (εικ. 45). 

Ακολούθησε πολυµερισµός του συγκεκριµένου προαγωγέα της Cx43 µε τη µέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης (PCR) και στη συνέχεια ενσωµάτωσή του (κλωνοποίηση) στο 

πλασµίδιο pGL2 (Promega, Madison, WI) ανοδικά του γονιδίου αναφοράς της 

λουσιφεράσης. Τα κύτταρα UMR 106-01 επιµολύνθηκαν ταυτόχρονα µε 1µg Cx43-pGL2 

και 1µg RSV-β γαλακτοσιδάση (που χρησιµοποιείται ως µάρτυρας) χρησιµοποιώντας το 

αντιδραστήριο της λιποφεκτίνης (lipofectin reagent) (GIBCOBRL, Gaithesburg, MD).  

 Παρουσία της λουσιφερίνης (luciferin) και ATP σχηµατίζεται ένα λουσιφερυλ-

αδενυλικό σύµπλεγµα (luciferyladenylate). Ακολουθεί οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση του 

µορίου µε παραγωγή CO2-οξυλουσιφερίνης, AMP και εκµποµπή φωτός. Η εκποµπή 

φωτός από αυτή την αντίδραση φτάνει στο µέγιστο σηµείο της µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 

µε µήκος κύµατος στα 562nm. Η παραγωγή φωτός είναι ανάλογη µε τη συγκέντρωση της 

λουσιφεράσης 453.  
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 Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η παραθορµόνη διεγείρει απευθείας τη 

µεταγραφική δραστηριότητα του προαγωγέα του γονιδίου της Cx43 και η δράση της 

µπορεί να αναπαραχθεί από την ουσία 8Br-cAMP (εικ. 45).  

 

Μ. 4  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Cx43 ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ UMR 106-01 ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΠΟ- 

ΤΥΠΩΣΗ ή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑ WESTERN (WESTERN BLOT) 

 Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να προσδιορίσουµε κατά πόσον η µεταβολή του 

mRNA της Cx43 εξαιτίας της παρουσίας της ΡΤΗ ή της PGE2 ακολουθείται από ανάλογες 

µεταβολές στην ποσότητα της πρωτεΐνης Cx43. Για το σκοπό αυτό, η πρωτεΐνη 

αποµονώθηκε είτε µε λύση των κυττάρων UMR 106-01 και εξαγωγή της ολικής πρωτεΐνης 

τους (whole cell lysates extraction), είτε µε αποµόνωση κλάσµατος της πρωτεΐνης των 

κυττάρων αυτών σε έντονα αλκαλικό περιβάλλον, µια διαδικασία που καθιστά το κλάσµα 

πλούσιο σε χασµοσυνδέσµους (µέθοδος Hertzberg). Οι µέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (βλ. Ι.7.β και Ι.7.γ). Στα πειράµατα εξαγωγής της 

πρωτεΐνης µε τη µέθοδο της κυτταρόλυσης, ανιχνεύτηκε µια ασθενής ηλεκτροφορητική 

ζώνη στη θέση περίπου 40kD, που αντιστοιχεί στη µη φωσφορυλιωµένη µορφή της Cx43 

126,206 (εικ. 46). H ένταση (ή οπτική πυκνότητα) της ζώνης αυξάνεται µετά από επώαση των 

κυττάρων µε ΡΤΗ για 4 ή περισσότερες ώρες χωρίς εµφανή αλλαγή της ηλεκτροφορητικής 

της κινητικότητας (εικ. 46). Ανιχνεύθηκαν δύο επιπλέον ηλεκτροφορητικές ζώνες µε 

µικρότερη κινητικότητα που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες µοριακού βάρους 41 και 43kD και 

αντιπροσωπεύουν τις φωσφορυλιωµένες µορφές της Cx43 177,203,206 (βλ. Ε.2.α). Αυτές οι 

δύο ζώνες µόλις και µετά βίας διακρίνονται στις καλλιέργειες κυττάρων UMR 106-01 (εικ. 

46). Φυσικά, αυτό είναι αναµενόµενο για τα συγκεκριµένα κύτταρα, τα οποία εκφράζουν 

την πρωτεΐνη Cx43 σε χαµηλά επίπεδα 126. Η µετά από 4 περίπου ώρες, εµφανής αύξηση 

της πρωτεΐνης Cx43 λόγω της ΡΤΗ, είναι συµβατή µε την αντίστοιχη αύξηση mRNA της 

Cx43 στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
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               Tα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι µεταβολές που 

προκαλούνται στην πρωτεΐνη Cx43 από την παραθορµόνη γίνονται βραδύτερα από ό,τι οι 

µεταβολές που προκαλεί η ίδια ορµόνη στην κυτταρική σύζευξη. Η επώαση των κυττάρων 

µε την PGE2 οδήγησε σε παρόµοια αποτελέσµατα (εικ 47). Συγκεκριµένα, µετά από 4 

ώρες η επώαση των κυττάρων µε την PGE2 είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση διακριτών 

αλλά ασθενών ηλεκτροφορητικών ζωνών, που αντιστοιχούν στην πρωτεΐνη Cx43. Καµιά 

αλλαγή δεν σηµειώθηκε µετά από 30 λεπτά επώασης µε το παραπάνω προστανοειδές. 

 Η ένταση των ηλεκτροφορητικών ζωνών της πρωτεΐνης Cx43 µε τη µέθοδο 

εξαγωγής της πρωτεΐνης σε αλκαλικό περιβάλλον (µέθοδος Herzberg) ήταν µεγαλύτερη σε 

σύγκριση µε αυτήν της προηγούµενης µεθόδου (εικ. 47). Με τη µέθοδο Hertzberg, η 

επώαση των κυττάρων µε PGE2 οδήγησε σε αύξηση της πρωτεΐνης Cx43 ήδη από τα πρώτα 

30 λεπτά και η δράση της µεγιστοποιήθηκε µετά από 4 ώρες συνεχούς επώασης. Αν και 

όλες οι ζώνες ήταν πιο έντονες µε την PGE2, η σχετική ένταση µεταξύ των ζωνών παρέµεινε 

σταθερή. Και µε τις δυό µεθόδους, τα επίπεδα της πρωτεΐνης Cx43 επανήλθαν στα αρχικά 

επίπεδα (προ της διέγερσης) µετά από 24 ώρες. Τα παραπάνω αποτελέσµατα φανερώνουν 

ότι η αρχική ταχεία φάση της δράσης της παραθορµόνης ή της PGE2 στην 

κυτταρική σύζευξη είναι ανεξάρτητη από τη σύνθεση της πρωτεΐνης Cx43. 

Αντίθετα, η παρατεταµένη δράση των εν λόγω ουσιών διατηρείται λόγω της 

αύξησης του mRNA της Cx43 και της αντίστοιχης πρωτεΐνης Cx43.  

 

Μ. 5  ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΕΞΙΜΙ∆Η, ΣΤΗΝ 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  UMR106-01  

  Προκειµένου να διευρενηθεί περισσότερο η παραπάνω υπόθεση, µελετήσαµε την 

κυτταρική σύζευξη µετά από επώαση των κυττάρων µε παραθορµόνη ή φορσκολίνη µε την 

ταυτόχρονη παρουσία ή απουσία του αναστολέα της πρωτεϊνικής σύνθεσης, της 

κυκλοεξιµίδης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 43, η κυκλοεξιµίδη δεν επηρεάζει τη δράση 
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της παραθορµόνης ή φορσκολίνης στη διάχυση της χρωστικής µετά από 30 λεπτά 

επώασης. Να σηµειωθεί ότι η δράση της παραθορµόνης σε αυτήν τη χρονική στιγµή ήταν 

στατιστικά σηµαντική σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Οι µετρήσεις έγιναν σε 

περισσότερα από 350 κύτταρα δότες. Αντιθέτως, η δράση της παραθορµόνης εξαλείφθηκε 

σχεδόν πλήρως από τη σύγχρονη παρουσία της κυκλοεξιµίδης µετά από 2 ώρες επώασης. 

Η δράση της φορσκολίνης µειώθηκε κατά περίπου 50% από την παρουσία της 

κυκλοεξιµίδης.  

 

Μ.  6    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ UMR 106-01 

 Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων πειραµάτων συγκλίνουν στο ότι η αρχική 

δράση της PTH, της PGE2 και της φορσκολίνης στην κυτταρική επικοινωνία διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων οφείλεται στην ανακατανοµή ήδη σχηµατισµένης Cx43 από το 

κυτταρόπλασµα στην κυτταρική µεµβράνη. Σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήξαµε µε 

τη µελέτη των οστεοβλαστικών κυττάρων που υποβλήθηκαν σε κυτταρική µηχανική 

διάταση αλλά και από προηγούµενες µελέτες  (βλ. Λ.4 και Λ.5) 187. 

  Για το λόγο αυτό εξετάσαµε την κυτταρική κατανοµή της Cx43 µε τη βοήθεια του 

ανοσοφθορισµού µετά από επώαση των κυττάρων µε τους δύο αγωνιστές. Στην κατάσταση 

ηρεµίας των κυττάρων (απουσία χηµικής διέγερσης) το φθορίζον σήµα ανιχνεύτηκε 

ελάχιστα και σε στικτή µορφή (εικ. 48-Α). Το γεγονός αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού τα 

κύτταρα UMR παρουσιάζουν από τη φύση τους µικρού βαθµού κυτταρική σύζευξη. Όταν 

τα κύτταρα εκτέθηκαν σε PGE2 για 30 λεπτά, υπήρξε εµφανής αύξηση του φθορίζοντος 

σήµατος στην κυτταρική µεµβράνη στα σηµεία γειτνίασης των κυττάρων (εικ. 48-Γ). Η 

αύξηση αυτή διατηρήθηκε για 3 τουλάχιστον ώρες, µετά από επώαση µε PGE2 (εικ. 48-∆). 

Τα ίδια αποτελέσµατα είχαµε και µε την παραθορµόνη (εικ. 48-Β). Τα δεδοµένα  αυτά 

στηρίζουν  την υπόθεση ότι η κυτταρική επικοινωνία των οστεοβλαστικών κυττάρων αυξάνει 

µετά την εκθεσή τους στην PGE2 και την παραθορµόνη. 
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Ν.  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΝΕΞΙΝΩΝ 

 ΣΤΗ MΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
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Ν.  1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Όπως έχει ήδη τονισθεί (βλ. Β.4), η διέλευση των µεταβολιτών και των ιόντων 

από τον αυλό των χασµοσυνδέσµων εξαρτάται από την κοννεξίνη από την οποία 

σχηµατίζονται126. Τα κύτταρα ROS 17/2.8 διαθέτουν στην κυτταρική τους επιφάνεια 

χασµοσυνδέσµους από Cx43 και παρουσιάζουν πλούσια κυτταρική (ή χρωστική) 

σύζευξη126 (όπως αυτή εκτιµάται πειραµατικά από το βαθµό διάχυσης διαφόρων 

χρωστικών ουσιών µεταξύ των κυττάρων) (βλ. Β.2). Αντίθετα, τα κύτταρα UMR 106-01 

διαθέτουν κυρίως χασµοσυνδέσµους από Cx45 και εµφανίζουν µικρού βαθµού 

κυτταρική σύζευξη126. Εξάλλου, τα κύτταρα MC3T3-E1 εκφράζουν την Cx43 (αν και σε 

µικρότερο βαθµό από ό,τι τα κύτταρα ROS 17/2.8) και παρουσιάζουν καλή κυτταρική 

σύζευξη133. Επιπλέον, η παρουσία Cx43 στα κύτταρα UMR 106-01 (µετά από 

επιµόλυνσή τους µε το αντίστοιχο γονίδιο) αυξάνει τη συζευκτική ικανότητα των 

κυττάρων, ενώ αντίθετα η έκφραση της Cx45 στα ROS 17/2.8 τη µειώνει σηµαντικά 

(~50%), δρώντας έτσι ως µερικώς “αρνητικώς επικρατούσα” κοννεξίνη για την 

Cx43126,129. 
 Από τις πρωτεΐνες που καθορίζουν το φαινότυπο της οστεοβλάστης, µόνο η 

οστεοκαλσίνη (osteocalscin ή OC) και η οστική σιαλοπρωτεΐνη (bone sialoprotein ή BSP) 

είναι χαρακτηριστικές των κυττάρων που σχηµατίζουν οστίτη ιστό 458,459. Αν και ο ακριβής 

ρόλος των παραπάνω πρωτεϊνών στο οστό δεν έχει πλήρως αποκρυπτογραφηθεί, η OC και 

η BSP αποτελούν τους πλέον ειδικούς δείκτες της πλήρως διαφοροποιηµένης 

οστεοβλάστης. Και οι δύο πρωτεΐνες ανιχνεύονται κατά την έναρξη της φάσης της 

επιµετάλλωσης του οστίτη ιστού. Τα κύτταρα ROS 17/2.8 και UMR 106-01 διαφέρουν ως 

προς την ικανότητά τους να συνθέτουν τις πρωτεΐνες της θεµέλιας ουσίας του οστίτη ιστού. 

Συγκεκριµένα, τα κύτταρα ROS 17/2.8 συνθέτουν τις περισσότερες από τις πρωτεΐνες 

αυτές, όπως είναι η OC, η BSP και η αλκαλική φωσφατάση (AP) 460. Αντίθετα, τα κύτταρα 

UMR 106-01 σε κατάσταση ηρεµίας συνθέτουν ελάχιστη έως καθόλου OC και BSP. 
 Οι χαρακτηριστικές διαφορές των δύο κυτταρικών σειρών, τόσο 

στην κοννεξίνη που εκφράζουν όσο και στη µεταγραφική τους 
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δραστηριότητα, µας ώθησαν στο να µελετήσoυµε την επίδραση που πιθανώς 

έχει η κοννεξίνη της µεµβράνης των κυττάρων στη σύνθεση ορισµένων 

γονιδίων τους. Βρήκαµε ότι οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση των χασµοσυνδέσµων 

σε σχέση µε τις κοννεξίνες που διαθέτουν µεταβάλλει όχι µόνο το βαθµό της διακυτταρικής 

επικοινωνίας, αλλά και τη µεταγραφική δραστηριότητα των προαγωγέων (promoters) 

µερικών σηµαντικών γονιδίων των οστεοβλαστικών κυττάρων.  

  

N. 2    ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS/Cx45 ΚΑΙ UMR/Cx43 

N. 2. α    ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS /Cx45 ΚΑΙ UMR /Cx43 – 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑ NORTHERN (NORTHERN BLOT)  

 Στην αρχή µελετήσαµε τους φαινοτυπικούς χαρακτήρες των σταθερά 

επιµολυσµένων (stable transfectants) κυττάρων ROS 17/2.8/Cx45. Τα επιπέδα του 

mRNA της OC, BSP, οστεονεκτίνης (ON) και ΑΡ των κυττάρων του κλώνου ROS/Cx45C σε 

κατάσταση ηρεµίας (steady state) είναι σηµαντικά χαµηλότερα σε σύγκριση µε αυτά των 

πατρικών κυττάρων ROS 17/2.8 (εικ. 49). Οι τιµές για την OC, BSP, ΟΝ και ΑΡ είναι 44 ± 

18, 81 ± 45, 64 ± 2 και 48 ± 3 (η=3, p<0,05), αντίστοιχα. Οι παραπάνω τιµές εκφράζουν 

τη σχετική πυκνότητα των ζωνών του mRNA, όπως αυτές εµφανίζονται στο 

αυτοραδιογραφικό φιλµ µε τη µέθοδο της αποτύπωσης κατά Northern (εικ. 49-Α και 49-

Β). Η πυκνότητα της ζώνης για τα πατρικά κύτταρα ROS 17/2.8 ορίζεται ως ζώνη 

αναφοράς και έχει τιµή 100. Το αντίστοιχο επίπεδο της οστεοποντίνης (ΟΡ) παραµένει 

γενικά αµετάβλητο έως και ελαφρά αυξηµένο (127 ± 17 η=3, p<0,05) (εικ. 49-Β). Η 

δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (σε mmol/min/mg) ακολουθεί τη µείωση των 

επιπέδων του mRNA της ΑΡ στα κύτταρα ROS/Cx45C (474 ± 99 συγκριτικά µε 1.942 ± 

89 των κυττάρων ROS 17/2.8, p<0,05) 461. Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν και για τον 

κλώνο ROS/Cx45#1. Παρά τις διαφορές στα επίπεδα του mRNA των κυριότερων 
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πρωτεϊνών της οστικής θεµέλιας ουσίας, τα επιµολυσµένα κύτταρα ROS/Cx45 διατηρούν 

την ιδιότητα των πατρικών τους κυττάρων να αντιδρούν  είτε θετικά (αύξηση των επιπέδων 

του mRNA της ΟC και της OP) είτε αρνητικά (µείωση των επιπέδων του mRNA της ΑΡ, της 

ΟΝ και της BSP) στην παρουσία για 24 ώρες της βιταµίνης 1,25(ΟΗ)2D3 (εικ. 49). Να 

σηµειωθεί ότι η επώαση των κυττάρων µε τη βιταµίνη D δεν έχει καµιά επίδραση στην 

έκφραση του mRNA της Cx45 (εικ. 49-Α) και στη χρωστική σύζευξη των κυττάρων 

(προσωπική επικοινωνία µε F. Lecanda, PhD). Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα δίδονται 

στον πίνακα 3. Παρόµοια ισχύουν και για τα επιµολυσµένα κύτταρα UMR 106-01. 

Αρχικά, τα κύτταρα UMR 106-01 επιµολύνθηκαν µε το γονίδιο της Cx43 αρουραίου 

(UMR/Cx43) και στη συνέχεια το mRNA των κυττάρων αναλύθηκε µε τη µέθοδο της 

αποτύπωσης κατά Northern και συγκρίθηκε µε το αντίστοιχο των γονικών κυττάρων. Τα 

επίπεδα του mRNA της OC στα κύτταρα UMR106-01 (σε κατάσταση ηρεµίας) βρέθηκαν 

πολύ χαµηλά, όπως άλλωστε αναµενόταν µε βάση προηγούµενες µελέτες435. Αντίθετα, 

παρατηρήσαµε αύξηση των επιπέδων του mRNA της OC κατά περίπου 30% στα κύτταρα 

UMR/Cx43 (125 ± 13  η=3, p<0,05) (εικ. 50). Σε αντίθεση µε τα κύτταρα ROS, η έκφραση 

του mRNA της οστεοκαλσίνης στα κύτταρα UMR 106-01 δεν φαίνεται να επηρεάζεται από 

την παρουσία της 1,25(ΟΗ)2D3, ανεξάρτητα από την έκφραση ή µη της Cχ43. Τα επίπεδα 

του mRNA της OC σχετίζονται µε υψηλότερο βαθµό κυτταρικής σύζευξης (5,4 ± 4,1 η=55 

έναντι 1,6 ± 1,9 η=74 των κυττάρων ελέγχου) και αφθονία της Cχ43 στα κύτταρα 

UMR/Cχ43. Τα επίπεδα του mRNA των BSP (107 ± 17), OP (101 ± 0,0), ON (118 ± 0,0) 

των επιµολυσµένων κυττάρων δεν διέφερε σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, συγκρινόµενο 

µε τα πατρικά κύτταρα (η=3, p>0,05) (πίνακ. 4). Οι τιµές αντιπροσωπεύουν την πυκνότητα 

των ζωνών mRNA στο αυτοραδιογραφικό φιλµ και ισχύουν τα ίδια όπως και για τα  

κύτταρα ROS 17/2.8.  
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Ν. 2. β   ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS 17/2.8/Cx45 ΚΑΙ UMR 106-

01/Cx43 – ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ 

 Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να απαντήσοµε στο ερώτηµα κατά πόσον οι 

αλλαγές των επιπέδων του mRNA των διαφόρων γονιδίων στα σταθερά επιµολυσµένα 

κύτταρα οφείλονται σε πραγµατική µεταβολή της µεταγραφικής δραστηριότητας των 

αντίστοιχων γονιδίων και όχι σε άλλους (εξωγενείς;) παράγοντες, όπως για παράδειγµα στην 

επικράτηση κάποιου κυτταρικού κλώνου µε συγκεκριµένες ιδιότητες κατά τη διαδικασία 

της επιµόλυνσης. Εάν η µεταγραφική δραστηριότητα του γονιδίου της οστεοκαλσίνης είναι 

ευαίσθητη στη σχετική έκφραση της Cx43 και Cx45, τότε, µε βάση τα παραπάνω, η 

παρουσία της Cx43 στα κύτταρα UMR 106-01 θα πρέπει να “συµπαρασύρει” και τη 

µεταγραφή του προαγωγέα (promoter) του γονιδίου της οστεοκαλσίνης. Για το λόγο αυτό, 

πραγµατοποιήσαµε σύγχρονη επιµόλυνση των κυττάρων ROS 17/2.8 µε τµήµατα DNA 

υπεύθυνα τόσο για την έκφραση της Cx45 όσο και των cis-ρυθµιστικών περιοχών των 

γονιδίων της OC, BSP, ON και OP. Οι περιοχές αυτές συνδέθηκαν µε ένα γονίδιο 

αναφοράς (reporter gene) και συγκεκριµένα το γονίδιο της λουσιφεράσης. 

 Στα πειράµατα που ακολούθησαν χρησιµοποιήθηκε το συνθετικό 

παρασκεύασµα προαγωγέας-γονίδιο αναφοράς της λουσιφεράσης για το γονίδιο της 

οστεοκαλσίνης (OC-LUC) και της οστικής σιαλοπρωτεΐνης (BSP-LUC). Τα 

παρασκευάσµατα περιέχουν την αλληλουχία βάσεων –637 έως +32 και –795 έως +38 από 

το 5 άκρο σε σχέση µε τη θέση έναρξης της µεταγραφής (transcriptional start site) των 

γονιδίων της OC και της BSP, αντίστοιχα 462. Το τµήµα του προαγωγέα της οστεοκαλσίνης 

περιέχει όλες τις γνωστές ρυθµιστικές αλληλουχίες που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη 

της έκφρασης της OC στις οστεοβλάστες. Το ίδιο ισχύει και για το τµήµα του προαγωγέα 

της BSP. Το OP-LUC της οστεοποντίνης παρασκευάζεται µε την τεχνική PCR της 

αλληλουχίας –867 έως +33 του προαγωγέα της ανθρώπινης οστεοποντίνης. Τέλος, το 

αντίστοιχο παρασκεύασµα της οστεονεκτίνης (ΟΝ-LUC) αποκτήθηκε από την αποκοπή του 
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τµήµατος –504 έως +63 του γονιδίου της οστεονεκτίνης βοός από το µεγαλύτερο τµήµα 

ΟNREX (ευγενής προσφορά της ∆ρ. Marian Young από το National Institute of Dental 

Research, National Institute of Health)463.  

 H καταγραφή της µεταγραφικής δραστηριότητας των γονιδίων µε τη µέθοδο της 

λουσιφεράσης βασίζεται στην παρακάτω απλή παραδοχή. Αν ο προαγωγέας ενός γονιδίου 

“συνδεθεί” µε το γονίδιο της λουσιφεράσης, τότε οποιοδήποτε ερέθισµα διεγείρει τον 

προαγωγέα θα διεγείρει κατά ανάλογο τρόπο και τη δραστηριότητα του γονιδίου της 

λουσιφεράσης. Ο βαθµός δραστηριότητας του γονιδίου της λουσιφεράσης ανιχνεύεται 

εύκολα διαµέσου µιας ενζυµατικής αντίδρασης κατά την οποία προστίθεται η ουσία 

λουσιφερίνη και εκπέµπεται φως, η ένταση του οποίου µετράται σε ειδική συσκευή 

(Optocomp luminometer, MGM Instruments, Hamden, CT) (βλ. Μ3). 

 H παρουσία της Cx45 στη µεµβράνη των κυττάρων ROS συνετέλεσε στη µείωση 

της δραστηριότητας του προαγωγέα των γονιδίων της OC και της BSP (όπως αυτό 

φανερώνεται µε τη µέθοδο της λουσιφεράσης) στο 44 ± 12% και 42 ± 11% (η=4, p<0,01) 

αντίστοιχα, συγκριτικά µε τα κύτταρα ελέγχου (εικ. 51-Α). Αντίθετα, η Cx45 έχει ασήµαντη 

επίδραση στη δραστηριότητα της λουσιφεράσης στη δοµή SV40-λουσιφεράση. Η αρνητική 

δράση της Cx45 δεν περιορίζεται µόνο στα κύτταρα ROS 17/2.8, αφού παρόµοια 

αποτελέσµατα σηµειώθηκαν και στα φαινοτυπικά ανώριµα κύτταρα ποντικού MC3T3-E1 

(εικ. 51-Β). Τα κύτταρα ΜC3T3-E1 εµφανίζουν υψηλό βαθµό χρωστικής σύζευξης και 

εκφράζουν άφθονη Cx43 133, οστεοκαλσίνη και οστική σιαλοπρωτεΐνη 464. Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 51-Β, η υπερέκφραση της Cx45 στα κύτταρα ΜC3T3-E1 µειώνει τη 

δραστηριότητα του προαγωγέα των γονιδίων της OC και της BSP στο 54 ± 8% και 51 ± 
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12%, αντίστοιχα (η=4, p<0,01). Αντίθετα, η δραστηριότητα της λουσιφεράσης που είναι 

συνδεδεµένη µε το γονίδιο της ON ουσιαστικά δεν µεταβλήθηκε (95 ± 14%, η=4), ενώ η 

αντίστοιχη δραστηριότητα για το γονίδιο της οστεοποντίνης αυξήθηκε (148 ± 11%, η=4). 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 52, η δραστηριότητα του προαγωγέα των γονιδίων της 

OC και της BSP σε κατάσταση ηρεµίας είναι µικρότερη στα κύτταρα UMR 106-01 από ό,τι 

στα κύτταρα ROS 17/2.8 ή MC3T3-E1. Ταυτόχρονη επιµόλυνση των κυττάρων UMR 106-

01 µε το γονιδιακό υλικό OC-LUC ή BS-PLUC και Cx43 αυξάνει τη µεταγραφική 

δραστηριότητα σε σύγκριση µε τα κύτταρα της οµάδας ελέγχου (vector) (142 ± 16% και 

137 ± 12%, αντίστοιχα, η=4). Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν για τα κύτταρα MC3T3-E1 

(135 ±11% και 117±11%, αντίστοιχα, η=6). Το SV40-LUC γονιδιακό τµήµα παραµένει 

ανέπαφο. Αντίθετα, η µεταγραφική δραστηριότητα των κυττάρων ROS 17/2.8 δεν 

σηµείωσε ουσιαστική µεταβολή, εξαιτίας της διαµόλυνσής τους µε τη Cx43. Κατά 

συνέπεια, η σχετική έκφραση της Cx43 και Cx45 φαίνεται να ρυθµίζει κατά τρόπο 

αµφίδροµο τη µεταγραφική δραστηριότητα συγκεκριµένων προαγωγέων γονιδίων, τα oποία 

είναι συνυφασµένα µε τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστικών κυττάρων. 

 

  Ν. 2. γ     ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ROS 17/2.8/Cx45 ΚΑΙ UMR 106-01/Cx43

 Η υπερέκφραση της Cx45 στα κύτταρα ROS 17/2.8 µειώνει την ικανότητά τους 

να διαχέουν τη χρωστική Luciffer Yellow ή την καλσίνη στα γειτονικά τους κύτταρα (> 

50%). Για την (ποσοτική) εκτίµηση του βαθµού χρωστικής σύζευξης χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των µικροεγχύσεων (βλ. Ι.4.γ).  

 Τα κύτταρα ROS 17/2.8 παρουσιάζουν υψηλό βαθµό κυτταρικής σύζευξης (11,2 

± 6,6 η=59). Αντίθετα, η έκφραση της Cx45 στα επιµολυσµένα κύτταρα ROS/Cx45C και 

ROS/Cx45#1 µεταβάλλει αρνητικά την ικανότητα αυτή σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό 

(3,6 ± 3,7 η=74 και 4,8 ± 2,7 η=40, αντίστοιχα, p<0,05). Οι τιµές εκφράζουν τον αριθµό 

των συζευγµένων κυττάρων (κύτταρα “δέκτες”) για κάθε κύτταρο στο οποίο έγινε 
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µικροέγχυση της χρωστικής ουσίας (κύτταρο “δότης”). Σε παρένθεση αναφέρεται ο αριθµός 

των κυττάρων στα οποία πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία µικροέγχυση χρωστικής. Η 

επιµόλυνση των κυττάρων µε το γονίδιο της Cx45 δεν φαίνεται να µεταβάλλει τη 

δυνατότητα των κυττάρων να διαιρούνται και να πολλαπλασιάζονται. Η πολλαπλασιαστική 

ικανότητα των κυττάρων υπολογίστηκε µε βάση το βαθµό ενσωµάτωσης του ισοτόπου 

µεθύλιο-3H-θυµιδίνη (methyl-3H-thymidine) στα πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα (dmp x 

103/µg πρωτεΐνης). Για τα κύτταρα ROS 17/2.8, ROS/Cx45C και ROS/Cx45#1 οι τιµές 

είναι 106,5 ± 6,3, 118 ± 13,0 και 96 ± 8,6, αντίστοιχα (p>0,05) (πίνακ. 3).  

 H µέθοδος της µικροέγχυσης για την εκτίµηση της χρωστικής σύζευξης των 

κυττάρων ίσως να µην είναι η ακριβέστερη µέθοδος να εφαρµοστεί σε µη σταθερά 

επιµολυσµένα κύτταρα. Αυτό οφείλεται στο, γενικά, µικρό ποσοστό επιµόλυνσης (~15%) 

των κυττάρων. Για το λόγο αυτό, στα κύτταρα UMR 106-01 εφαρµόσαµε την µέθοδο 

“parachute assay”, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Ι.4.α. Η ανάλυση των 

δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο FACS (βλ. Ι.4.β). Η µέθοδος αυτή µετρά το βαθµό της 

σύζευξης ολόκληρου του κυτταρικού πληθυσµού και όχι µεµονωµένων κυττάρων που 

πιθανώς να µην έχουν επιµολυνθεί. Ο βαθµός σύζευξης εκφράζεται ως δείκτης µεταφοράς 

(transfer ratio) (βλ. Λ.2). Εάν η επιµόλυνση των κυττάρων µε µια κοννεξίνη µεταβάλλει 

(θετικά ή αρνητικά) τη συµπεριφορά του κυττάρου ως προς τη συζευκτική του ικανότητα, 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή του δείκτη µεταφοράς σε σύγκριση µε τα κύτταρα 

της οµάδας ελέγχου. Η παρουσία της Cx45 στα κύτταρα ROS 17/2.8 ασκεί αρνητική 

δράση στην ικανότητά τους να διαχέουν τη χρωστική καλσίνη στα γειτονικά τους κύτταρα 

και, κατά συνέπεια, ο δείκτης µεταφοράς µειώνεται (από 33,7 στα ουδέτερα – µη 

επιµολυσµένα – κύτταρα σε 28,8 στα επιµολυσµένα). Αντίθετα, ο δείκτης µεταφοράς 

αυξάνεται στα κύτταρα UMR 106-01 που διαµολύνθηκαν µε Cx43 (από 2,6 στα κύτταρα 

ελέγχου σε 3,4 στα επιµολυσµένα κύτταρα). Η δυνατότητα σύνθεσης συγκεκριµένων 

κοννεξινών από κύτταρα που φυσιολογικά δε διαθέτουν τη συνθετική αυτή ικανότητα, 
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προσδίδει στα κύτταρα τις προβλεπόµενες - από τον τύπο της κοννεξίνης - ιδιότητες 

σχετικά µε το βαθµό της χρωστικής τους σύζευξης. Με τη βοήθεια του ανοσοφθορισµού 

φαίνεται ότι στα επιµολυσµένα κύτταρα, οι Cx43 και Cx45 εντοπίζονται κυρίως στην 

κυτταρική επιφάνεια των κυττάρων UMR 106-01 και ROS 17/2.8, αντίστοιχα (εικ. 53), 

µια θέση χαρακτηριστική των λειτουργικών χασµοσυνδέσµων.  

 Συνοψίζοντας, συµπεραίνοµε ότι οι αλλαγές στη διακυτταρική επικοινωνία 

διαµέσου των χασµοσυδέσµων µεταβάλλουν τη βασική έκφραση των γονιδίων που 

προσδίδουν τον οστεοβλαστικό φαινότυπο.  
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             VI. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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  Tα αποτελέσµατα των µελετών που περιγράφηκαν αναλυτικά στα προηγούµενα 

κεφάλαια (βλ. Λ.1 έως Μ.6) δείχνουν ότι τόσο ο µηχανικός παράγοντας (περιοδική 

µηχανική διάταση των κυττάρων µικρής χρονικής διάρκειας) όσο και ο χυµικός 

παράγοντας (έκθεση των κυττάρων στην προσταγλανδίνη E2 ή την παραθορµόνη) 
προκαλούν αύξηση της επικοινωνίας των οστεοβλαστικών κυττάρων διαµέσου 

των χασµοσυνδέσµων τους. Ο µηχανισµός µε τον οποίο επιτυγχάνεται η αύξηση αυτή 

είναι κοινός για τους δυο παράγοντες, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της διέγερσης 

(αρχική φάση). Η αύξηση είναι ανεξάρτητη από τη µεταγραφή του γονιδίου της Cx43 και 

οφείλεται στην ανακατανοµή της προσχηµατισµένης πρωτεΐνης Cx43 από το 

κυτταρόπλασµα στην κυτταρική µεµβράνη και τη συνάθροισή της στη µορφή λειτουργικών 

χασµοσυνδέσµων στην επιφάνεια των κυττάρων. Στην περίπτωση του χυµικού παράγοντα 

η αρχική φάση ακολουθείται από διέγερση της µεταγραφής του γονιδίου της Cx43 (τελική 

φάση). Παρόµοιο φαινόµενο δεν φαίνεται να συµβαίνει στη µηχανική διάταση των 

κυττάρων, ακόµα και αν το ερέθισµα υφίσταται για περίπου 24 ώρες.  

    

Α. ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 

 Προκειµένου να µελετήσουµε τη χρωστική σύζευξη (και εµµέσως τη 

διακυτταρική επικοινωνία) στα οστεοβλαστικά κύτταρα, αναπτύξαµε και εφαρµόσαµε µια 

νέα τεχνική, την οποία ονοµάσαµε “parachute assay” (βλ. Κ.4.α). Η ανάπτυξη µιας 

εντελώς καινούργιας προσέγγισης ήταν απαραίτητη, προκειµένου να ξεπεραστούν οι 

περιορισµοί από τις µέχρι τώρα εφαρµοσµένες µεθόδους αξιολόγησης της κυτταρικής 

επικοινωνίας διαµέσου χασµοσυνδέσµων. Η πιο δηµοφιλής µέθοδος µέχρι τώρα βασίζεται 

σε (µικρο)εγχύσεις φθοριζόντων µορίων µε αρνητικό φορτίο στο εσωτερικό του 

κυττάρου. Ένα βασικό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι το γεγονός ότι οι 

µικροεγχύσεις πραγµατοποιούνται, ενώ το τρυβλίο (ή η καλυπτρίδα) είναι τοποθετηµένα 

στο µικροσκόπιο. Στα πειράµατα της µηχανικής τάσης κάτι τέτοιο συνεπάγεται τον 

τερµατισµό της διάτασης των κυττάρων αρκετά λεπτά πριν από την εκτίµηση της 
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χρωστικής σύζευξης. Κατά συνέπεια, η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη για τη µελέτη 

δράσεων που είναι είτε πολύ ταχείες είτε απαιτούν τη συνεχή εφαρµογή του ερεθίσµατος. 

Εξάλλου, ο χρόνος αναµονής των 3-5 λεπτών µετά την µικροέγχυση που απαιτείται 

προκειµένου να αρχίσει η διάχυση της χρωστικής από το κύτταρο “δότη” στα γειτονικά του 

κύτταρα “δέκτες”, είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο στη συλλογή δεδοµένων από ένα µεγάλο 

αριθµό κυττάρων στο ίδιο πείραµα. Με τη νέα τεχνική “parachute assay” η χρωστική 

σύζευξη µπορεί να µελετηθεί κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ερεθίσµατος (µηχανικού ή 

χηµικού) σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό κυττάρων. Επιπρόσθετα, η εκτέλεση της τεχνικής της 

µικροέγχυσης απαιτεί τη διάσπαση της µεµβράνης του κυττάρου. Αυτό το σηµείο, αν και 

δεν έχει γενικά προσεχθεί, µπορεί να αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στη µελέτη της 

χρωστικής σύζευξης µε τη συγκεκριµένη µέθοδο. Μικροτραυµατισµοί της κυτταρικής 

µεµβράνης προκαλούν ξαφνικές και σηµαντικές µεταβολές στην ενδοκυττάρια 

οµοιόσταση, όπως για παράδειγµα µεταβολές στο δυναµικό της κυτταρικής µεµβράνης και 

την ενδοκυττάρια συγκέντρωση των ιόντων. Οι µεταβολές αυτές θα µπορούσαν να αλλάξουν 

τη λειτουργικότητα των χασµοσυνδέσµων και κατά συνέπεια τη διακυτταρική επικοινωνία 
178,465. Αυτό µπορεί θεωρητικά να εξηγεί το σχετικά υψηλό βαθµό σύζευξης στα κύτταρα 

UMR 106-01 µε τη µέθοδο “parachute assay” σε σύγκριση µε την προηγούµενη εµπειρία 

µε τις µικροεγχύσεις 126,128,190. Mεταξύ των κυττάρων UMR 106-01 σχηµατίζονται 

χασµοσύνδεσµοι από Cx43 ή Cx45 126. Αν και οι χασµοσύνδεσµοι που αποτελούνται από 

Cx45 είναι ελάχιστα διαπερατοί από αρνητικά φορτισµένες φθορίζουσες χρωστικές103, έχει 

βρεθεί ότι κύτταρα HeLa που υπερεκφράζουν την Cx45 ποντικού µπορούν και διαχέουν 

τη χρωστική Lucifer Yellow αν και σε µικρότερο βαθµό από ότι τα κύτταρα που φέρουν 

χασµοσυνδέσµους από Cx43466. Eίναι, λοιπόν, πιθανό, ότι ο µεγαλύτερος βαθµός 

χρωστικής σύζευξης των κυττάρων UMR 106-01 που παρατηρήσαµε στα πειράµατα µε τη 

µέθοδο “parachute assay” συγκριτικά µε τη µέθοδο των µικροεγχύσεων, οφείλεται στους 

χασµοσυνδέσµους από Cx45, των οποίων η λειτουργία είναι πιθανώς πιο ευαίσθητη στους 
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µικροχειρισµούς της κυτταρικής µεµβράνης από ό,τι είναι οι χασµοσύνδεσµοι από Cx43. 

Ο ρόλος της Cx45 στη ρύθµιση της κυτταρικής σύξευξης από την παραθορµόνη και την 

προσταγλανδίνη E2 δεν είναι απόλυτα σαφής και σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση. Τέλος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η εισαγωγή ουσιών µέσα στο κύτταρο 

σε σχετικά µεγάλες ποσότητες (όπως συµβαίνει στη µέθοδο των µικροεγχύσεων) µπορεί να 

προκαλέσει αύξηση της δραστηριότητας της πρωτεϊνικής κινάσης Α (Protein Kinase A ή 

PKA) 467. Είναι άγνωστο το πόσο αυτό µπορεί να επηρεάσει τη χρωστική σύζευξη των 

κυττάρων, όπως άγνωστη είναι και η δράση των µικροεγχύσεων στη δραστηριότητα της 

ΡΚΑ.  

 

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΣΗ 

 Η µηχανική διάταση των κυττάρων (βλ. Κ.3) προκάλεσε αύξηση της µεταφοράς 

χρωστικής πρωταρχικά στα υψηλής συζευκτικής ικανότητας κύτταρα ROS 17/2.8, τα 

οποία συνθέτουν σε αφθονία Cx43 και όχι Cx45. Αντίθετα, τα κύτταρα UMR 106-01, τα 

οποία συνθέτουν κυρίως Cx45 και πολύ λίγο Cx43, παρουσίασαν πολύ µικρότερη 

αύξηση. ∆εδοµένου ότι οι χασµοσύνδεσµοι από Cx43 είναι αυτοί που µεσολαβούν στη 

χρωστική σύζευξη µεταξύ των οστεοβλαστικών κυττάρων 320,325, τα αποτελέσµατα της 

µελέτης αυτής (βλ. Λ1 έως Λ.5) δείχνουν ότι το µηχανικό ερέθισµα ασκεί ρυθµιστική 

δράση στους χασµοσυνδέσµους από Cx43 των κυττάρων ROS 17/2.8. Η δράση αυτή 

συνίσταται στην αύξηση της φωσφορυλιωµένης µορφής της Cx43 και της παρουσίας της 

στην επιφάνεια των κυττάρων ROS 17/2.8 µετά την εφαρµογή της διάτασης. Η κατάσταση 

φαίνεται ότι είναι πιο περιπλεγµένη στα κύτταρα UMR 106-01. Σε αυτά, η διαπερατότητα 

των χασµοσυνδέσµων τους εξαρτάται από την αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο κοννεξινών 

(Cx43 και Cx45). Επειδή το µηχανικό ερέθισµα δεν είχε καµιά δράση στα επίπεδα του 

mRNA της Cx43, είναι πιθανό ότι η µηχανική τάση παρεµβαίνει στη διαδικασία 

ανακύκλωσης (turnover) της πρωτεΐνης ή στην ενδοκυττάρια κυκλοφορία της µετά τη 
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µετάφραση του mRNA της Cx43 (post-translational). Η νεοσχηµατιζόµενη Cx43 

µετατρέπεται σε πολλαπλές, µικρότερης ηλεκτροφορητικής ταχύτητας, µορφές µετά από 

εκτεταµένη φωσφορυλίωση του µορίου της 177,203. Ο κύκλος ζωής της Cx43 περιλαµβάνει 

πρόσκαιρη παραµονή της στο ενδοπλασµατικό δίκτυο/συσκευή Golgi, που ακολουθείται 

από τον πολυµερισµό της στα εξαµερή κοννεξόνια, τα οποία στη συνέχεια µετατοπίζονται 

στην επιφάνεια του κυττάρου, προκειµένου να σχηµατίσουν αθροίσεις χασµοσυνδέσµων 
199,210. Ο σχηµατισµός νέων χασµοσυνδέσµων από την προσχηµατισµένη πρωτεΐνη Cx43 

που βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από τη 

σύνθεση νέας πρωτεΐνης 188,210 και συνδέεται µε φωσφορυλίωση του µορίου της κοννεξίνης 

και ανακατανοµή της από το κυτταρόπλασµα στην κυτταρική µεµβράνη 206. Το φαινόµενο 

έχει προσφάτως περιγραφεί, µε λεπτοµέρεια, σε κακοήθη κύτταρα µαστικού ιστού 

διεγερµένα από κάποιο ανάλογο της µονοφωσφορικής κυκλικής αδενοσίνης 187. Είναι, 

λοιπόν, λογικό να συµπεράνουµε ότι η αύξηση της πρωτεΐνης Cx43 που ανιχνεύτηκε στα 

κύτταρα ROS 17/2.8 τα οποία διατάθηκαν αντανακλά µια αυξηµένη παρακαταθήκη 

φωσφορυλιωµένης Cx43, η οποία είναι άµεσα διαθέσιµη για το σχηµατισµό νέων 

χασµοσυνδέσµων. Επειδή η διάταση των κυττάρων δεν είχε καµιά δράση στη µη 

φωσφορυλιωµένη µορφή της Cx43, φαίνεται πιθανό ότι το συγκεκριµένο µηχανικό 

ερέθισµα αυξάνει την κυτταρική πρωτεΐνη µε το να “δεσµεύει” ένα µέρος της πρωτεΐνης 

από το να αποδοµηθεί  (degradation) 210.  

 

Γ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΧYΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

  Ο Shen και οι συνεργάτες του παρατήρησαν σε µελέτες µε ηλεκρονικό 

µικροσκόπιο την ταχεία εµφάνιση (µέσα σε 20 λεπτά) χασµοσυνδέσµων σε οστεοβλάστες 

από τα οστά του κρανίου εµβρύου αρουραίου µετά από επώαση των κυττάρων µε 

προσταγλανδίνη E2 ή παραθορµόνη 184. ∆ιευρύνοντας την αρχική αυτή παρατήρηση, 

βρήκαµε ότι η προσταγλανδίνη E2 προκαλεί ταχεία ανακατανοµή προσχηµατισµένης 
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Cx43 στην κυτταρική µεµβράνη των οστεοβλαστικών κυττάρων και τον σχηµατισµό 

λειτουργικών χασµοσυνδέσµων (βλ. Μ.1 έως Μ.6). Η διατήρηση της αυξηµένης 

διακυτταρικής επικοινωνίας απαιτεί τη σύνθεση νέας πρωτεΐνης Cx43, όπως αυτό φαίνεται 

από την αύξηση των επιπέδων του mRNA και της µεταγραφικής δραστηριότητας του 

γονιδίου της Cx43. Παρόµοιος µηχανισµός δύο φάσεων φαίνεται να υπάρχει και για τη 

παραθορµόνη. Παλαιότερες µελέτες έχουν δείξει ότι είναι πράγµατι δυνατός ο 

σχηµατισµός νέων χασµοσυνδέσµων, χωρίς να προηγηθεί de novo σύνθεση κοννεξινών 188, 

189. Το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κύτταρα UMR106-01128,190, 

αλλά είναι ιδιότητα και άλλων οστεοβλαστικών κυττάρων 128,190. Τα σήµατα που εκλύονται 

από την παραθορµόνη και την προσταγλανδίνη E2 φαίνεται να έχουν κοινό σηµείο 

σύγκλισης την ενεργοποίηση της κυκλικής αδενυλικής κυκλάσης (cAMP) 186,454,455. Η 

παρατήρηση ότι η παραθορµόνη και η cAMP διεγείρουν τον προαγωγέα (promoter) του 

γονιδίου της Cx43 παρέχει το µοριακό µηχανισµό διαµέσου του οποίου η παραθορµόνη 

αυξάνει τα επίπεδα του mRNA και της πρωτεΐνης της συγκεκριµένης κοννεξίνης 128. 

Aλληλουχίες DNA που αντιστοιχούν στα τµήµατα ΑΡ-1, ΑΡ-2 και στο τµήµα που 

ενεργοποιείται από το σύµπλεγµα cAMP-συνδεδεµένη πρωτεΐνη (cAMP–binding protein 

response element) έχουν αναγνωρισθεί πλησίον του 5΄ άκρου του προαγωγέα της Cx43 
457,468 και αποτελούν πιθανούς στόχους δράσης της παραθορµόνης. Ανάλογα του cAMP 

και εστέρες της φορβόλης (phorbol esters) είναι σε θέση να µεταβάλουν την 

φωσφορυλίωση της Cx43 σε διάφορα κύτταρα456 και έτσι να επηρεάσουν τη λειτουργία των 

χασµοσυνδέσµων τους456, 469.  

  Τόσο η παραθορµόνη όσο και προσταγλανδίνη E2 κάτω από ειδικές συνθήκες 

είναι σε θέση να διεγείρουν το σχηµατισµό νέου οστού (βλ. A) 45,470,471. Για παράδειγµα, η 

διακεκοµένη (και όχι συνεχής) χορήγηση της παραθορµόνης συνδέεται µε αύξηση του 

αριθµού των εκκριτικά ενεργών οστεοβλαστών και αύξηση του οστίτη ιστού 45,472. Η 

αναβολική δράση της παραθορµόνης και πιθανώς της προσταγλανδίνης E2 φαίνεται πως 

έχει άµεση σχέση µε τη ρύθµιση της διακυτταρικής επικοινωνίας µεταξύ των 
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οστεοβλαστικών κυττάρων. Η πιθανότητα αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική, µε δυνητικά 

χρήσιµες εφαρµογές στην κλινική και θεραπευτική πράξη. Είναι προφανές ότι 

προκειµένου να λειτουργούν οι οστεοβλάστες ως συγκύτιο µέσα στην ίδια βασική 

µεταβολική µονάδα (BMU) απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υψηλού βαθµού 

επικοινωνία µεταξύ των. Μια τέτοια επικοινωνία όχι µόνο διευκολύνει τη µεταφορά 

διαφόρων ουσιών µεταξύ των κυττάρων αλλά ασκεί δράση και σε πιο ουσιαστικές 

λειτουργίες του κυττάρου όπως η αύξηση της βασικής έκφρασης θεµελιωδών γονιδίων που 

σχετίζονται µε την ωρίµανση και λειτουργία των οστεοβλαστών (βλ. Ν). 

 

∆. ΚΟΝΝΕΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Προηγούµενες µελέτες από άλλους ερευνητές έχουν δείξει ότι η περιοδική 

µηχανική διάταση ασκεί αναβολική δράση στις οστεοβλάστες, αυξάνοντας την παραγωγή 

και έκκριση πρωτεϊνών της οστικής θεµέλιας ουσίας, όπως είναι η αλκαλική φωσφατάση, 

το κολλαγόνο τύπου Ι, η οστεοκαλσίνη και η οστεοποντίνη 341,358. Εµείς δείξαµε (βλ. Ν) ότι 

µεταβολές στο βαθµό επικοινωνίας των οστεοβλαστών διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους 

επιδρούν ρυθµιστικά στη µεταγραφική δραστηριότητα των γονιδίων των πρωτεϊνών αυτών. 

Οι αλλαγές στη διακυτταρική επικοινωνία σε τρείς διαφορετικές κυτταρικές σειρές, 

διαµέσου της υπερέκφρασης της Cx43 ή της Cx45, δείχνει την άµεση σχέση που υπάρχει 

µεταξύ κυτταρικής σύζευξης (βλέπε κυτταρικής επικοινωνίας) και έκφρασης των γονιδίων 

για την οστεοκαλσίνη και την οστική σιαλοπρωτεΐνη. Παρόµοια σχέση βρέθηκε και µεταξύ 

της µεταγραφικής δραστηριότητας των προαγωγέων της οστεοκαλσίνης και της οστικής 

σιαλοπρωτεΐνης και της έκφρασης της Cx43 (ή Cx45). Η σχέση αυτή είναι τόσο στενή σε 

σηµείο που οι µεταβολές στη γονιδιακή δραστηριότητα µπορούν να 

υπολογιστούν µε βάση τη µεταβολή της σχέσης Cx43/Cx45.  

 Η έκφραση του mRNA και η µεταγραφική δραστηριότητα των προαγωγέων της 

οστεοκαλσίνης και της οστικής σιαλοπρωτεΐνης εξαρτώνται άµεσα και κατά αντίθετη φορά 

από την υπερέκφραση ή µη της Cx45 (µείωση) και της Cx43 (αύξηση). Αντίθετα η 
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έκφραση των πρωτεΐνών της οστικής θεµέλιας ουσίας που είναι λιγότερο ειδικές για τον 

οστίτη ιστό εµφανίζονται είτε λιγότερο ευαίσθητες στις αλλαγές της κυτταρικής επικοινωνίας 

(όπως στην περίπτωση της οστεονεκτίνης, βλ. πίνακα 4), είτε ρυθµίζονταν κατά αντίθετη 

φορά από ότι η οστεοκαλσίνη και η σιαλοπρωτεΐνη (όπως στην περίπτωση της 

οστεοποντίνης, όπου παρατηρήσαµε αύξηση της έκφρασης του γονιδίου της, βλ. πίνακα 3). 

Τα σχεδόν ταυτόσηµα αποτελέσµατα που βρέθηκαν σε δύο διαφορετικές οστεοβλαστικές 

σειρές µε παρόµοια ενδογενή παραγωγή κοννεξινών, βαθµό επικοινωνίας και κυτταρικής 

σύζευξης (ROS 17/2.8 και MC3T3-E1), υποδεικνύουν ότι η ευαισθησία αυτή των 

οστεοβλαστικών προαγωγέων στον τύπο της διακυτταρικής επικοινωνίας αντιπροσωπεύει 

ένα φυσιολογικό µηχανισµό και όχι απλά ένα χαρακτηριστικό που περιορίζεται σε ένα 

µόνο τύπο κυττάρου. Ο τύπος της επικοινωνίας που παρέχεται από την Cx43 είναι 

επιτρεπτικός για την πλήρη εκδήλωση του φαινότυπου της ώριµης οστεοβλάστης, ενώ 

αντίθετα η Cx45 δρα ως “ανασταλτική” πρωτεΐνη. Η αλληλεπίδραση σε µοριακό επίπεδο 

µεταξύ της Cx45 και Cx43 στο σχηµατισµό των χασµοσυνδέσµων µπορεί να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις στο σχηµατισµό του οστού. Και οι δυο κοννεξίνες είναι παρούσες 

στον εµβρυΐκό οστίτη ιστό, αν και σε ελαφρώς διαφορετικές χρονικές στιγµές και σηµεία 

κατά το σχηµατισµό του140. Η σχετική έκφραση των συγκεκριµένων αυτών κοννεξινών σε 

χρόνο και τόπο µπορεί να επιτρέπει στις οστεοβλάστες να ρυθµίζουν κατάλληλα το βαθµό 

επικοινωνίας τους, παρέχοντας έτσι έναν ευαίσθητο ρυθµιστικό µηχανισµό για την 

έκφραση συγκεκριµένων γονιδίων κατά τις διάφορες φάσεις της ωρίµανσης και 

διαφοροποίησης τους. Επεκτείνοντας περαιτέρω την υπόθεση αυτή θα µπορούσε να λεχθεί 

ότι ο ανεπαρκής έλεγχος της διακυτταρικής επικοινωνίας µεταξύ των οστεοβλαστών ή ο 

µειωµένος αριθµός επικοινωνούντων κυττάρων µπορεί να αποτελεί τον παθογενετικό εκείνο 

µηχανισµό που συµµετέχει στη σύνθεση µη υγιούς οστίτη ιστού και µειωµένου πάχους 

οστεοδοκίδων, τυπικά χαρακτηριστικά του οστεοπορωτικού οστού 473. Σε υποστήριξη της 

υπόθεσης αυτής έρχεται η παρατήρηση της σχέσης µεταξύ της πυκνότητας των 
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καλυπτηρίων κυττάρων και του ρυθµού σχηµατισµού οστού 474. Ο µηχανισµός που 

συνδέει την διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων µε την έκφραση των 

γονιδίων δεν έχει ακόµα αποκρυπτογραφηθεί, αλλά είναι βέβαιο ότι εξαρτάται από το είδος 

των σηµάτων που διέρχονται από τον πόρο των χασµοσυνδέσµων. Θα µπορούσε να 

υποτεθεί ότι η διέλευση µορίων-σηµάτων, όπως για παράδειγµα τα κυκλικά νουκλεοτίδια 

και η φωσφορική ινοσιτόλη, διαµέσου των πόρων των χασµοσυνδέσµων από το ένα 

κύτταρο στο άλλο, µπορεί να διαταράσσεται όταν η διαπερατότητα του πόρου του 

χασµοσυνδέσµου από την Cx43 µειώνεται λόγω της παρουσίας και της αλληλεπίδρασης 

µε την Cx45. Να σηµειωθεί ότι η cAMP παίζει σηµαντικό ρόλο στη υποστήριξη της 

έκφρασης του γονιδίου της οστεοκαλσίνης στα οστεοβλαστικά κύτταρα MC3T3-E1464 και 

ROS 17/2.8 475.  

 

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ “ΣΥΓΚΥΤΙΟ” 

 Αν και οι φυσιολογικές συνιστώσες αυτών των παρατηρήσεων παραµένουν 

υποθετικές, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η αύξηση της διακυτταρικής επικοινωνίας 

διαµέσου των χασµοσυνδέσµων, η οποία προκαλείται από τη δράση µηχανικών ή χηµικών 

ερεθισµάτων, διευκολύνει τη συνθετική/αναβολική δραστηριότητα των κυττάρων. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε το να αυξάνεται η µεταβολική σύνδεση των “δικτυωµένων” κυττάρων και 

να µεταβιβάζονται διάφορα τοπικώς παραγόµενα σήµατα σε πιο αποµακρυσµένες 

περιοχές του ιστού/οργάνου. Πειράµατα έχουν δείξει ότι η οστεογενής απάντηση των 

οστικών κυττάρων στην αυξηµένη µηχανική τάση δεν περιορίζεται µόνο στο σηµείο όπου 

εφαρµόστηκε η τάση, αλλά ότι είναι ένα γενικευµένο φαινόµενο που επηρεάζει µια 

ευρύτερη περιοχή του οστού 362,476. Οι παράγοντες που δηµιουργούνται εξαιτίας του 

µηχανικού ερεθίσµατος δρούν ως µικρού εύρους εξειδικευµένα σήµατα, τα οποία 

διαχέουν την πληροφορία της τάσης από µια συγκεκριµένη περιοχή του οστού σε 

γειτονικά και πιο αποµακρυσµένα κύτταρα. Ως συµπλήρωµα στο σύστηµα αυτό, οι 
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χασµοσύνδεσµοι πιθανώς έχουν το ρόλο των σηµείων επαφής χαµηλής αντίστασης ενός 

διακυτταρικού δικτύου το οποίο επιτρέπει την ταχεία διασπορά ενδοκυττάριων σηµάτων 

που προκλήθηκαν τοπικά ως απάντηση σε κάποιο ερέθισµα (βλ. Θ.2 και Θ.3). Η 

διακυτταρική επικοινωνία µε τον τρόπο αυτό συγχρονίζει τη δράση των κυττάρων µέσα στη 

µονάδα ανασχηµατισµού του οστού και έτσι επιτρέπει την εναπόθεση νέου οστίτη ιστού σε 

κάθε τέτοια µονάδα. Η αυξηµένη επικοινωνία µεταξύ των οστικών κυττάρων διευκολύνει τη 

διάχυση τοπικά παραγόµενων σηµάτων, ρυθµίζοντας έτσι την ευαισθησία των οστών στις 

διάφορες ορµόνες και τους φυσικούς παράγοντες. Πρόσφατα βρέθηκε ότι η ανταπόκριση 

των οστεοβλαστών στην ΡΤΗ εξασθενίζει όταν η διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου των 

χασµοσυνδέσµων από Cx43 διαταράσσεται 477. Η απευθείας επικοινωνία των κυττάρων 

διαµέσου των χασµοσυνδέσµων µπορεί να επιτρέψει τη µεταφορά ορµονικών σηµάτων από 

ορµονοευαίσθητα σε µη κύτταρα, όπως αυτό έχει φανεί σε πειράµατα µε µικτούς 

κυτταρικούς πληθυσµούς 478.  

 Από την άποψη της µεγιστοποίησης της αποτελεσµατικής απάντησης των 

οστεοβλαστών σε ένα ερέθισµα, φαίνεται πως η αντίδρασή τους σε δύο φάσεις εξασφαλίζει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τα κύτταρα και τους ιστούς. Έτσι, στην εµφάνιση ενός 

σύντοµου και ξαφνικού ερεθίσµατος, η οστεοβλάστη χρησιµοποιεί το υπάρχον υλικό του 

κυτταροπλάσµατός της (προσχηµατισµένες κοννεξίνες) για να αντιδράσει γρήγορα και να 

επωφεληθεί από το ερέθισµα. Αν το ερέθισµα δεν είναι παροδικό αλλά επιµένει, τότε το 

κύτταρο προσαρµόζει µερικές από τις θεµελιώδεις λειτουργίες του (µεταγραφή mRNA - 

πρωτεϊνοσύνθεση) στις νέες απαιτήσεις.  

 Αυτή η νέα κατάσταση, που φανερώνει αλλαγή της κυτταρικής δραστηριότητας 

κατά τη διάρκεια της δράσης του ερεθίσµατος, επέρχεται µάλλον γρήγορα και διατηρείται, 

αν και σε µικρότερο βαθµό, για αρκετές ώρες µετά από συνεχή εφαρµογή του 

ερεθίσµατος. Η µείωση του βαθµού της κυτταρικής σύζευξης ή της σύνθεσης κοννεξίνης 

µετά από 24 ώρες που παρατηρήσαµε στα πειράµατα της µηχανικής διάτασης ή χηµικής 

διέγερσης των κυττάρων µπορεί να αντιπροσωπεύει κάποια προσαρµογή των κυττάρων σε 
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ένα συνεχές και αµετάβλητο ερέθισµα, προσαρµογή που έχει βρεθεί να συµβαίνει µετά 

από παρατεταµένη έκταση 479. Φαινόµενο προσαρµογής έχει επίσης περιγραφεί στους 

πόρους της µεµβράνης των κυττάρων που ενεργοποιούνται µετά από διάταση των 

κυττάρων (stretch-activated channlels) 378. Είναι πιθανό ότι, καθώς τα κύτταρα 

αναπτύσσονται µέσα στο τρυβλίο και γίνονται πιο πυκνά στο τέλος του 24ώρου, η δράση 

του ερεθίσµατος πάνω στην πρωτεΐνη Cx43 χάνεται. Έχει βρεθεί ότι το επίπεδο του mRNA 

µη-κολλαγονούχων πρωτεϊνών από τα κύτταρα ROS 17/2.8 (όπως για παράδειγµα της 

οστεοποντίνης και της οστεονεκτίνης), αν και αλλάζει τις πρώτες 12 ώρες, επανέρχεται στα 

αρχικά του επίπεδα µετά από 2 ηµέρες συνεχούς περιοδικού ερεθίσµατος 360. 

 Η διακυτταρική επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων είναι σηµαντική για 

την οµαλή λειτουργία πολλών, ιδιαίτερα εξειδικευµένων και διαφοροποιηµένων, ιστών 

εκτός από τον οστίτη. Για παράδειγµα, η σύνθεση στεροειδών ορµονών των κυττάρων των 

επινεφριδίων ως ανταπόκριση στην ACTH εξαρτάται από την πυκνότητα των κυττάρων 

µεταξύ τους και την επικοινωνία τους διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 480. Επιπλέον, η 

σύσπαση των λείων µυικών ινών από τους α1-αδρενεργικούς αγωνιστές αµβλύνεται από τη 

φαρµακολογική αναστολή της κυτταρικής σύζευξης 481. Τέλος, η επαναφορά της 

κυτταρικής σύζευξης διαµέσου της επιµόλυνσης µε Cx32 ή Cx43 στα θυρεοειδικά 

κύτταρα ή στα κύτταρα ινσουλινώµατος τα οποία είχαν απωλέσει την ιδιότητα αυτή, 

αυξάνει την παραγωγή θυρεοειδικών ορµονών ή ινσουλίνης, αντίστοιχα 112. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις δείχνουν µε τον πιο σαφή τρόπο ότι οι χασµοσύνδεσµοι παρέχουν ένα 

θεµελιώδη ρυθµιστικό µηχανισµό ελέγχου της έκφρασης γονιδίων σε ιστούς που η 

εξειδικευµένη λειτουργία τους απαιτεί τη συγχρονισµένη λειτουργία των κυττάρων τους. 

 Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι µηχανικοί παράγοντες έχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στη ρύθµιση των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, ρυθµίζοντας µε αυτό τον τρόπο την 

απόκτηση µάζας και αντοχής από το οστό. Τα δεδοµένα των τελευταίων ετών έχουν 

οδηγήσει στη διατύπωση του µοντέλου της Utah για τη φυσιολογία του σκελετού (The Utah 
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Paradigm), που προτάθηκε από τον Η. Frost το 1995 (εικ. 54). Το µοντέλο αυτό θεωρεί ότι 

οι µηχανικοί παράγοντες επικρατούν στους βιολογικούς εκείνους µηχανισµούς που 

ρυθµίζουν τη φυσιολογία του σκελετού. Στο µοντέλο αυτό οι µη µηχανικοί παράγοντες 

(όπως, για παράδειγµα, οι διάφορες ορµόνες, το ασβέστιο, η βιταµίνη D, οι κυτοκίνες και 

άλλοι) συµµετέχουν αυξάνοντας ή µειώνοντας την ευαισθησία των οστών στη δράση των 

µηχανικών παραγόντων, αλλά σε καµµιά περίπτωση δεν τους αντικαθιστούν 482, 483. Τα 

αποτελέσµατα των δικών µας µελετών (που παρουσιάζονται σχηµατικά στην εικόνα 55), 

επιβεβαιώνουν τη σηµασία που έχουν τόσο τα µηχανικά ερεθίσµατα όσο και η ορµονική 

παρουσία για τη λειτουργία των οστικών κυττάρων. 
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       VII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - 

        ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
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O. 1     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Η απουσία µηχανικών φορτίσεων στο σκελετό οδηγεί σε µείωση του 

σχηµατισµού οστού, αναστολή της λειτουργίας των οστεοβλαστών και µείωση του αριθµού 

των χασµοσυνδέσµων τους (βλ. Z.2.α, Ζ.2.β). Αντιθέτως, η µηχανική διάταση των κυττάρων 

αποτελεί ισχυρό αναβολικό ερέθισµα (αύξηση πρωτεϊνοσύνθεσης) για τις οστεοβλάστες341. 

Παρατηρήσαµε ότι η παρουσία χασµοσυνδέσµων από Cx43 στην επιφάνεια των 

οστεοβλαστών όχι µόνο προάγει την επικοινωνία των κυττάρων µεταξύ τους, αλλά συνδέεται 

µε αύξηση της ικανότητάς τους να συνθέτουν ορισµένες ουσιώδεις πρωτεΐνες της οστικής 

θεµέλιας ουσίας (βλ. Ν). Βρήκαµε, επίσης, ότι η µηχανική διάταση των οστεοβλαστικών 

κυττάρων αυξάνει τη διακυτταρική τους επικοινωνία διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους 

(βλ. Μ, εικ. 55). Αυτή η αύξηση είναι ιδιαίτερα εµφανής στα κύτταρα που διαθέτουν την 

Cx43 σε σύγκριση µε τα κύτταρα που εκφράζουν κυρίως την Cx45.  

  Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ικανά να αποτελέσουν το έναυσµα για το 

σχεδιασµό µιας νέας συνθετικής µελέτης, µε σκοπό την ανεύρεση των ειδικών 

εκείνων συνθηκών διακυτταρικής επικοινωνίας που απαιτούνται για να 

εκδηλωθεί η αναβολική δράση της µηχανικής διάτασης στις οστεοβλάστες.Η 

υπόθεση είναι ότι για µια τέτοια εκδήλωση απαιτείται η παρουσία υψηλού βαθµού 

επικοινωνίας των κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων τους. Οι µελέτες θα διεξαχθούν 

σε καλλιέργειες κυττάρων, των οποίων η ικανότητα επικοινωνίας θα µπορεί να µεταβληθεί 

διαµέσου της υπερέκφρασης συγκεκριµένων, κάθε φορά, εξωγενών κοννεξινών µε τη 

µέθοδο της επιµόλυνσης των κυττάρων. 

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των πειραµάτων (βλ. Ο.2 και Ο.3) θα οδηγήσει στη 

διατύπωση ενός νέου παθοφυσιολογικού µηχανισµού µείωσης του σχηµατισµού οστού και 

της απώλειας οστού σε συνθήκες αποφόρτισης, όπως για παράδειγµα στη διάρκεια των 

διαστηµικών πτήσεων. Κατά συνέπεια, νέες στρατηγικές θα µπορούσαν να σχεδιασθούν µε 

σκοπό την αναβάθµιση της διακυτταρικής επικοινωνίας των οστικών κυττάρων, 

στοχεύοντας έτσι στη µεγιστοποίηση της αναβολικής δράσης των περιορισµένων, εκ των 
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πραγµάτων, µηχανικών ερεθισµάτων στα οποία υπόκειται ο ανθρώπινος σκελετός στις 

ειδικές συνθήκες έλλειψης βαρύτητας ή παρατεταµένης ακινησίας. Με τη νέα αυτή γνώση 

θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες στην βιοµηχανία φαρµάκου  για το σχεδιασµό καθαρά 

αναβολικών, για τον οστίτη ιστό, φαρµάκων. Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της γενετικής 

µηχανικής/κλωνοποίησης θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στο βαθµό που συγκεκριµένα 

γονίδια (για παράδειγµα, της Cx43) προσδίδουν στα κύττατα µεγαλύτερες δυνατότητες 

επικοινωνίας.  

 

Ο. 2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ    

MΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

  Για την περαιτέρω µελέτη του µηχανισµού µε τον οποίο η µηχανική διάταση των 

κυττάρων αυξάνει τη διακυτταρική επικοινωνία, αλλά και για την επιβεβαίωση των µέχρι 

τώρα αποτελεσµάτων, είναι σκόπιµο να συµπεριλάβουµε στον πειραµατικό σχεδιασµό µας 

τη µελέτη επιµολυσµένων κυτταρικών σειρών και συγκεκριµένα των κλώνων ROS/Cx45 

και UMR/Cx43. Εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης που ασκεί η παρουσία της Cx45 στη 

διαπερατότητα των χασµοσυνδέσµων από Cx43, αναµένουµε ότι η δράση του ερεθίσµατος 

της διάτασης στην κυτταρική σύζευξη (βλέπε επικοινωνία) θα είναι αισθητά µειωµένη στα 

κύτταρα ROS/Cx45. Αντίθετο αποτέλεσµα (δηλαδή σηµαντική αύξηση της κυτταρικής 

επικοινωνίας) αναµένεται για τα κύτταρα UMR/Cx43, στα οποία η υπερέκφραση της Cx43 

προσδίδει αυξηµένη δυνατότητα διακυτταρικής επικοινωνίας. Επιπλέον θα µελετήσουµε 

την επίδραση που έχουν τα µηχανικά ερεθίσµατα µεγάλης διάρκειας (µεγαλύτερης των 24 

ωρών) στα επίπεδα του mRNA και της πρωτεΐνης της Cx43 και της Cx45, εφαρµόζοντας 

την τεχνική της αποτύπωσης κατά Northern και της ανοσοαποτύπωσης (Western blot). Τα 

αποτελέσµατα θα επιβεβαιωθούν και απεικονιστικά µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού.  

 Η µελέτη (τόσο από λειτουργική όσο και από µοριακή σκοπιά) θα επεκταθεί και 

σε µη µετασχηµατισµένες κυτταρικές σειρές οστεοβλαστικών κυττάρων, όπως για 
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παράδειγµα στις ανθρώπινες οστεοβλάστες ΗΟΒ (Human trabecular osteobasts)410 και 

BMC (bone marrow osteogenic stomal cell)484 ή στις οστεοβλάστες των οστών του θόλου 

του κρανίου αρουραίων RCC (rat calvaria cells). Αν και τα κύτταρα ROS 17/2.8 µοιάζουν 

στα οστικά κύτταρα αναφορικά µε την κυτταρική τους επικοινωνία και την έκφραση 

ορισµένων χασµοσυνδέσµων (και κυρίως της Cx43), η κυτταρική αυτή σειρά δεν παύει να 

είναι ένας µετασχηµατισµένος κλώνος, ο οστεοβλαστικός φαινότυπος και τα 

χαρακτηριστικά ανάπτυξης των κυττάρων του οποίου παρουσιάζουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες. Κατά συνέπεια η εξακρίβωση του κατά πόσον τα πειραµατικά δεδοµένα 

από τις µετασχηµατισµένες κυτταρικές σειρές ισχύουν και στα µη µετασχηµατισµένα 

πρωτογενή κύτταρα κάθε άλλο παρά περιττή είναι. Με αυτόν τον τρόπο θα εδραιωθεί ο 

ρυθµιστικός ρόλος του µηχανικού παράγοντα στη διακυτταρική επικοινωνία των 

οστεοβλαστών στο φυσικό τους περιβάλλον.  

 Εάν τα νέα δεδοµένα επιβεβαιώσουν ότι η µεταβολή της συγκέντρωσης των 

χασµοσυνδέσµων από Cx43 είναι ο τρόπος µε τον οποίο η µηχανική διάταση ρυθµίζει τη 

διακυτταρική επικοινωνία, τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι αγγελιοφόρα µόρια του ίδιου 

µοριακού βάρους µε τη καλσίνη, όπως για παράδειγµα το cAMP και η ΙΡ3, συµµετέχουν 

στη δράση αυτή. Η διάχυση των ουσιών  µεταξύ των κυττάρων µπορεί να µετρηθεί. Εάν 

από τα παραπάνω πειράµατα δειχθεί ότι για τη ρύθµιση της διακυτταρικής επικοινωνίας 

των κυττάρων δεν απαιτείται συγκεκριµένου τύπου διαπερατότητα και, κατά συνέπεια, αν 

φανεί ότι και η Cx45 συµµετέχει ενεργά στο τελικό αποτέλεσµα της µηχανικής διάτασης, 

τότε η αγωγιµότητα των ιόντων διαµέσου των πόρων θα αναδειχθεί σε σηµαντικό παράγοντα 

µελέτης. Στη φάση αυτή θα ελέγξουµε αν η µηχανική διάταση µεταβάλλει την ικανότητα 

των κυττάρων να µεταφέρουν θετικά φορτισµένα ιόντα, όπως για παράδειγµα το ιόν του 

Ζη2+ ή του ασβεστίου ή να διαχέουν µεταξύ τους µόρια αγγελιοφόρους, όπως για 

παράδειγµα το cAMP. Σε κανονικές συνθήκες ισχύει ότι οι οστεοβλάστες που φέρουν Cx45 

(είτε από ενδογενή παραγωγή, είτε εξωγενώς µε επιµόλυνση) έχουν µικρή διαπερατότητα σε 
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χρωστικές ουσίες, αλλά διατηρούν την ικανότητά τους να διαχέουν τα ιόντα του Ζη2+ και να 

προωθούν τα κύµατα ασβεστίου. 

 Προηγούµενες  µελέτες έδειξαν ότι ένας πιθανός παράγοντας στη µεταγωγή του 

µηχανικού ερεθίσµατος σε  βιοχηµικό ερέθισµα είναι η προσταγλανδίνη Ε2 (και ίσως η 

προσταγλανδίνη Ι2). (βλ. Η.3) 371,374. Για το λόγο αυτό, θα επαναλάβουµε τα πειράµατά µας 

µε σκοπό να ανιχνεύσουµε τις παραπάνω προσταγλανδίνες στις κυτταρικές καλλιέργειες 

των διατεταµένων οστεοβλαστικών κυττάρων. Η επώαση των κυττάρων µε ινδοµεθακίνη 

(αναστολέας της σύνθεσης των προσταγλανδινών) θα δείξει κατά πόσον η PGΕ2 εµπλέκεται 

στην αύξηση της διακυτταρικής επικοινωνίας στο συγκεκριµένο σύστηµα διάτασης των 

κυττάρων Flecercell Strain Unit. Αυτός ο σχεδιασµός θα µπορούσε να αποτελέσει και ένα 

είδος εσωτερικού ελέγχου της ευαισθησίας και της αξιοπιστίας του συστήµατος.   

   

Ο. 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ 

ΤΩΝ ΧΑΣΜΟΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

 Ο σκοπός του µέρους αυτού της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της σηµασίας 

που έχει η ρυθµιζόµενη από τη µηχανική διάταση επικοινωνία των κυττάρων στην 

οµοιοστασία των οστεοβλαστών στο φυσικό τους περιβάλλον. Ξεκινάµε µε την υπόθεση ότι 

η αύξηση της διακυτταρικής επικοινωνίας που προέρχεται από τη δράση του µηχανικού 

παράγοντα είναι προαπαιτούµενο για την αναβολική δράση του µηχανικού παράγοντα στις 

οστεοβλάστες. Η υπόθεση αυτή προήλθε από τις παρατηρήσεις µας ότι η υψηλού βαθµού 

διακυτταρική επικοινωνία συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα mRNA της οστικής 

σιαλοπρωτεΐνης και της οστεοκαλσίνης (βλ. Ν). 

  Αρχικά, θα εκτιµήσουµε τη δράση του µηχανικού παράγοντα στο mRNA και το 

επίπεδo των πρωτεΐνών της οστεοποντίνης, του κολλαγόνου τύπου Ι, της οστεοκαλσίνης και 

της οστικής σιαλοπρωτεΐνης σε κύτταρα που παρουσιάζουν αφθονία ενδογενούς Cx43 
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αλλά είναι επιµολυσµένα µε Cx45. H χρονική διάρκεια των πειραµάτων θα είναι από 1 

έως 4 ηµέρες. Επειδή η κυτταρική σύζευξη αυξάνεται ήδη από τη δεύτερη ώρα της 

επίδρασης του µηχανικού ερεθίσµατος (βλ. Μ), δεν θα πρέπει να αποκλείσουµε εντελώς το 

ενδεχόµενο µικρές αλλά λειτουργικά σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση του mRNA των 

παραπάνω γονιδίων να πραγµατοποιούνται αλλά να µην είναι ανιχνεύσιµες µε την 

κλασική µέθοδο της αποτύπωσης κατά Northern από τις πρώτες ήδη ώρες του 

ερεθίσµατος. Για το λόγο αυτό, θα συµπεριλάβουµε τη µέθοδο της λουσιφεράσης, όπως 

έχει περιγραφεί στα προηγούµενα κεφάλαια (βλ. Μ και Ν), και η οποία έχει χρησιµοιηθεί 

µε επιτυχία για να φανερώσει τη ρυθµιστική επίδραση που έχει η διακυτταρική 

επικοινωνία στη µεταγραφή των κυττάρων (βλ. Ν). Έτσι, στα πειράµατα αυτά τα 

οστεοβλαστικά κύτταρα θα επιµολυνθούν παροδικά µε τα τµήµατα OCLUC, BSPLUC ή 

SV40LUC και θα εκτεθούν σε περιοδική µηχανική διάταση από 2-4 ώρες έως και 4 

ηµέρες.  

  Προκειµένου να εκτιµήσουµε κατά πόσον η κυτταρική επικοινωνία διαµέσου 

ειδικά των χασµοσυνδέσµων από Cx43 είναι απαραίτητη για την προαγωγή της έκφρασης 

των γονιδίων εξαιτίας της µηχανικής διάτασής τους, θα µελετήσουµε κύτταρα τα οποία 

εκφράζουν ελάχιστη Cx43, όπως είναι τα κύτταρα UMR, και θα συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα µε αυτά από κύτταρα που φυσιολογικά εκφράζουν Cx43 αλλά έχουν 

υποστεί επιµόλυνση µε το γονίδιο της Cx45 και κατά συνέπεια, η ικανότητά τους για 

κυτταρική επικοινωνία έχει αισθητά περιορισθεί (ROS/Cx45 και κύτταρα RCC 

επιµολυσµένα µε RVCx45). Επειδή η διάταση αλλάζει ελάχιστα τη χρωστική σύζευξη 

µεταξύ των κυττάρων UMR, εάν η λειτουργία της Cx43 είναι ουσιώδης για την προαγωγή 

της µεταγραφικής δραστηριότητας των συγκεκριµένων γονιδίων εξαιτίας της µηχανικής 

διάτασης, θα περιµένουµε ότι η αναβολική δράση της διάτασης θα µειωθεί αισθητά σε 

σύγκριση µε τα αρχικά κύτταρα ROS ή RCC. Φυσικά, µικρού βαθµού διέγερση της 
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δραστηριότητας των γονιδίων πιθανώς θα βρεθεί στα επιµολυσµένα κύτταρα, αφού η 

έκφραση της Cx45 δεν αποκλείει ολοκληρωτικά τη λειτουργία των χασµοσυνδέσµων από 

Cx43. Εάν από την άλλη µεριά η επιµόλυνση των κυττάρων µε την Cx43 δεν επιφέρει 

καµιά αλλαγή στη δραστηριότητα των γονιδίων των µηχανικώς διεγερµένων κυττάρων, τότε 

είτε η Cx43 δεν παίζει κανένα σηµαντικό ρόλο, είτε ο βαθµός της διακυτταρικής 

επικοινωνίας δεν εµπλέκεται στη ρύθµιση αυτή. Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα αναφορικά 

µε την άµεση αύξηση της διακυτταρικής επικοινωνίας από το µηχανικό ερέθισµα και τα 

δεδοµένα από τη δραστηριότητα των γονιδίων, το τελευταίο ενδεχόµενο δεν φαίνεται 

πιθανό. Τα επιµολυσµένα κύτταρα UMR/Cx45, τα οποία εκφράζουν πολύ υψηλά επίπεδα 

ενδογενούς Cx45 αρουραίου και επιµολυσµένης Cx45 κοτόπουλου, θα βοηθήσουν στη 

διάκριση µεταξύ των δύο υποθέσεων. Εάν δεν παρατηρήσουµε καµιά δράση της 

µηχανικής διάτασης στα κύτταρα ROS/Cx45 και UMR/Cx45 συγκριτικά µε τα αρχικά 

κύτταρα ROS και UMR, τότε το είδος της διακυτταρικής επικοινωνίας δεν έχει ουσιαστικό 

ρόλο στη ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων από τη µηχανική διάταση. Αντιθέτως, εάν 

εµπλέκεται η Cx45, τότε η υπερέκφραση της Cx45 στα κύτταρα θα πρέπει να δρά 

πολλαπλασιαστικά στη δράση του µηχανικού ερεθίσµατος. Αυτό θα εµπλέκει το βαθµό 

αγωγιµότητας των ιόντων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων ως τον πλέον πιθανό µηχανισµό 

που συνδέει τη διάταση µε τη µεταγραφή των γονιδίων. ‘Όπως έχουµε προαναφέρει, αν και 

η ολική αγωγιµότητα των ιόντων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων ελαττώνεται στα 

επιµολυσµένα µε Cx45 κύτταρα συγκριτικά µε τα µη επιµολυσµένα, η αγωγιµότητα 

συγκεκριµένων ιόντων στην πραγµατικότητα αυξάνεται. Στη περίπτωση αυτή, τα πειράµατα 

πάνω στην αγωγιµότητα µε το ιόν του ψευδαργύρου, θα µας δώσουν επιπρόσθετες 

πληροφορίες και υποστήριξη στην παραπάνω υπόθεση.  

 Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα των παραµάνω µελετών θα παρέχουν 

οριστική απόδειξη (ή αντίθετα απόρριψη) της αρχικής υπόθεσης και θα δείξουν ποιος 

τύπος διακυτταρικής επικοινωνίας απαιτείται για τη µετάφραση της διέγερσης των 
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οστεοβλαστών από το µηχανικό παράγοντα σε παραγωγή τελικών πρωτεΐνικών προΐόντων 

της θεµέλιας ουσίας του οστού. 

 Μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα ανωτέρω θα είναι και η εφαρµογή 

της προτεινόµενης µελέτης σε περιβάλλον µε µεταβαλλόµενη βαρύτητα. Αν και η 

µηχανική διάταση των κυττάρων δεν µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµο της βαρύτητας, είναι 

πολύ πιθανό ότι τα βιολογικά συστήµατα, όπως για παράδειγµα τα κύτταρα, 

ανταποκρίνονται κατά παρόµοιο τρόπο σε δυνάµεις που εφαρµόζονται στη δοµή τους ή το 

γύρω περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, αν τα προτεινόµενα πειράµατα είναι επιτυχή, θα 

µπορούσε να γίνει ένας σχεδιασµός σειράς µελλοντικών πειραµάτων, για να ελεγχθεί αν η 

διακυτταρική επικοινωνία και η έκφραση των κοννεξινών µεταβάλλονται σε συνθήκες 

έλλειψης βαρύτητας ή αυξηµένης ατµοσφαιρικής πίεσης. Αυτό θα απαιτήσει, φυσικά, τη 

συνεργασία εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως, για παράδειγµα, της NASA), 

όπου υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους πειράµατα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένας από τους πιο γνωστούς τρόπους επικοινωνίας των οστεοβλαστικών κυττάρων είναι 

διαµέσου των χασµοσυνδέσµων της κυτταρικής τους µεµβράνης. Οι οστεοβλάστες διαθέτουν 

χασµοσυνδέσµους από κοννεξίνη43 (Cx43) και κοννεξίνη45 (Cx45). Η ικανότητα των κυττάρων 

να επικοινωνούν µεταξύ τους εκτιµάται, πειραµατικά, µε τη µέθοδο της χρωστικής σύζευξης (ΧΣ) 

(την ικανότητα, δηλαδή, των κυττάρων να διαχέουν φθορίζουσες χρωστικές ουσίες στα γειτονικά 

τους κύτταρα). Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η µελέτη (α) της επίδρασης που έχει η 

µηχανική διέγερση (διάταση) ή η παρουσία διαφόρων χυµικών παραγόντων στην επικοινωνία 

των οστεοβλαστικών κυττάρων ROS 17/2.8 και UMR 106-01 διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 

τους και (β) η µεταβολή στη µεταγραφική δραστηριότητα θεµελιωδών γονιδίων των κυττάρων 

αυτών ανάλογα µε τον τύπο χασµοσυνδέσµου που εκφράζουν.  Η διάταση των κυττάρων έγινε µε 

τη συσκευή Flexercell Strain Unit και η ΧΣ µετρήθηκε µε τη νέα µέθοδο Parachute Assay. Οι 

χυµικοί παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν ήσαν η παραθορµόνη και η προσταγλανδίνη E2.  

Βρήκαµε ότι τόσο ο µηχανικός όσο και ο χυµικός παράγοντας προκαλούν αύξηση της ΧΣ και 

κατ’ επέκταση της επικοινωνίας των οστεοβλαστικών κυττάρων διαµέσου των χασµοσυνδέσµων 

τους. Ο µηχανισµός είναι κοινός για τους δυο παράγοντες, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της 

διέγερσης. Η αύξηση είναι ανεξάρτητη από τη µεταγραφή του γονιδίου της Cx43 και οφείλεται 

στην ανακατανοµή της προσχηµατισµένης πρωτεΐνης Cx43 από το κυτταρόπλασµα στην 

κυτταρική µεµβράνη και τη συνάθροισή της στη µορφή λειτουργικών χασµοσυνδέσµων. Στην 

περίπτωση του χυµικού παράγοντα η αρχική φάση ακολουθείται από διέγερση της µεταγραφής 

του γονιδίου της Cx43 και πρωτεϊνοσύνθεση. Τέλος, βρήκαµε ότι η επιµόλυνση των κυττάρων 

ROS (που φυσιολογικά εκφράζουν Cx43) µε το γονίδιο της Cx45 µείωσε όχι µόνο την ικανότητα 

τους  για χρωστική αλλά και τη µεταγραφική δραστηριότητα των γονιδίων της οστεοκαλσίνης και 

οστικής σιαλοπρωτείνης (ανάλυση Northern Blot, µέθοδος λουσιφεράσης). Αντίθετα 

αποτελέσµατα βρήκαµε µε επιµόλυνση των UMR 106.01, που φυσιολογικά εκφράζουν κυρίως 

Cx45, µε το γονίδιο της Cx43. 
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ABSTRACT 

Bone forming cells are organized in a multicellular network interconnected by gap 

junctions. In these cells, gap junctions are formed by connexin43 (Cx43) and connexin45 

(Cx45). Gap junctional communication can be regulated by a variety of physical (mechanical) 

and chemical factors. We studied whether the application of mechanical stretch  (using the 

Flexercell Strain Unit) or the presence of prostaglandin E2 (PGE2) and parathyroid hormone 

(PTH) modulates intercellular communication through gap junctions. Gap junctional 

communication was assessed using a new developed method, the “parachute assay”, which 

allows monitoring of the dye diffusion (i.e., dye coupling) without disruption of the plasma 

membrane. We also examined whether altering gap junctional communication by 

manipulating the relative expression of Cx43 and Cx45 affects the osteoblast phenotype (i.e., 

the transcriptional activity of certain, osteoblast-specific, genes). We found that both physical 

(cyclic stretch) and chemical (PTH, PGE2) factors enhance gap junctional communication in 

osteoblastic cell cultures through an early and rapid redistribution of pre-formed Cx43 from 

the cytoplasm to the cell membrane and formation of functional gap junctions. Although, 

there was no change in the transcriptional activity of the Cx43 gene after prolonged 

mechanical stimulus, we did observe a clear and significant stimulation of Cx43 gene 

expression and new Cx43 protein synthesis after longer incubation of osteoblastic cells with 

the aforementioned chemical agents. Finally, we demonstrated that two different connexins, 

Cx43 and Cx45, modulate the expression of specific osteoblastic gene products by regulating 

the transcriptional activity of their promoters in a reciprocal manner.  
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