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Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή
Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας

αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω
βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οικογενής Μικροσκοπική Αιματουρία (ΟΜΑ) αποτελεί μία γενετικά ετερογενή
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ομάδα παθήσεων που συμπεριλαμβάνουν κληρονομικές σπειραματοπάθειες, όπως το
σύνδρομο Alport και τη Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ). Το

φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport είναι μία σπάνια ασθένεια, η οποία οφείλεται σε
μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A5 (85%). Ακόμη πιο σπάνιο είναι το αυτοσωματικό

υπολειπόμενο σύνδρομο Alport (15%) που οφείλεται σε μεταλλάξεις (σε ομοζυγία ή σε
σύνθετη ετεροζυγωτία) στα γονίδια COL4A3 ή COL4A4. Αντίθετα, η ΝΛΒΜ εμφανίζεται
πιο συχνά στον πληθυσμό, με συχνότητα περίπου 1% και προκύπτει μετά από εκδήλωση
σε ετεροζυγωτία μίας μετάλλαξης, είτε στο COL4A3, είτε στο COL4A4.

Η παρούσα διατριβή έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση εμπλοκής κυρίως του

γονιδίου COL4A3 του κολλαγόνου τύπου IV της Σπειραματικής Βασικής Μεμβράνης
(ΣΒΜ), μεταλλάξεις στο οποίο οδηγούν σε ΟΜΑ. Για την πραγματοποίηση της μελέτης

αυτής έγινε συλλογή δειγμάτων από ελλαδικές και κυπριακές οικογένειες, με στόχο την

κλινική και μοριακή διάγνωση. Απώτερος σκοπός της συλλογής αυτής είναι η προσφορά
προσυμπτωματικής διάγνωσης όπου ενδείκνυται, επιβεβαίωση διάγνωσης, πρόγνωσης και
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πρόληψης, μέσω μελέτης και τεκμηρίωσης του γενετικού λάθους. Φαινότυποι και

διαγνώσεις που αφορούν στο παρόν ερευνητικό έργο περιλαμβάνουν τις βασικότερες
νόσους που έχουν συσχετιστεί με μικροσκοπική αιματουρία σπειραματικής προέλευσης,
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τη ΝΛΒΜ και το αυτοσωματικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport. Η μελέτη του
φυλοσύνδετου συνδρόμου Alport έχει διεκπεραιωθεί σε προηγούμενο ερευνητικό έργο.
Σκοπός είναι, επίσης, η καλύτερη κατανόηση της φαινοτυπικής ετερογένειας των
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νοσημάτων αυτών και ο συσχετισμός γονότυπου-φαινότυπου.
Στο πλαίσιο μελέτης συσχέτισης του γονιδίου COL4A3 με την μικροσκοπική

αιματουρία επιλέχθησαν ασθενείς από 57 ελληνοκυπριακές οικογένειες και ασθενείς από
24 κρητικές οικογένειες. Κύριο κριτήριο για να συμπεριληφθεί μία οικογένεια στην μελέτη
μας ήταν η παρουσία τουλάχιστον 3 ατόμων ασθενών με μικροσκοπική αιματουρία. Όσον
αφορά στις Ελληνοκυπριακές οικογένειες έχουν βρεθεί συνολικά 8 μεταλλάξεις στα
γονίδια (COL4A3/A4), ποσοστό 28.1%. Βιοψίες από 8 ασθενείς με ΝΛΒΜ έδειξαν και

ιστοπαθολογικά ευρήματα Εστιακής Τμηματικής Σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΣ). Σε
δέκα ασθενείς που κατέληξαν σε Τελικού Σταδίου Νεφρική Ανεπάρκεια (ΤΣΝA) και
στους οποίους είχε βρεθεί μόνο μία μετάλλαξη στα κολλαγόνα, προχωρήσαμε σε
περαιτέρω ανάλυση του γενετικού τους υλικού με την αλληλούχηση επόμενης γενεάς
iii

(Next Generation Sequencing). Παρόλα αυτά, δεν ταυτοποιήθηκε κάποια καινούρια
μετάλλαξη. Επιπροσθέτως, στις 24 κρητικές οικογένειες έχουν βρεθεί 17 μεταλλάξεις σε
17 οικογένειες, ποσοστό 71%. Η μελέτη των οικογενειών αυτών έχει γίνει κυρίως με
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αλληλούχηση επόμενης γενεάς και στο συγκεκριμένο πάνελ υπήρχε και το γονίδιο
COL4A5.

Μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων σε γενετικό επίπεδο ακολούθησε μελέτη
των ευρεθέντων μεταλλάξεων σε κυτταρικό επίπεδο. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε
ποδοκυτταρικές σειρές AB8/13, με παροδική επιμόλυνση μίας μεταλλαγμένης αλυσίδας

του κολλαγόνου COL4A3 ή COL4A4. Παράλληλα, υπήρχαν και οι κατάλληλες
κυτταροσειρές μάρτυρες, οι οποίες είχαν επιμολυνθεί με πλασμιδιακούς φορείς που
εξέφραζαν τις φυσιολογικές αλυσίδες. Η μελέτη επιρροής των μεταλλάξεων στην έκφραση

και έκκριση των εκάστοτε αλυσίδων μελετήθηκε με πειράματα αποτύπωσης κατά
Western.

Στη συνέχεια, έγινε υπερέκφραση φυσιολογικών και μεταλλαγμένων αλυσίδων σε

ποδοκύτταρα για διαλεύκανση του ρόλου του μηχανισμού «Απόκρισης Αδίπλωτων
Πρωτεϊνών» (Unfolded Protein Response). Μία από τις βασικές λειτουργίες του
Ενδοπλασματικού Δικτύου (ΕΔ) που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία
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του οργανισμού και στην ομοιόστασή του είναι η ορθή αναδίπλωση και ωρίμανση των
πρωτεϊνών που προορίζονται για έκκριση στον εξωκυττάριο χώρο. Η τύχη των πρωτεϊνών
που δεν διπλώνονται ορθά είναι να παραμένουν στο ΕΔ και να συνδέονται με την
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πρωτεΐνη BiP, η οποία είναι συνδεδεμένη με διαμεμβρανικούς αισθητήρες στρες του ΕΔ
υπό κανονικές συνθήκες. Όταν μία μη ορθά αναδιπλωμένη πρωτεΐνη συνδεθεί με την
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πρωτεΐνη BiP, ελευθερώνονται οι αισθητήρες αυτοί και ο καθένας ενεργοποιεί ένα
ξεχωριστό μοριακό μονοπάτι. Έτσι, ελέχθησαν κάποιοι σημαντικοί αισθητήρες στρες του
ΕΔ με ένδειξη στατιστικά σημαντικού στρες σε κυτταροσειρές, επιμολυσμένες με
συγκεκριμένες μεταλλαγμένες αλυσίδες.
Παράλληλα, έγινε προσθήκη χημικών μορίων που συμπεριφέρονταν ως chaperones

σε ποδοκύτταρα που εξέφραζαν τόσο τις άγριου τύπου αλυσίδες, όσο και τις
μεταλλαγμένες αλυσίδες. Σε μία πρώτη σειρά πειραμάτων παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη
και στατιστικά σημαντική έκκριση εκτός του κυττάρου των μεταλλαγμένων αλυσίδων, τις
οποίες προφανώς βοήθησαν να αναδιπλωθούν ορθά οι χημικές chaperones.
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ABSTRACT
Familial glomerular hematuria(s) comprise a genetically heterogeneous group of
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conditions which include Alport Syndrome (AS) and thin basement membrane
nephropathy (TBMN). Alport Syndrome is a rare nephropathy and most Alport cases,

85%, are caused by mutations in the X-linked gene, COL4A5 that encodes the α5 chain of
type IV collagen, the most abundant structural protein in the glomerular basement
membrane (GBM). The remaining 15% of cases are caused by autosomal recessive

mutations in the genes that encode the α3 and α4 chains of the type IV collagen,

COL4A3/A4 (homozygous/compound heterozygous mutations in either COL4A3 or the
COL4A4 gene). On the other hand, thin basement membrane nephropathy (TBMN), is the

most common cause of persistent hematuria in children and adults and affects about 1% of

the population. TBMN is caused by heterozygous COL4A3/A4 mutations in about 40-50%
of the cases.

One cannot escape the conclusion that molecular genetics is an extremely powerful

tool to use in present day clinical medicine. Our main aim was to offer pre-symptomatic
diagnosis when indicated, to confirm clinical diagnosis, prognosis and prevention through
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the study and validation of genetic errors. Another aim of this project is the better
understanding of the phenotypic heterogeneity of these diseases and the association
between genotype-phenotype.

In this project we investigated 57 Greek-Cypriot families and 24 Cretan families
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presenting glomerular microscopic hematuria (GMH). Inclusion criteria required that all
families had a minimum of three affected subjects with or without proteinuria or chronic
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kidney function decline. IgA nephropathy patients and other non-glomerular causes of
hematuria were excluded.
We specifically searched the COL4A3/A4 genes (the COL4A4 screening was

performed from Dr. Demosthenous). Regarding the Greek-Cypriot families we identified 8
heterozygous mutations in 16 families (28,1%). Renal biopsies from 8 patients showed
TBMN and focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). Additionally, in 17 Cretan
families out of 24, 17 heterozygous mutations were found in COL4A3, COL4A4 or
COL4A5 genes, a percentage of 71%. This is a higher percentage than the one that is
mentioned in other publications, that is between 40-50%, where usually only the
COL4A3/A4 genes are studied. One possible explanation for this result is the fact that for
Cretan families, we used mostly NGS technology, and in the specific panel we included
also the COL4A5 gene.
v

Some patients reached end-stage kidney disease (ESKD) and because we gained
access to NGS technology towards the end of this project, we re-analysed the three
COL4A3/A4/A5 genes in patients with TBMN and known heterozygous COL4A3/A4
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mutations, who reached ESKD. Next generation sequencing can accelerate COL4A3/A4
screening in 1-2 weeks instead of several months needed with the conventional methods.

Next generation sequencing of the patients who progressed to ESKD failed to

reveal a second mutation in any of the COL4A3/A4/A5 genes, supporting that true
heterozygosity for COL4A3/A4 mutations predisposes to CRF/ESKD. Although this could

be viewed as a milder and late-onset form of autosomal dominant AS, we had no evidence
of ultrastructural features or extrarenal manifestations that would justify this diagnosis.

Functional studies focused on the putative intracellular effects of WT or mutant

chain overexpression on podocyte function. This project was not meant to address a

thorough examination of the behaviour of every mutation. However, we wanted to generate
data on at least a few more mutations for verifying our previous findings. The results
demonstrated a clear trend towards increased cellular retaining of the mutant chains as

compared to the WT a finding consistent with previous results. As regards to BiP

expression, a very sensitive marker for UPR activation, as well as to p-PERK, it is
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interesting that there is a difference amongst the various mutants. Although an in vitro
system based on single chain overexpression is not ideal for drawing firm conclusions,
still, it proved adequate to reveal the implication of the UPR pathway in the presence of
collagen misfolding mutations.
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This novel observation may in fact open a new window for therapeutic intervention
in patients with collagen IV nephropathies. The observed UPR activation presumably leads
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to an intracellular podocyte phenotype, in addition to the GBM defects resulting from
impaired mature protomer secretion. One hopes that modulation of the UPR cascade with
external synthetic chaperones might alleviate the negative features by promoting secretion
of partly functional mutant collagen trimers. It may turn out that partially functional
collagen IV molecules in the GBM network are better than null secretion. Preliminary
experiments in cultured podocytes showed that external administration of synthetic
chaperones promotes increased secretion rather than retention of mutant chains.
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άνθρωπος που με δέχτηκε στο εργαστήριο του για να συνεχίσω τις σπουδές μου, είναι ο
άνθρωπος που μου έδωσε δουλειά, ο άνθρωπος που δεν μου στέρησε ποτέ την ευκαιρία να

συμμετάσχω σε οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ο άνθρωπος αρχή και τέλος αυτής της

διατριβής. Τον ευχαριστώ για την υπομονή, επιμονή και κατανόηση του όλα αυτά τα
χρόνια. Είμαι τυχερή και ευγνώμων που είμαι μέλος του εργαστηρίου του. Η εκτίμησή μου
προς τον κύριο Κ. Δέλτα, είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη.
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1.1

Οι βασικές μεμβράνες (ΒΜ) αποτελούν μία ειδική κατηγορία εξωκυττάριας ουσίας,
πάχους 50-100 nm, οι οποίες είναι παρούσες σε κάθε ιστό στο ανθρώπινο σώμα. Όλα τα

επιθήλια και ενδοθήλια συνδέονται άμεσα με τις ΒΜ. Οι ΒΜ αποτελούνται από αρκετά

μεγάλες πρωτεΐνες σχηματίζοντας έτσι ένα οργανωμένο σκελετό ( scaffold ) προσφέροντας
δομική υποστήριξη στον ιστό και παράλληλα παρέχοντας ένα μέσο ρύθμισης της κυτταρικής

λειτουργίας (Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald et al. 2007; Gubler 2008). Ο ζωτικός ρόλος
των ΒΜ, επισημαίνεται και στο φιλτράρισμα, όπως και στον έλεγχο διέλευσης μακρομορίων.

O Κalluri το 2003, αναφέρει ότι, η ΒΜ, έχει χαρακτηριστεί ως ένας κύριος ρυθμιστής

της κυτταρικής συμπεριφοράς, από ότι ένα απλό δομικό χαρακτηριστικό των ιστών. Η ΒΜ
είναι επίσης, βασικό δομικό και λειτουργικό συστατικό των αιμοφόρων αγγείων, αποτελώντας
ένα αισθητήρα του εξωκυττάριου μικροπεριβάλλοντος για τα επιθηλιακά κύτταρα και για

ΑΠ

εξειδικευμένα λεία μυϊκά κύτταρα (pericytes). Τα συστατικά της ΒΜ των αγγείων, βρέθηκαν
να σχετίζονται με το σχηματισμό όγκων κατά την αγγειογένεση, καθιστώντας τα ελκυστικούς

υποψήφιους στόχους για δυναμικές θεραπείες του καρκίνου. Αποθέματα αγγειακών
ενδοθηλιακών αναπτυξιακών παραγόντων (VEGF) στη ΒΜ αγγείων, ελευθερώνονται κατά τη

Π

διάρκεια της ανακατασκευής των ΒΜ των αγγείων. O VEGF είναι ένας αποτελεσματικός
αγγειογενετικός παράγοντας, που προωθεί το σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων στην
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πλευρά του τραυματισμού. Η περλεκάνη επίσης, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο κατά τη
διάρκεια της ανακατασκευής της ΒΜ των αγγείων και συγκεκριμένα η ενδορεπελλίνη, που
βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της περλεκάνης και είναι αναστολέας της αγγειογένεσης.
Μη εξαιρετέα όμως, είναι και τα κολλαγόνα της ΒΜ. Κατά τη διάρκεια της

ανακατασκευής της νεοπλασματικής ΒΜ, η NC1 περιοχή (ενδοστατίνη-αντιπροσωπεύει

τμήμα της καρβοξυτελικής περιοχής NC1 της α1 αλυσίδας του τύπου XVIII κολλαγόνου),
διαχωρίζεται,

απελευθερώνεται

και

λειτουργεί

ως

αναστολέας

της

αγγειογένεσης

περιορίζοντας την ανάπτυξη όγκου. Οι NC1 περιοχές των αλυσίδων α1, α2, α3 του
κολλαγόνου τύπου IV (γνωστές ως αρρέστεν, κανστατίνη, τουμστατίνη αντίστοιχα),

1

ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής της ΒΜ, λειτουργώντας ως
ανασταλτικοί παράγοντες της αγγειογένεσης (Kalluri 2003).

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Ο όρος ΒΜ χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους ιστολόγους με την παρατήρηση μίας
άμορφης, πυκνής, πρωτεϊνούχας δομής που βρίσκεται βασικοπλευρικά σε διάφορα κύτταρα

διαφόρων ιστών. Η ΒΜ ταυτοποιήθηκε με μελέτη ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και φαινόταν

να μοιάζει με το εξωκυττάριο περίβλημα κυττάρων που αποτελείται από πρωτεΐνες. Αυτές
εξασφαλίζουν ελαστικότητα στα κύτταρα και κανάλια για επικοινωνία και κίνηση των

κυττάρων σε ένα δεδομένο ιστό. Αυτή η παρατήρηση, έδωσε την πρώτη υποψία για ύπαρξη
ενός εξειδικευμένου στρώματος, ως υλικού κάτω από τα κύτταρα. Οι πρωτεΐνες των ΒΜ
έχουν διάφορες θέσεις δέσμευσης για μόρια που προσκολλώνται στο κύτταρο και πολλά

«μοτίβα» λειτουργούν ως προσδέτες για κυτταρικούς υποδοχείς. Δέσμευση των πρωτεϊνών

των ΒΜ σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας, ξεκινούν ενδοκυττάρια μονοπάτια
επαγωγής σήματος, που επηρεάζουν την κυτταρική συμπεριφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που οι ΒΜ μοιάζουν να είναι σχεδόν ίδιες με βάση
την ηλεκτρονική μικροσκοπία, η μοριακή τους σύνθεση είναι μοναδική σε κάθε ιστό. Αυτή η

βιοχημική μεταβλητότητα, πιστεύεται ότι δίνει στον ιστό ιδιαιτερότητα, η οποία είναι
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σημαντική για να καθορίζει την συμπεριφορά των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων
σε διάφορα όργανα. Τα επιθηλιακά κύτταρα του ήπατος και τα επιθηλιακά κύτταρα του

παγκρέατος παρουσιάζουν διαφορετικές λειτουργίες, αν και έχουν την ίδια εμβρυονική
καταγωγή. Κατανόηση των δυναμικών διαφορών στη σύνθεση και τη δομή των ΒΜ στα
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διάφορα όργανα, μπορεί τελικά να αποκαλύψει πώς το κυτταρικό μικροπεριβάλλον καθορίζει
τη λειτουργικότητα στους διάφορους ιστούς. Η ΒΜ των αγγείων είναι ένα σημαντικό
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συστατικό της αγγείωσης οργάνων, σχηματίζοντας τον αυλό κάθε αιμοφόρου και τριχοειδούς
αγγείου.

Ιστορικά, σε βιοχημικές μελέτες που έγιναν για να διευκρινιστούν τα συστατικά της

ΒΜ, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ποντικού ΕΗS (Engelbrecht Holm-Swarm). Τα EHS

κύτταρα, είναι κύτταρα σαρκώματος από κυτταρική σειρά ποντικού που παράγει μεγάλες
ποσότητες εξωκυττάριου στρώματος του τύπου της ΒΜ, πλούσιου σε λαμινίνη, κολλαγόνο
τύπου ΙV, νιδογόνο και θειική ηπαράνη. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, τα EHS κύτταρα
παράγουν συστατικά που συσσωρεύονται μέσα στον ιστό του όγκου και έτσι μπορούν εύκολα
να απομονωθούν. Όμως, ΒΜ προερχόμενες από όγκους, διαφέρουν στη σύνθεση, στη δομή

και στην οργάνωση των συστατικών τους από τα συστατικά των φυσιολογικών ΒΜ - όπως
2

αυτά της ΒΜ του τριχοειδούς νεφρικού σπειράματος. Τα συστατικά των ΒΜ που προέρχονται
από όγκους, έχουν λιγότερο διασταυρωμένα τα πολυμερή τους και ως εκ τούτου είναι
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περισσότερο δεκτικά στην πρωτεόλυση και ανακατασκευή (Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald
et al. 2007).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ΒΜ, βρίσκονται και σε όλα τα μετάζωα.
Γνώση από τη μελέτη αυτών των οργανισμών, μας παρέχει ευκολότερη κατανόηση για το

ανθρώπινο σύστημα. Γενετικές μελέτες των συστατικών των ΒΜ στο C. elegans έχουν
οδηγήσει σε γνώσεις για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες ή εντόπιση με τη χρησιμοποίηση της πράσινης

φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP), έδειξαν ότι και σε αυτούς τους οργανισμούς, οι ΒΜ σε
διαφορετικούς ιστούς ή ακόμα σε υποπεριοχές των ιστών, περιλαμβάνουν διαφορετικές
ομάδες πρωτεϊνών, ή ισομορφές αυτών που προέρχονται από εναλλακτικό μάτισμα. Αρκετά

συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της λαμινίνης, της περλεκάνης, το κολλαγόνο τύπου IV και

πιθανότατα οστεονεκτίνης / SPARC (όξινη εκκρινόμενη πρωτεΐνη και πλούσια σε κυστεΐνες),
είναι σημαντικά για τη συμπλήρωση της εμβρυογένεσης, για την οργάνωση των ιστών και για

τη δομική ακεραιότητα. Αντιθέτως, το τύπου XVIII κολλαγόνο και το νιδογόνο, δεν
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απαιτούνται για τη βιωσιμότητα, αλλά κυρίως επηρεάζουν την οργάνωση του νευρικού

συστήματος. Μία κύρια οικογένεια κυτταρικών υποδοχέων για πρωτεΐνες της ΒΜ, οι
ιντεγκρίνες, έχουν επίσης χαρακτηριστεί και στο C. elegans. Ενώ έχουν απομείνει πολλά
ακόμη να ερευνηθούν, οι μελέτες στις ΒΜ του C. elegans παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
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και υπόσχονται να βελτιώσουν τη γνώση μας, αναφορικά με το πώς αυτές οι δομές
συναρμολογούνται και πώς λειτουργούν στην ανάπτυξη. Στο C. elegans υπάρχουν δύο κυρίως
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μορφές εξωκυττάριου στρώματος, ο εξωσκελετός και η ΒΜ. Οι ΒΜ προσφέρουν μηχανική
σταθερότητα στους ιστούς και επιπροσθέτως, εξασφαλίζουν σήματα που επηρεάζουν την
κυτταρική πολικότητα και τέλος, καθοδηγούν τις μεταναστεύσεις κυττάρων και νευραξόνων
(Hutter, Vogel et al. 2000).
Τα κύρια συστατικά των ΒΜ που ταυτοποιήθηκαν στα σπονδυλωτά έχουν διατηρηθεί

και στο C. elegans. Εντούτοις, υπάρχουν γενικά μεγαλύτερες γονιδιακές οικογένειες για κάθε
μόριο στα σπονδυλωτά. Για παράδειγμα, υπάρχουν έξι γονίδια κολλαγόνου τύπου IV στα
σπονδυλωτά σε αντίθεση με δύο γονίδια στο C. elegans και έντεκα γονίδια για λαμινίνη στα
σπονδυλωτά σε αντίθεση με τέσσερα στο C. elegans. Στο C. elegans, οι ΒΜ περιβάλλουν

όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των ιστών, επικαλύπτοντας τους μύες του σώματος, το
3

φάρυγγα, το έντερο, τις γονάδες και την εμβρυονική επιφάνεια της επιδερμίδας. Οι ΒΜ
περιβάλλουν τα κοιλιακά και ραχιαία νεύρα που παρεμβαίνουν μεταξύ των κινητήριων
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νευρώνων και μυών και σχηματίζουν μέρος νευρομυϊκών συνδέσεων, όπως στα σπονδυλωτά.
Το πάχος των ΒΜ στο C. elegans, διαφέρει στους διάφορους ιστούς, κυμαινόμενο από 20-100
nm.

1.2

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΣΔ)

Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την
ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η παραγωγή και

αποβολή των ούρων και μαζί με αυτά μίας σειράς άχρηστων συστατικών που παράγονται
στον οργανισμό. Κύριο όργανο του ουροποιητικού συστήματος είναι ο νεφρός. Βασική και

λειτουργική μονάδα του νεφρού είναι ο νεφρώνας, μέσω του οποίου περνά όλο το αίμα του

οργανισμού και επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του από τα τοξικά προϊόντα του μεταβολισμού.
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Υπάρχουν περίπου 1.000.000 νεφρώνες σε κάθε νεφρό. Το αίμα μέσω του προσαγωγού
αρτηριδίου, εισέρχεται στα τριχοειδή του αγγειώδους σπειράματος και φεύγει μέσω του
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Π

απαγωγού αρτηριδίου, όπως βλέπουμε και στις εικόνες 1.1 και 1.2.

Εικόνα 1.1: Κύριο όργανο του ουροποιητικού
συστήματος είναι ο νεφρός.
Βασική και λειτουργική μονάδα του νεφρού είναι ο
νεφρώνας.
(http://www.unckidneycenter.org/images/glomerulus.jpg)
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Εικόνα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση του σπειράματος.

Το αίμα μέσω του προσαγωγού αρτηριδίου, εισέρχεται στα τριχοειδή του αγγειώδους σπειράματος και φεύγει μέσω του
απαγωγού αρτηριδίου. Το πρόουρο εισέρχεται μέσα στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, στον ουροφόρο πόλο. 4 τύποι
κυττάρων εδράζονται στο σπείραμα: ποδοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, μεσαγγειακά κύτταρα και τοιχωματικά επιθηλιακά
κύτταρα (Leeuwis, Nguyen et al. 2010).
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Στο αγγειώδες σπείραμα επιτυγχάνεται η υπερδιήθηση του αίματος και τελικά
δημιουργείται το πρόουρο (πλάσμα χωρίς πρωτεΐνες και κύτταρα), που από τα τριχοειδή

μεταφέρεται στην ουροφόρο κοιλότητα της κάψας του Bowman. Ο ΦΣΔ των ουσιών, όπως

Π

βλέπουμε και στην εικόνα 1.3, είναι στην ουσία του τοίχωμα του σπειράματος, που
αποτελείται από τη σπειραματική βασική μεμβράνη (ΣΒΜ), τα ποδοκύτταρα και το
ενδοθήλιο. Ο φραγμός αυτός είναι ένα εκλεκτικό φίλτρο των συστατικών του αίματος,

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

βασισμένο στο μοριακό μέγεθος και στο ηλεκτρικό φορτίο.

Εικόνα 1.3: Ο φραγμός
σπειραματικής διήθησης.
Αποτελείται από το ενδοθήλιο,
της ΣΒΜ και τα ποδοκύτταρα
(Leeuwis, Nguyen et al. 2010).

5

Η υπερδιήθηση του πλάσματος στο νεφρικό σπείραμα, είναι η κυριότερη λειτουργία
του νεφρού. Η ΣΒΜ είναι μία πολύ λεπτή ΒΜ που παίζει σημαντικό ρόλο στο ΦΣΔ. Με

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

ηλεκτρονική μικροσκοπία εμφανίζεται να έχει τρεις ζώνες: μία central lamina densa, μία inner
lamina rara interna και μία outer lamina rara externa (Tryggvason and Patrakka 2006).

Ο ρόλος της ΣΒΜ στους νεφρούς είναι πολύ σημαντικός και αυτό φαίνεται από το

γεγονός ότι, ανωμαλίες στη ΣΒΜ σχετίζονται με νεφρικές βλάβες. Πιο συγκεκριμένα
ταυτοποιήθηκαν κληρονομικές ασθένειες του σπειράματος που συνδέονται με δομικές
ανωμαλίες των συστατικών της ΣΒΜ.

Η ΣΒΜ είναι ένας ειδικός τύπος ΒΜ, λόγω του πάχους της που είναι 300-350 nm και
της θέση της ανάμεσα σε δύο κυτταρικά στρώματα, των ποδοκυττάρων και των ενδοθηλιακών

κυττάρων. Οι δύο τύποι κυττάρων συνθέτουν και εκκρίνουν συστατικά της ΣΒΜ κατά τη
διάρκεια της σπειραματογένεσης, όπως επίσης παίζουν και σημαντικό ρόλο στη διατήρηση

της δομής και της λειτουργίας της ΣΒΜ μετά την ωρίμανση του σπειράματος. Σε μία εργασία
που δημοσιεύτηκε το 2009 από τον Dale R. Abrahamson και τους συνεργάτες του, γίνεται

αναφορά για την κυτταρική προέλευση του κολλαγόνου τύπου IV και της λαμινίνης,

ΑΠ

συστατικών της ΣΒΜ (Abrahamson, Hudson et al. 2009). Μετά από συγκεκριμένη σειρά
πειραμάτων, έχει αποδειχθεί ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα μεσαγγειακά κύτταρα και τα
ποδοκύτταρα του μη ώριμου σπειράματος συνθέτουν τις αλυσίδες α1α1α2 του κολλαγόνου
τύπου IV. Αξιοσημείωτο είναι ότι, μόνο τα ποδοκύτταρα παράγουν και εκκρίνουν τις

Π

αλυσίδες α3α4α5 του κολλαγόνου IV και όχι τα ενδοθηλιακά και τα μεσαγγειακά κύτταρα.
Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα ποδοκύτταρα συνθέτουν τις

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

λαμινίνες α1 και β1 και μετά παράγουν τις λαμινίνες α5 και β2. Εξάλλου, στην αρχή της
οργανογένεσης παράγεται πρώτα η λαμινίνη α1β1γ2 και μετά η α5β2γ1. Σε αντίθεση με τις
περισσότερες βασικές μεμβράνες του σώματος, η σύνθεση του κολλαγόνου και της λαμινίνης
της ΣΒΜ αλλάζει καθώς το σπείραμα ωριμάζει (εικόνα 1.4).
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Εικόνα 1.4: Η κυτταρική προέλευση του κολλαγόνου τύπου IV και της λαμινίνης, συστατικών της ΣΒΜ.

1.3

ΑΠ

(Abrahamson, Hudson et al. 2009).

ΠΟΔΟΚΥΤΤΑΡΑ

Το πιο σημαντικό ίσως μέρος του φραγμού διήθησης, είναι τα επιθηλιακά

Π

σπειραματικά κύτταρα, τα ποδοκύτταρα. Στην ουσία τα κύτταρα αυτά οργανώνουν τη δομή
του σπειράματος και «φροντίζουν» για την λειτουργία του. Ήδη από την έναρξη της

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

ανάπτυξης του σπειράματος, τα ποδοκύτταρα δέχονται μηνύματα από τα άλλα κύτταρα που
εδράζονται στο σπείραμα (π.χ. τα μεσαγγειακά κύτταρα), για να δημιουργηθεί κατάλληλα η

δομή του ΦΣΔ. Αποτελούν το εξωτερικό τμήμα του φραγμού διήθησης, βρίσκονται
περιελιγμένα ακριβώς πάνω από τη ΣΒΜ και μοιάζουν σαν «χταπόδια». Έχουν ένα κύριο
σώμα τοποθετημένο στο χώρο που οριοθετείται από την κάψα του Bowman και διαθέτουν
εκτενείς

αποφυάδες,

οι

οποίες

διακλαδίζονται

σε

ποδοειδείς

προσεκβολές,

που

προσκολλώνται στην πλευρά της ΣΒΜ προς την ουροφόρο κοιλότητα. Γειτονικές ποδοειδείς
προσεκβολές ενώνονται μεταξύ τους με ένα είδος τροποποιημένης ενδιάμεσης σύνδεσης, που
ονομάζεται λεπτό διάφραγμα (slit diaphragm) (Reiser, Kriz et al. 2000).

7

Το λεπτό διάφραγμα θεωρείται το καθοριστικό φράγμα των πρωτεϊνών για να μην
εισέλθουν στο πρόουρο (γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτεϊνουρία σχετίζεται με τραυματισμό
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των ποδοκυττάρων). Κάποιες πρωτεΐνες συστατικά του λεπτού διαφράγματος είναι η νεφρίνη,
η ποδοσίνη, οι FAT1 και FAT2, όπως επίσης και το κανάλι ασβεστίου TRPC6. Οι πρωτεΐνες
CD2AP και Nck, συνδέουν το λεπτό διάφραγμα με την ακτίνη του κυτταροσκελετού. Επίσης,
η CD2AP πρωτεΐνη, συνδέεται και με τη νεφρίνη και την ποδοσίνη (Leeuwis, Nguyen et al.
2010).

Η απώλεια των ποδοκυττάρων χαρακτηρίζει τις περισσότερες σπειραματικές

ασθένειες. Η διαδικασία αυτή είναι προοδευτική και χαρακτηρίζεται από διακριτά στάδια.
Αρχίζει συνήθως με τη συγχώνευση των ποδικών προσεκβολών και σταδιακή απώλεια των

ποδοκυττάρων. Συνέπεια αυτού, η «αποψιλωμένη» ΒΜ είναι πλέον ευάλωτη στη
σπειραματική υδροστατική πίεση, λόγω έλλειψης της υποστηρικτικής δομής των

ποδοκυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΒΜ να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα της
κάψας του Bowman και να επέρχεται τελικά η συρρίκνωση του σπειράματος. Ακολουθεί η

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

προσέλευση ινοβλαστών και τελικά η σπειραματοσκλήρυνση και ίνωση.

Εικόνα 1.5: Τα ποδοκύτταρα.
(http://www.jimstanis.com/VMD_podocyte_glomerulus_sem_.htm)
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1.4

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΒΜ
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Η σύσταση της ΒΜ είναι διαφορετική και ειδική σε κάθε ιστό. Η σύνθεση και η
συναρμολόγησή της ποικίλει, σύμφωνα με τη φυσιολογία του ιστού και/ή την παθολογική

κατάσταση. Η σύνθεση της ΒΜ, τροποποιείται λόγω ύπαρξης διαφόρων ισομορφών που
προκύπτουν λόγω εναλλακτικού ματίσματος, λόγω γονιδιακής ρύθμισης ειδικής για κάθε ιστό
και μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων.

Η ετερογένεια του κολλαγόνου IV και λαμινίνης, είναι η κύρια μοριακή βάση για

ιστοειδικές συνθέσεις ΒΜ, που οδηγούν σε διαφορετικές λειτουργίες των ΒΜ. Δεκαπέντε

πιθανοί συνδυασμοί ετεροτριμερών λαμινίνης και έξι πρωτομερή κολλαγόνου τύπου IV,

εκφράζονται διαφορετικά σε κάθε σημείο του σώματος. Αυτό παρατηρείται στους νεφρούς

θηλαστικών, όπου τα πρωτομερή α3α4α5 (IV) βρίσκονται στη ΣΒΜ, ενώ α1α1α2 (IV) και
α5α5α6 (IV) πρωτομερή βρίσκονται στη ΒΜ του ελύτρου του Bowman.

Ιστορικά, οι βιοχημικές μελέτες για την σύσταση της ΣΒΜ, έγιναν στο ποντίκι EHS

(Engelbrecht Holm-Swarm sarcoma model). Το matrigel, ήταν συστατικό από αυτά τα

ΑΠ

μοντέλα, και το χρησιμοποιούσαν συχνά σε in vitro κυτταρικές μελέτες (LeBleu, Macdonald
et al. 2007). Παρόλα αυτά, οι ΒΜ από όγκους διαφέρουν από τις φυσιολογικές ΒΜ. Η ΣΒΜ,
όπως όλες οι ΒΜ, αποτελείται από κολλαγόνο τύπου IV, λαμινίνη, νιδογόνο και

Π

πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης, ως κύρια συστατικά (εικόνα 1.6).
Το κολλαγόνο τύπου IV και η λαμινίνη είναι τα κύρια συστατικά των ΒΜ και
αυτοσυγκροτούνται ατομικά σε υπερδομές και τα δυο αυτά δίκτυα είναι σημαντικά για τη

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

σταθερότητα των ΒΜ. Το νιδογόνο/εντακτίνη και η περλεκάνη, «γεφυρώνουν» τα δίκτυα της
λαμινίνης και του κολλαγόνου IV, αυξάνοντας τη σταθερότητα και επιδρώντας στη δομική
ακεραιότητα των ΒΜ. Πρέπει να τονιστεί, ότι υπάρχουν και πολλά άλλα συστατικά της ΒΜ
συμπεριλαμβανομένης της αγκρίνης (150κDa), της ινωδονεκτίνης, τα κολλαγόνα τύπου XV
και

XVIII,

η

SPARC

(όξινη

εκκρινόμενη

πρωτεΐνη

και

πλούσια

σε

κυστεΐνες)/οστεονεκτίνη/BM40 και φιμπουλίνη/ BM90 (90κDa γλυκοπρωτεΐνη) (LeBleu,
Macdonald et al. 2007). Ειδική σύνθεση αυτών των δευτερευόντων συστατικών, προσφέρει
στους ιστούς που περιβάλλονται φυσικά με ΒΜ, ιδιαιτερότητα και ετερογένεια. Όμως, για τις
μεγαλύτερες διαφορές στη σύνθεση των ΒΜ στους διάφορους ιστούς, συνεισφέρουν το
κολλαγόνο IV και η λαμινίνη, που είναι εξάλλου οι πιο άφθονες πρωτεΐνες των ΒΜ. Τα
9

συστατικά των ΒΜ υπάρχουν σε διάφορες ισομορφές και έχουν ειδική κατανομή εξαρτώμενη
από τον ιστό (Hudson, Tryggvason et al. 2003; Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald et al. 2007;

Π

ΑΠ
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Gubler 2008; Miner 2011).

Εικόνα 1.6: Τα συστατικά της ΣΒΜ και η συναρμολόγησή τους.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Το κολλαγόνο τύπου IV, η λαμινίνη, το νιδογόνο και η περλεκάνη (LeBleu, Macdonald et al. 2007).

1.5

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ IV
Στη μεγάλη οικογένεια των κολλαγόνων ανήκουν 28 πρωτεΐνες, που είτε εκφράζονται

στους συνδετικούς ιστούς του σώματος, είτε είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες σε πολλά είδη

κυττάρων με μεγάλη λειτουργική ποικιλία (Kadler, Baldock et al. 2007; Deltas, Pierides et al.
2013). Το κολλαγόνο τύπου ΙV πρωτοαπομονώθηκε από τον Kefalides το 1966 και έκτοτε

δεκάδες ερευνητές ασχολήθηκαν με αυτό (Kefalides 1966). Όπως όλα τα κολλαγόνα, έτσι και
10

το κολλαγόνο τύπου IV, συντίθεται από 3 α-αλυσίδες, που περιτυλίγονται η μία γύρω από την
άλλη και σχηματίζουν ένα μόριο τριπλής έλικας, το πρωτομερές.

ΑΖ
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Καθώς το κολλαγόνο τύπου I είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη του ανθρώπινου σώματος,
το κολλαγόνο τύπου IV είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη των ΒΜ. Τα κολλαγόνα είναι ινώδη ή

μη ινώδη. Τα κολλαγόνα I, II, III, και V είναι ινώδη, ενώ το κολλαγόνο τύπου ΙV είναι μη
ινιδιακό και αποτελεί το 50% όλων των ΒΜ και μελέτες που έγιναν στα ποντίκια δείχνουν ότι
εκφράζεται στην 4.5η μέρα του εμβρυονικού σταδίου. Τα μη ινώδη κολλαγόνα διαφέρουν από

τα ινώδη κολλαγόνα του συνδετικού ιστού, από την παρουσία της NC1 περιοχής (Non
Collagenous domain, NC1 domain).

Στα θηλαστικά 6 διακριτά γονίδια κωδικοποιούν για 6 διακριτές αλυσίδες τύπου IV
κολλαγόνου, γνωστές ως α1-α6 αλυσίδες. Κάθε α-αλυσίδα έχει μήκος 400nm και συντίθεται

από το Ν-τελικό 7S άκρο, μία τριπλή ελικοειδή κολλαγονική περιοχή και μία C-τελική μη

κολλαγονική σφαιρική περιοχή (NC1 domain). Η κολλαγονική περιοχή περιλαμβάνει μία
επαναλαμβανόμενη αμινοξική ακολουθία Gly-X-Y, όπου κάθε 3ο αμινοξύ είναι γλυκίνη. Τα Χ
και Υ είναι συχνά προλίνη ή υδροξυπρολίνη ή λυσίνη ή υδροξυλυσίνη. Αυτή η ελαστικότητα

ΑΠ

αμινοξέων, εξασφαλίζει δομική ακεραιότητα των πρωτομερών του κολλαγόνου IV και

ακολούθως της υπερδομής του. Εν αντιθέσει με τα ινώδη κολλαγόνα, οι αλυσίδες του
κολλαγόνου τύπου IV, εμφανίζουν πολλές διακοπές (22-26 αμινοξέων) σαν μικρές
παρεμβάσεις στην περιοχή κολλαγόνου, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλού βαθμού δομική

Π

ευκαμψία στο μόριο. Ο αριθμός των διακοπών ποικίλει ανάμεσα στις αλυσίδες, έχοντας η α1
αλυσίδα τον μικρότερο αριθμό διακοπών (21 αμινοξέα) και η α4 αλυσίδα τον μεγαλύτερο

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

αριθμό (26 αμινοξέα) (Khoshnoodi, Pedchenko et al. 2008). Η 7S N-τελική περιοχή
περιλαμβάνει επίσης Gly-X-Y επαναλήψεις. Η περιοχή NC1 δεν έχει υδροξυπρολίνη, αλλά
είναι πλούσια σε κυστεΐνες και λυσίνες και σχηματίζει μία σφαιρική περιοχή. Οι 6 διακριτές
αλυσίδες που έχουν ταυτοποιηθεί, κωδικοποιούνται από 6 διαφορετικά γονίδια εντοπισμένα
σε ζευγάρια (διατεταγμένα κεφαλή προς κεφαλή και ρυθμίζονται από ένα υποκινητή διπλής
κατεύθυνσης) σε διαφορετικά χρωμοσώματα: COL4A1-COL4A2 βρίσκονται στο 13q34,
COL4A3-COL4A4 στο 2q35-37 και COL4A5-COL4A6 στο χρωμόσωμα Χ.
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Εικόνα 1.7: Οι 6 α-αλυσίδες του κολλαγόνου IV, οι οποίες κωδικοποιούνται από 6 διαφορετικά γονίδια.

Τα γονίδια είναι εντοπισμένα σε ζευγάρια σε διαφορετικά χρωμοσώματα: COL4A1-COL4A2 βρίσκονται στο 13q34,
COL4A3-COL4A4 στο 2q35-37 και COL4A5-COL4A6 στο χρωμόσωμα Χ (Tryggvason and Patrakka 2006).

Τόσο η 7S όσο και η NC1 περιοχές, είναι σημαντικές για το σχηματισμό του δικτύου

του κολλαγόνου. Και οι 6 γενετικά διακριτές ισομορφές των αλυσίδων του κολλαγόνου IV,

ΑΠ

εμφανίζονται υψηλά συντηρημένες μεταξύ των σπονδυλωτών. Ομοπαράθεση μεταξύ των 6

τύπων αλυσίδων, του κολλαγόνου τύπου IV, δείχνει να διαφέρουν κυρίως στις NC1 περιοχές
τους. Θεωρητικά, αυτές οι αλυσίδες θα μπορούσαν να σχηματίσουν 76 διαφορετικούς

Π

συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων 6 ομοτριμερών και 70 ετεροτριμερών. Παρόλα αυτά, οι
α-αλυσίδες αυτοσυναρμολογούνται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ), για να σχηματίσουν 3
διαφορετικούς τύπους ετεροτριμερών (α1α1α2, α3α4α5, α5α5α6), τα οποία είναι οργανωμένα

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

σε 3 διακριτά δίκτυα (Hudson, Kalluri et al. 1994; Boutaud, Borza et al. 2000; Borza, Bondar
et al. 2001; Hudson, Tryggvason et al. 2003) και οι οποίοι συνδυασμοί είναι βιολογικά
συμβατοί. Στις ΒΜ όλων των τμημάτων των ανώριμων νεφρώνων, βρίσκεται και εκφράζεται
το α1α1α2(IV)-α1α1α2 (IV) δίκτυο.
Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του σπειράματος του νεφρού, εμφανίζεται μία

αλλαγή στο πλέγμα του τύπου IV κολλαγόνου: το τριμερές α1α1α2(IV) αντικαθίσταται από το
α3α4α5(IV) τριμερές. Το α1α1α2(IV) πρωτομερές συνεχίζει να εκφράζεται στα μεσαγγειακά

κύτταρα (κύτταρα των σπειραμάτων των νεφρών των θηλαστικών). Το α3α4α5(IV)-

α3α4α5α(IV) δίκτυο, είναι παρόν σε όλο το στρώμα της ΣΒΜ και επίσης εκφράζεται στη ΒΜ
12

του άπω εσπειραμένου σωληναρίου, στις ΒΜ των κυψελίδων του πνεύμονα και στις
εξειδικευμένες ΒΜ του ματιού και του κοχλία του αυτιού. Το δίκτυο α1α1α2(IV)-α5α5α6(IV)
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εκφράζεται στο έλυτρο του Bowman (αλλά όχι στην ΣΒΜ), στη ΒΜ των συλλεκτικών
σωληναρίων των νεφρώνων και στις ΒΜ των επιδερμικών και λείων μυϊκών κυττάρων.

Πλευρικές αλληλεπιδράσεις (side-by-side), ειδικά πολλές μεταξύ α3α4α5(IV) πρωτομερών,
δυναμώνουν τις συνδέσεις μεταξύ των συστατικών του πλέγματος και αυξάνουν τη

σταθερότητα του δικτύου (Kuhn, Wiedemann et al. 1981; Timpl, Wiedemann et al. 1981;
Miner 1999; Hudson, Tryggvason et al. 2003; Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald et al. 2007;

ΑΠ

Plaisier, Gribouval et al. 2007; Gubler 2008).

Εικόνα 1.8: Υπάρχουν 6 διαφορετικές α-αλυσίδες.

Π

Αυτές συνδυάζονται ανά 3, για να σχηματίσουν τα πρωτομερή. Οι βιολογικά συμβατοί συνδυασμοί είναι: α1α1α2, α3α4α5,
α5α5α6 (Hudson, Tryggvason et al. 2003).

ΛΟ
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Η αναγνώριση των αλυσίδων και ο μεταξύ τους συνδυασμός γίνεται μέσω των NC1
περιοχών τους, που αρχίζουν το σχηματισμό της τριπλής έλικας σαν φερμουάρ, προχωρώντας
στο αμινοτελικό άκρο. Η NC1 περιοχή περιορίζει τη δυνατότητα κάθε α-αλυσίδας να
συνδυάζεται με άλλες α-αλυσίδες τυχαία. Αυτές οι κρίσιμες περιοχές φαίνεται να είναι
υπεύθυνες για να διαβεβαιώνουν ότι, οι α-αλυσίδες σχετίζονται μόνο με τους κατάλληλους
«συνεταίρους». Ενώ δύο πρωτομερή ενώνονται με τις C-τελικές NC1 περιοχές τους, τέσσερα
πρωτομερή ενώνονται με τις Ν-τελικές 7S περιοχές τους.
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Εικόνα 1.9: Τα πρωτομερή σχηματίζουν δίκτυα με άλλα πρωτομερή.

Συνδυάζονται ανά δύο οι NC1 περιοχές και δημιουργούν τα εξαμερή. Επίσης, 4 πρωτομερή ενώνονται με τις 7S περιοχές
τους (Hudson, Tryggvason et al. 2003).

Το 2002 ο Manuel E. Than και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι τα προκύπτοντα NC1
εξαμερή σταθεροποιούνται με θειοαιθερικούς δεσμούς μεταξύ μεθειονίνης της μίας αλυσίδας

ΑΠ

και λυσίνης της απέναντι (Than, Henrich et al. 2002). Η ακριβής φύση αυτού του δεσμού,

μελετήθηκε περαιτέρω με χρήση ειδικών ενζύμων και φασματοσκοπία μάζας και έδειξε ότι η
μεθειονίνη από τη μία αλυσίδα ενώνεται με αυτό το δεσμό, με υδροξυλυσίνη της άλλης
αλυσίδας (S-hydroxylysyl-metheionine). Αυτός ο δεσμός δημιουργείται μέσω δύο μετα-

Π

μεταφραστικών τροποποιήσεων, υδροξυλίωση της λυσίνης σε υδροξυλυσίνη και δημιουργία
ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ αυτής και του θείου της μεθειονίνης. Σημαντικό ρόλο σε αυτές

ΛΟ
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τις τροποποιήσεις, παίζουν ειδικά ένζυμα, μελέτη των οποίων θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη
μελέτη της βιοσύνθεσης του κολλαγόνου (Vanacore, Friedman et al. 2005).
Η αμινοτελική 7S περιοχή έχει κατάλοιπα κυστεΐνης και λυσίνης τα οποία είναι

σημαντικά για την σύνδεση τεσσάρων πρωτομερών, σχηματίζοντας δισουλφιδικούς δεσμούς
και άλλους δεσμούς μεταξύ των αμινοξέων. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τετραμερών
παίζει και ο βαθμός της γλυκοσυλίωσης της αμινοτελικής περιοχής. Χρησιμοποιώντας μία

βακτηριακή κολλαγενάση, κατάφεραν και απομόνωσαν την αμινοτελική περιοχή, με βαθμό
καθίζησης κατά τη φυγοκέντρηση 7S, για αυτό η αμινοτελική περιοχή, ονομάστηκε 7S
(Khoshnoodi, Pedchenko et al. 2008). Mε το ίδιο ένζυμο μπόρεσαν και απομόνωσαν την NC1
περιοχή, την οποία και μελέτησαν ως εξαμερή.
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Όπως όλα τα κολλαγόνα, έτσι και η βιοσύνθεση του κολλαγόνου τύπου IV, υπόκειται
διάφορες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις με τη συμμετοχή διαφόρων ενζύμων. Αυτές οι
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τροποποιήσεις είναι πολύ σημαντικές και περιλαμβάνουν αφαίρεση του πεπτιδίου οδηγού
μέσα στο ΕΔ, υδροξυλίωση προλίνης και λυσίνης, γλυκοσυλίωση συγκεκριμένων κατάλοιπων

υδροξυλυσίνης, προσθήκη σακχάρων πλούσιων σε μαννόζη και τέλος σχηματισμό
δισουλφιδικών δεσμών μέσα στην αλυσίδα, ανάμεσα στα 12 συντηρημένα κατάλοιπα

κυστεΐνης που βρίσκονται στην NC1 περιοχή. Πρέπει να τονιστεί, ότι η βιοσύνθεση του

κολλαγόνου εξαρτάται άμεσα από την συμμετοχή της πρωτεΐνης συνοδού, Hsp47 (Matsuoka,
Kubota et al. 2004; Myllyharju and Kivirikko 2004).

1.5.1 Η εξέλιξη της συναρμολόγησης των α-αλυσίδων του κολλαγόνου

Ο Timpl και οι συνεργάτες του, το 1981, είχαν αναφέρει το πρώτο μοντέλο οργάνωσης

του δικτύου του κολλαγόνου IV (Timpl, Wiedemann et al. 1981). Ανακαλύφθηκε πρώτα η

ΑΠ

ένωση των δύο NC1 περιοχών και ακολούθως μετά από ενζυμική διάσπαση, παρέμειναν 4

αλυσίδες ενωμένες στο αμινοτελικό άκρο, χωρίς το καρβοξυτελικό άκρο. Έτσι, βρέθηκε ότι
το κολλαγόνο τύπου IV, αποτελείται από δύο διακριτές περιοχές, την 7S περιοχή που ενώνει 4

Π

μόρια και την NC1 περιοχή, η οποία συνδέει δύο μόρια. Το 1982 έγινε η πρώτη νύξη για
ύπαρξη δισουλφιδικών δεσμών μέσα στην ίδια αλυσίδα και συγκεκριμένα στο καρβοξυτελικό
άκρο (NC1 περιοχή). Μέχρι το 1985, ήταν γνωστή η ύπαρξη μόνο δύο αλυσίδων του

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

κολλαγόνου τύπου IV της ΣΒΜ, η α1(IV) και η α2(IV). Μετά από διάφορες χημικές
αναλύσεις, ανακαλύφθηκαν και 2 άλλες αλυσίδες με διαφορετική αμινοξική ακολουθία, η
α3(IV) και α4(IV) (Butkowski, Wieslander et al. 1985; Wieslander, Langeveld et al. 1985;
Butkowski, Langeveld et al. 1987). Η έρευνα συνεχίστηκε και με δημιουργία cDNA κλώνων
και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Morrison, Germino et al. 1991; Mariyama, Kalluri et

al. 1992), κατάφερε να χαρακτηριστεί η πρωτοταγής δομή των α3 και α4 αλυσίδων του
κολλαγόνου τύπου IV και η θέση των γονιδίων τους στο χρωμόσωμα 2 (Quinones, Bernal et
al. 1992; Turner, Mason et al. 1992; Mariyama, Leinonen et al. 1994). Στη συνέχεια,

ανακαλύφθηκαν και οι α5(IV) και α6(IV). Το 2000 επιβεβαιώθηκε μετά από απομόνωση NC1

εξαμερών από ΒΜ, ότι η αναγνώριση γίνεται μέσω των καρβοξυτελικών αυτών περιοχών
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(Boutaud, Borza et al. 2000). Προηγουμένως είχε ξαναμελετηθεί ο τρόπος ελίκωσης των 3
αλυσίδων από άλλη ερευνητική ομάδα (Dolz, Engel et al. 1988) καθώς το 1984 είχε
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προηγηθεί η διαπίστωση ότι μόρια που στερούνταν την καρβοξυτελική NC1 περιοχή δεν
μπορούσαν να σχηματίσουν δίκτυα (Yurchenco and Furthmayr 1984). Αξιοσημείωτη υπήρξε

η παραδοχή ότι, για τη δημιουργία του εξαμερούς από τις NC1 περιοχές των αλυσίδων α3, α4,
α5, απαιτούνται και οι 3 NC1 περιοχές και οποιαδήποτε μετάλλαξη σε μία από αυτές
επηρεάζει τη δημιουργία του δικτύου α3α4α5. Το 2006 δοκιμάστηκαν πειράματα κινητικής

και κρυσταλλογραφίας, τα οποία έδειξαν το λόγο δημιουργίας ετεροτριμερών, παρά

ομοτριμερών. Συγκεκριμένα, η NC1 περιοχή της α2(IV) αλυσίδας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο
στη δημιουργία του ετεροτριμερούς α1α1α2, αφού συνδέεται με μεγαλύτερη συγγένεια με την
α1 (IV) αλυσίδα (δημιουργώντας το ετεροτριμερές α1α1α2), παρά με τον ίδιο τον εαυτό της.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, είχε γίνει προσπάθεια με διάφορα ηλεκτρονικά
μοντέλα, να ενώσουν 3 αλυσίδες α2(IV) και δεν ήταν εφικτό (Sundaramoorthy, Meiyappan et

al. 2002). Οι μελέτες στην κινητική, ομο- ή ετεροτριμερών αλληλεπιδράσεων, δείχνουν ότι ο
λόγος που ίσως υπάρχουν ετεροτριμερή στο κολλαγόνο τύπου IV, παρά ομοτριμερή, είναι

γιατί είναι πιο σταθερά. Έτσι, αφού στα in vitro πειράματα είναι πιο σταθερά, αυτό θα ισχύει

ΑΠ

λογικά και in vivo. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν 2 συγκεκριμένες περιοχές μέσα στην NC1
περιοχή, η μία αποτελείται από 13 αμινοξέα (β-hairpin motif) και η άλλη αποτελείται από 15
αμινοξέα (VR3) οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των NC1 περιοχών 2
αλυσίδων. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η συναρμολόγηση των 3 αλυσίδων στο ΕΔ,

Π

επηρεάζεται από δύο παράγοντες: α. συγκεκριμένες περιοχές αναγνώρισης μέσα στην NC1
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περιοχή, β. διαφορετική συγγένεια των α-αλυσίδων για την δημιουργία διμερούς.

1.6

ΛΑΜΙΝΙΝΗ
Η λαμινίνη είναι η πιο άφθονη μη-κολλαγονική πρωτεΐνη στις ΒΜ, η οποία ανήκει σε

μία οικογένεια ετεροτριμερών γλυκοπρωτεϊνών. Είναι απαραίτητη για τη συναρμολόγηση της

ΒΜ και αλληλεπιδρά με το κολλαγόνο μέσω του νιδογόνου (Gubler 2008). Επίσης,
επικοινωνεί και με γειτονικά κύτταρα μέσω υποδοχέων. Ο Timpl και οι συνεργάτες του, το

1979, απομόνωσαν λαμινίνη από όγκο ποντικού (ΕΗS sarcoma) και έκαναν λόγο για την
16

ύπαρξη δύο τουλάχιστον αλυσίδων, οι οποίες συνδέονταν με δισουλφιδικούς δεσμούς (Timpl,
Rohde et al. 1979). Έπειτα μίλησαν για τρεις αλυσίδες την Α, Β1 και Β2. Αυτές οι αλυσίδες
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τώρα είναι οι α1, β1, και γ1. Έντεκα γονίδια κωδικοποιούν για έντεκα αλυσίδες της
πρωτεϊνικής οικογένειας της λαμινίνης (α1-5, β1-3, γ1-3) και σχηματίζουν διάφορα

ετεροτριμερή. Ο Jeffrey H. Miner το 1999, κάνει λόγο για 12 ετεροτριμερή (Miner 1999), ενώ
το 2007 διάφοροι ερευνητές, μιλάνε πια για 15 ετεροτριμερή (πίνακας 1.1) που εντοπίζονται
όλες στις ΒΜ (LeBleu, Macdonald et al. 2007; Gubler 2008). Η λαμινίνη ανήκει σε μία

αναπτυσσόμενη οικογένεια γλυκοπρωτεϊνών, γιατί το 2013 ερευνητές αναφέρουν ότι
υπάρχουν 16 τελικά ισομορφές (Hohenester and Yurchenco 2013).

Η α-αλυσίδα υπολογίζεται να έχει μέγεθος 400 kDa και 160 nm μήκος. Τα 1000
αμινοξέα στο C-τελικό άκρο δημιουργούν πέντε ομόλογες LG (LG1-5) περιοχές (σφαιρικά

μοτίβα) που αποτελούνται από 150-180 αμινοξέα και αθροιστικά ονομάζονται G-περιοχή (ααλυσίδα μόνο). Η G-περιοχή είναι η κύρια πλευρά κυτταρικής προσκόλλησης της λαμινίνης

με ιντεγκρίνες, δυστρογλυκάνες, συνδεκάνες και ηπαράνες. Συγκεκριμένα, οι LG1 και LG2
περιοχές, είναι αυτές που συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ενώ οι LG3-5

παίζουν ρόλο στο ΦΣΔ (Kikkawa and Miner 2006; Miner 2008; Van Agtmael and Bruckner-

ΑΠ

Tuderman 2010). Μαζί η β-αλυσίδα και γ-αλυσίδα είναι περίπου 200 kDa με μικρούς
βραχίονες των 60 και 40nm σε μήκος αντίστοιχα και σημειώνεται ότι δεν έχουν G-περιοχή. Οι
ισομορφές λαμινίνης είναι ετεροτριμερείς αλυσίδες που μοιάζουν σαν ένα «πηρούνι τριών

Π

δοντιών» (Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald et al. 2007). Το C-τελικό άκρο των α, β και γ
αλυσίδων σχηματίζουν την «λαβή» του πιρουνιού της λαμινίνης. Αυτή η λαβή είναι 77 nm,
τριπλής α-έλικας, σπειροειδώς τυλιγμένη που περιλαμβάνει τις περιοχές I και II κάθε μίας από
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τις αλυσίδες. Το Ν-τελικό άκρο των τριών αλυσίδων περιλαμβάνει τις εναπομείνασες

περιοχές (III, IV, V, VI). Αυτές οι περιοχές είναι σημαντικές για τη δημιουργία δικτύου της
λαμινίνης. Και οι 15 λαμινίνες ανακαλύφθηκαν στις ΒΜ.
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Εικόνα 1.10: Η σταυροειδής μορφή της λαμινίνης.

ΑΠ

Οι σφαιρικές περιοχές στο Ν-τελικό άκρο, χωρίζονται από τις LEa, LEb, LEc (laminin-epidermal-growth-factor-like repeats).
Οι LN σφαιρικές περιοχές, είναι σημαντικές για το σχηματισμό δικτύου της λαμινίνης και βρίσκονται σε όλες τις αλυσίδες. Η
α-αλυσίδα περιέχει την L4a, L4b σφαιρικές περιοχές. Οι β- και γ- αλυσίδες, έχουν τις LF και L4 περιοχές αντίστοιχα. Το Cτελικό άκρο των α-αλυσίδων σχηματίζει τις LG περιοχές (LG1-5) (Van Agtmael and Bruckner-Tuderman 2010).

Η λαμινίνη-1 είναι η πρώτη που εκφράζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στην 4.5η
μέρα στο ποντίκι και είναι η πιο άφθονη λαμινίνη που βρέθηκε στις ΒΜ. Το τριμερές

Π

λαμινίνης-1 είναι ένα κύριο συστατικό των κυττάρων του σαρκώματος EnglebrethHolmswarm, έτσι η περισσότερη βιβλιογραφία όσον αφορά τη βιοχημεία της λαμινίνης, έχει
να κάνει με μελέτες στη λαμινίνη-1. Οι περισσότερες αλυσίδες λαμινίνης βρέθηκαν στο
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νεφρό, όπως τεκμηριώθηκε από ανοσοϊστοχημικές μελέτες. Στην ανάπτυξη των νεφρών, η
λαμινίνη-1 (α1β1γ1) παίζει σημαντικό ρόλο επειδή αντισώματα προς α1-αλυσίδα,

αναστέλλουν τη μετάβαση του μεσοδερμικού ιστού στο επιθήλιο, που εμφανίζεται κατά το
ξεκίνημα της νεφρογένεσης. Στα ποντίκια και στους ανθρώπους έχει βρεθεί η λαμινίνη-2
(α2β1γ1) στα μεσαγγειακά κύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα των σπειραμάτων του νεφρού στα
θηλαστικά. Παρέχουν δομική στήριξη, πιθανόν ρυθμίζουν την αιματική ροή και έχουν
φαγοκυτταρική δράση. Αντίθετα, στα μεσαγγειακά κύτταρα των αρουραίων, υπάρχει η
λαμινίνη-4 (α2β2γ1). Εκτενέστερη μελέτη για τις λαμινίνες 5, 6 και 7, που φέρουν την α3αλυσίδα δεν έχει γίνει, όσον αφορά την κατανομή τους στο νεφρό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
πολλές διφορούμενες απόψεις στη βιβλιογραφία. Στον ώριμο νεφρό βρέθηκε η α3-αλυσίδα
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στην ΒΜ των νεφρικών θηλών, αλλά δεν βρέθηκε στη μεμβράνη του σπειράματος ή των
αθροιστικών σωληναρίων.
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Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ξεκάθαρο ποιο ρόλο έπαιζαν και αν έπαιζαν η λαμινίνη-2

και η λαμινίνη-4 στους νεφρούς, καθώς μεταλλάξεις στην α2-αλυσίδα προκαλούν μυϊκή
δυστροφία στα ποντίκια και στους ανθρώπους, ενώ δεν είχαν βρεθεί να προκαλούν νεφρικές

βλάβες (Miner 1999). Σήμερα γνωρίζουμε ότι, μεταλλάξεις στην αλυσίδα β2 της λαμινίνης-11
(α5β2γ1) προκαλούν το σύνδρομο Pierson (Miner and Patton 1999).

Η γ2-αλυσίδα της λαμινίνης έχει βρεθεί στα αθροιστικά σωληνάρια των νεφρώνων και

στις μεμβράνες των εγγύς και άπω εσπειραμένων σωληναρίων. Η λαμινίνη-3 (α1β2γ1)

παροδικά συμμετέχει στην ανάπτυξη της ΣΒΜ (Miner 1998). Η λαμινίνη-8 (α4β1γ1) και η

λαμινίνη-9 (α4β2γ1) απουσιάζουν από τον ώριμο νεφρό, αλλά παίζουν ρόλο στη
νεφρογένεση. Η λαμινίνη-9 (α4β2γ1) είναι παρούσα στην ανώριμη ΣΒΜ, αλλά η α4-αλυσίδα
σταδιακά εξαφανίζεται, καθώς το σπείραμα ωριμάζει. Η λαμινίνη-10 (α5β1γ1) είναι άφθονη
στον ώριμο νεφρό, ενώ αντίθετα η λαμινίνη-11 (α5β2γ1) είναι περιορισμένη στο νεφρό και η

παρουσία της επιβεβαιώθηκε μόνο στη ΣΒΜ και στις ΒΜ των αρτηριδίων (των ενδοθηλιακών

και αγγειακών λείων μυών). Η λαμινίνη-11 είναι η κύρια λαμινίνη της ώριμης ΣΒΜ. Επίσης,
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είναι πολύ σημαντική για την κατάλληλη νεφρική λειτουργία και είναι γνωστή ως λαμινίνη-

521. Αυτό αποδεικνύεται από στοχευμένη μεταλλαξιγένεση του γονιδίου της β2-αλυσίδας της
λαμινίνης. Ποντίκια που δεν έχουν β2-αλυσίδα παρουσιάζουν πρωτεϊνουρία που ξεκινά

Π

περίπου την 7η ημέρα της ζωής τους και τα ποντίκια πεθαίνουν κατά την 3η-5η εβδομάδα ζωής
(Miner 1999).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, με βάση μελέτες in situ υβριδισμού, έχει
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αμφισβητηθεί η ύπαρξη λαμινίνης-11 στη ΣΒΜ. Αυτό γιατί τα RNAs των α5 και β2 δεν έχουν
βρεθεί μέσα στα ίδια κύτταρα και τα τριμερή λαμινίνης συναρμολογούνται μέσα στα κύτταρα
(Durbeej, Fecker et al. 1996). Εν τούτοις, καμιά άλλη αλυσίδα λαμινίνης εκτός από α5, β2 και

γ1 δεν έχει παρατηρηθεί στην ώριμη ΣΒΜ. Στοχευμένη μεταλλαξιγένεση σε ποντίκια στο
γονίδιο της α5-αλυσίδας της λαμινίνης, έδειξε έλλειψη τόσο της λαμινίνης-10 όσο και της
λαμινίνης-11 (Miner, Cunningham et al. 1998). Η ύπαρξη της λαμινίνης-12 έγινε γνωστή το

1999. Η λαμινίνη-12 έχει την πιο πρόσφατη αλυσίδα, την αλυσίδα γ3. Έχουν γίνει διάφορες
τεχνικές, χωρίς να δείξουν εντοπισμό της λαμινίνης-12 στο νεφρό (Iivanainen, Morita et al.
1999; Koch, Olson et al. 1999).
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Όσον αφορά στη συναρμολόγηση της λαμινίνης, τριμερή λαμινίνης σχηματίζουν μία
σταυροειδή δομή που αποτελείται από 3 πολυπεπτίδια που ονομάζονται α, β και γ αλυσίδες.

ΑΖ
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Ιοντικές αλληλεπιδράσεις ευνοούν το σχηματισμό του βγ διμερούς, το οποίο έπειτα
σταθεροποιείται με την ενσωμάτωση της α-αλυσίδας. Δισουλφιδικοί δεσμοί σταθεροποιούν το
σημείο της διασταύρωσης των τριών αλυσίδων. Η «ράβδος» ή η «λαβή» του «πιρουνιού της
λαμινίνης», σταθεροποιείται από μία σειρά εφτά αμινοξέων, που σχηματίζουν δισουλφιδικούς

δεσμούς. Επειδή η λαμινίνη, το κολλαγόνο τύπου IV, η περλεκάνη και το νιδογόνο, είναι τα
κύρια συστατικά της ΒΜ, πιστεύεται ότι έλλειψη οποιασδήποτε από αυτές τις πρωτεΐνες θα

επηρεάσει το σχηματισμό της. Σε ποντίκια που στερούνται τις αλυσίδες των λαμινών γ1 ή β1,
δεν σχηματίζονται ΒΜ, κάτι που δείχνει ότι η λαμινίνη είναι απαραίτητη για τον αρχικό

σχηματισμό και πρώιμη ανάπτυξη της ΒΜ. Αντίθετα, το κολλαγόνο τύπου IV μαζί με το

νιδογόνο και την περλεκάνη, είναι απαραίτητα για τη διατήρηση και σταθερότητα της ΒΜ,
παρά για τον αρχικό της σχηματισμό (Arikawa-Hirasawa, Watanabe et al. 1999; Smyth,

Vatansever et al. 1999; Miner and Li 2000; Willem, Miosge et al. 2002; Miner, Li et al. 2004;
Miner and Yurchenco 2004; Poschl, Schlotzer-Schrehardt et al. 2004; Bader, Smyth et al.

ΑΠ

2005).

Πίνακας 1.1: Τα 15 ετεροτριμερή λαμινίνης που εντοπίζονται στις ΒΜ.
Η λαμινίνη 11 είναι η κύρια λαμινίνη της ώριμης ΣΒΜ.

Λαμινίνη

Σύνθεση αλυσίδας

α1β1γ1

Λαμινίνη 2/μεροσίνη
Λαμινίνη 3/s- λαμινίνη
Λαμινίνη 4/s- μεροσίνη
Λαμινίνη 5/Καλεΐνη/Νικεΐνη
Λαμινίνη 6/Κ-Λαμινίνη
Λαμινίνη 7/ΚS-Λαμινίνη
Λαμινίνη 8
Λαμινίνη 9
Λαμινίνη 10
Λαμινίνη 11
Λαμινίνη 12
Λαμινίνη 13
Λαμινίνη 14
Λαμινίνη 15

α2β1γ1
α1β2γ1
α2β2γ1
α3β3γ2
α3β1γ1
α3β2γ1
α4β1γ1
α4β2γ1
α5β1γ1
α5β2γ1
α2β1γ3
α3β2γ3
α4β2γ3
α5β2γ3

ΛΟ
ΥΪ
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Π

Λαμινίνη 1/EHS λαμινίνη/Κλασσική λαμινίνη
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1.7

ΠΕΡΛΕΚΑΝΗ – ΑΓΚΡΙΝΗ
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Η περλεκάνη είναι μία πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης (HSPG2) και βρίσκεται σε
όλες τις ΒΜ. Συνδέεται με διάφορα συστατικά της ΒΜ, όπως νιδογόνο και κολλαγόνο τύπου
IV, όπως επίσης και με ιντεγκρίνες και διάφορους αυξητικούς παράγοντες, δείχνοντας με αυτό
το τρόπο τη συμμετοχή της σε διάφορες λειτουργίες.

Η περλεκάνη αποτελείται από 5 περιοχές (περιοχές I-V) και η ολική δομή μοιάζει με

«μαργαριτάρια σε κορδόνι». Η περιοχή I στο Ν-τελικό άκρο, είναι ομοιοπολικά δεσμευμένη

με αλυσίδες θειικής ηπαράνης. Η ισχυρή ανιονική φύση των αλυσίδων θειικής ηπαράνης,
συμβάλλει στην επιλεκτικότητα με βάση το φορτίο, του ΦΣΔ. Η περιοχή IV είναι σημαντική
για την ολοκλήρωση της ΒΜ, αφού συνδέεται με άλλα συστατικά της (Hopf, Gohring et al.
1999). Παρόλο που η περλεκάνη είναι η πιο γνωστή HSPG των ΒΜ, η ώριμη ΣΒΜ, περιέχει

πρωτίστως αγκρίνη (Groffen, Ruegg et al. 1998). H αγκρίνη αρχικά εντοπίζεται στη

συναπτική ΒΜ της νευρομυϊκής σύναψης, είναι η κύρια HSPG στη ΣΒΜ, ενώ η περλεκάνη
είναι αποκλειστικά παρούσα στην ενδοθηλιακή πλευρά της ΣΒΜ και στο μεσαγγειακό

στρώμα. Οι περλεκάνες εκφράζονται στην 10.5η μέρα της εμβρυονικής ανάπτυξης στο

ΑΠ

ποντίκι, είναι «παίχτες κλειδιά» στη χονδρογένεση και εμφανίζονται επίσης στο συνδετικό
ιστό, εξωτερικά από τις μεμβράνες. Η σημασία της περλεκάνης, εντοπίστηκε καλύτερα μετά
από τη δημιουργία ζωικού μοντέλου Knock-out, το οποίο δεν μπορούσε να επιβιώσει, με

Π

προβλήματα στην καρδιά, εγκέφαλο και χόνδρους (Costell, Gustafsson et al. 1999),
υπογραμμίζοντας τη σημασία της περλεκάνης στην ανάπτυξη.

ΛΟ
ΥΪ
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Η βιοσύνθεση της περλεκάνης ξεκινάει με την ένωση ενός τετρασακχαρίτη
(γλυκουρονικό οξύ, γαλακτόζη, γαλακτόζη, ξυλόζη) στο κατάλοιπο της σερίνης της περιοχής
I, στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης (Esko and Lindahl 2001). Ο πολυμερισμός της

αλυσίδας συνεχίζεται με την προσθήκη γλυκουρονικού οξέος και N-ακετυλογλυκοζαμίνης

(σχηματίζοντας τις GAG αλυσίδες). Ακολούθως, διάφορα ένζυμα προσθέτουν θειικές ομάδες
σε διάφορες θέσεις.

Επίσης, ζωικό μοντέλο με μετάλλαξη στην αγκρίνη, πέθανε πριν τη γέννηση, λόγω

παράλυσης και ανικανότητας δημιουργίας νευρομυϊκών συνάψεων (Gautam, Noakes et al.
1996). Συνάμα, υπάρχει ακόμα μία HSPG, η bamacan, η οποία βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις
μεμβράνες του νεφρού, εκτός από την ΣΒΜ. Αναφέρεται ότι η bamacan, είναι συστατικό της
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ΣΒΜ κατά την ανάπτυξη του νεφρού, αλλά σταδιακά εξαφανίζεται (McCarthy, Bynum et al.

1.8
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1993).

ΝΙΔΟΓΟΝΟ – ΕΝΤΑΚΤΙΝΗ

Το νιδογόνο, γνωστό και ως εντακτίνη, αποτελεί το 2-3% όλων των πρωτεϊνών των

ΒΜ. Είναι μία γλυκοπρωτεΐνη με 10% υδατάνθρακα, με ίση αναλογία σε Ν- και Οολιγοσακχαρίτες. Αποτελείται από 3G περιοχές (σφαιρικές), G1 (Ν-τελικό άκρο), G2, G3 (C-

τελικό άκρο), οι οποίες χωρίζονται από δύο ραβδοειδείς περιοχές. Μία μικρή ράβδος χωρίζει
τις G1 και G2 περιοχές και μία μακρύτερη ράβδος απλώνεται μεταξύ των περιοχών G2 και G3

(LeBleu, Macdonald et al. 2007). Υπάρχουν δύο γονίδια που κωδικοποιούν για νιδογόνα, το

NID1 και NID2, και τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα (Durkin, Wewer et
al. 1995; Zimmermann, Hoischen et al. 1995; Schymeinsky, Nedbal et al. 2002). Το νιδογόνο

ΑΠ

1/εντακτίνη 1 έχει 30nm μήκος, ενώ το νιδογόνο 2/εντακτίνη 2 είναι 40nm.

Τα νιδογόνα ενώνονται με τις άλλες πρωτεΐνες της ΣΒΜ, όπως κολλαγόνο τύπου IV,
λαμινίνη και περλεκάνη. Και τα δύο νιδογόνα εκφράζονται σε όλες τις ΒΜ του σώματος και η
έκφραση και των δύο γίνεται την 10.5η μέρα στα έμβρυα ποντίκια (Leimeister, Schumacher et

Π

al. 2004). Παρόλα αυτά, το νιδογόνο 2 έχει πιο περιορισμένη έκφραση από το νιδογόνο 1 και
βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες στους σκελετικούς και καρδιακούς ιστούς. Διάφορες

ΛΟ
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μελέτες κινητικής, έδειξαν ότι η λαμινίνη μπορεί να συνδέεται σε περισσότερες θέσεις με το
νιδογόνο 2 παρά με το νιδογόνο 1 (Kohfeldt, Sasaki et al. 1998; Erickson and Couchman

2000; Ho, Bose et al. 2008). Αυτό δείχνει ότι τα δύο νιδογόνα έχουν ξεχωριστές λειτουργίες.
Στην ανάπτυξη ζωικών μοντέλων και τα δύο νιδογόνα φαίνονται να εκφράζονται αργά

κατά την ανάπτυξη (Miosge, Sasaki et al. 2002). Πειράματα σε ζωικά μοντέλα, που έγινε
απαλοιφή και των 2 γονιδίων, έδειξαν ότι επέρχεται πρώιμος θάνατος. Η εμβρυονική

ανάπτυξη δεν επηρεάζεται από την απαλοιφή των νιδογόνων κάτι που δείχνει ότι, ο
σχηματισμός της ΒΜ δεν εξαρτάται απαραίτητα από τα νιδογόνα. Η έκκριση των άλλων

συστατικών, όπως κολλαγόνο τύπου IV, λαμινίνη και περλεκάνη γίνεται κανονικά,
σημειώνοντας ότι η έλλειψη νιδογόνου δεν επηρεάζει την έκκριση τους. Τα ποντίκια
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γεννιούνται κανονικά, αλλά μέσα σε 24 ώρες πεθαίνουν λόγω προβλημάτων στην καρδιά και
στον πνεύμονα. Συγκεκριμένα, αυτό που επηρεάζεται περισσότερο είναι η αλληλεπίδραση
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τους με τη λαμινίνη.
Μία ερευνητική ομάδα το 2002 έκανε απαλοιφή μίας περιοχής του νιδογόνου που
κωδικοποιεί για 56 αμινοξέα και η οποία είναι η θέση σύνδεσης με την γ1 αλυσίδα της

λαμινίνης 1(γ1III4). Ποντίκια ομόζυγα για την απαλοιφή, πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννηση,
παρουσιάζοντας νεφρική απλασία και περιορισμένο αριθμό σπειραμάτων. Αυτή η δήλωση,

υπογραμμίζει το γεγονός ότι, η αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών της ΒΜ είναι προαπαιτούμενο

για τη νεφρική μορφογένεση in vivo (Willem, Miosge et al. 2002). Απαλοιφή του ενός
γονιδίου, δεν προκαλεί καμιά ιδιάτερη βλάβη. Ποντίκια που στερούνται το νιδογόνο-1,
εμφανίζουν αναλλοίωτες ΒΜ με πολύ μικρές κυτταρικές βλάβες. Αυτά τα ποντίκια
εμφανίζονται γενικά υγιή, γόνιμα και με κανονική διάρκεια ζωής (Murshed, Smyth et al.

2000). Σε έλλειψη νιδογόνου 1, η έκφραση του νιδογόνου 2 επταπλασιάζεται, κάτι που δείχνει

ότι τα δύο νιδογόνα έχουν κοινές λειτουργίες in vivo. Απαλοιφή του νιδογόνου 2, δεν δίνει
κάποιο ιδιαίτερο φαινότυπο (Schymeinsky, Nedbal et al. 2002). Όμως, άλλες έρευνες
σημειώνουν ότι, δεν είναι απαραίτητο κανένα νιδογόνο για τoν αρχικό σχηματισμό και
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ανάπτυξη της ΒΜ των οργάνων, αλλά φαίνεται να είναι σημαντικά για τα μεταγενέστερα
στάδια ανάπτυξης του πνεύμονα και τη συντήρηση και ακεραιότητα των καρδιακών ιστών.

Αν και τα νιδογόνα βρίσκονται παντού σε όλες τις ΒΜ, εντούτοις ελάττωμα σε κάποιο

Π

νιδογόνο, δεν επηρεάζει όλους τους ιστούς που έχουν νιδογόνο, γεγονός που υπογραμμίζει
τους ποικίλους ρόλους των νιδογόνων στις ΒΜ. O Bader και οι συνεργάτες του διαψεύδουν
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ότι τα νιδογόνα είναι ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ κολλαγόνου τύπου IV και λαμινίνης.
Ισχυρίζονται ότι τα νιδογόνα δεν χρειάζονται για την εμβρυογένεση, ούτε για τις
περισσότερες διαδικασίες της οργανογένεσης, αλλά έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη
δημιουργία και διατήρηση συγκεκριμένων ΒΜ. Επιπρόσθετες έρευνες απαιτούνται για την
διαλεύκανση των ρόλων τους και της διαφορετικής έκφρασής τους κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης (Bader, Smyth et al. 2005).
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1.9

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
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Ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό της ΒΜ, είναι η ικανότητα των συστατικών της να
αυτοσυναρμολογούνται. Το κολλαγόνο τύπου IV και η λαμινίνη έχουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία στις πρωτοταγείς δομές τους, που τους επιτρέπουν να αυτοσυναρμολογηθούν.

Αντίθετα, η περλεκάνη, το νιδογόνο/εντακτίνη και άλλα συστατικά της ΒΜ, δεν μπορούν να

αυτοσυναρμολογηθούν. Τέτοιες παρατηρήσεις οδηγούν στην ανακάλυψη ότι το κολλαγόνο IV
και η λαμινίνη, σχηματίζουν ανεξάρτητα ικριώματα, τα οποία μετά αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους (εικόνα 1.11).

Αναφορές λένε ότι ο σύνδεσμος μεταξύ λαμινίνης και κολλαγόνου είναι το νιδογόνο
(Aumailley, Wiedemann et al. 1989; Aumailley, Battaglia et al. 1993), παρά τις
αμφισβητήσεις οι οποίες έχουν προαναφερθεί. Μελέτες θέλουν τη λαμινίνη, την περλεκάνη,

το νιδογόνο/εντακτίνη, φιμπουλίνη και κολλαγόνου τύπου XVIII, να αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους (Kalluri 2003). Οι πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης, ενώνονται με τη λαμινίνη,

ινωδονεκτίνη και κολλαγόνο τύπου IV. Συγκεκριμένα, η περλεκάνη ενώνεται με την G2
περιοχή του νιδογόνου/εντακτίνη και με την κολλαγονική περιοχή του κολλαγόνου IV. Η
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GAG αλυσίδα ίσως ενώνεται με την NC1 περιοχή του κολλαγόνου IV και με την LG5

περιοχή της α-αλυσίδας της λαμινίνης. Η περλεκάνη συνεπώς, ενώνει με διάφορους τρόπους
τη λαμινίνη και το κολλαγόνο IV. Η G3 περιοχή του νιδογόνου/εντακτίνη, ενώνεται με την γ1

Π

αλυσίδα της λαμινίνης 1(γ1III4), ενώ η G2 περιοχή της ενώνεται με την κολλαγονική περιοχή
του κολλαγόνου IV. Mε αυτό τον τρόπο, το νιδογόνο αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ κολλαγόνου
IV και λαμινίνης. Επίσης, μέσω της G2 περιοχής του το νιδογόνο, ενώνεται με την περλεκάνη
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και τη φιμπουλίνη (Kalluri 2003; LeBleu, Macdonald et al. 2007).
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Εικόνα 1.11: Συστατικά της ΒΜ.
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Α. Τα κύτταρα παράγουν τα συστατικά της ΒΜ και στη
συνέχεια τα εκκρίνουν.

Β. Ο πολυμερισμός της λαμινίνης, πιστεύεται ότι ξεκινά το
σχηματισμό της ΒΜ. Συνδέεται με κυτταρικούς υποδοχείς
όπως είναι οι ιντεγκρίνες και οι δυστρογλυκάνες.

Γ. Η εναπόθεση της λαμινίνης, ακολουθείται από δέσμευση
του κολλαγόνου. Το νιδογόνο/εντακτίνη, γεφυρώνει τα
πολυμερή λαμινίνης και κολλαγόνου IV, παρόλο που κάποιες
μελέτες υποστηρίζουν ότι η λαμινίνη και το κολλαγόνο
μπορούν να συνδεθούν άμεσα μεταξύ τους. Τα άλλα συστατικά
της ΒΜ, αλληλεπιδρούν με τα πολυμερή λαμινίνης και του
κολλαγόνου IV(Kalluri 2003).

ΑΠ

1.9.1 Αλληλεπίδραση του κολλαγόνου IV και άλλων συστατικών της ΒΜ με
κυτταρικούς υποδοχείς

Επιπρόσθετος ρόλος του κολλαγόνου, πέραν του ότι συμμετέχει στην μηχανική

Π

σταθερότητα και συναρμολόγηση της ΒΜ, είναι η ικανότητά του να αλληλεπιδρά με κύτταρα
μέσω υποδοχέων. Αυτοί οι υποδοχείς είναι υποδοχείς ιντεγκρίνης ή άλλοι υποδοχείς. Το
κολλαγόνο αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς, μέσω της NC1 περιοχής και της κολλαγονικής
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περιοχής (Khoshnoodi, Pedchenko et al. 2008).
Οι ιντεγκρίνες είναι μία μεγάλη οικογένεια διαμεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνών και είναι

οι κύριοι προσδέτες στους υποδοχείς των συστατικών της ΒΜ (Hynes 1987; Hynes 1992;
Hynes 2002). Βρίσκονται στην κυτταρική επιφάνεια, διμερείς με μη ομοιοπολικά

συνδεδεμένες τις δύο υπομονάδες τους (α- και β- υπομονάδες). Κάθε υπομονάδα της

ιντεγκρίνης αποτελείται από μία μεγάλη εξωκυττάρια περιοχή, ένα μικρό διαμεμβρανικό
τμήμα και μία C-κυτταροπλασματική ουρά, ικανή να συνδέεται με τις κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες. Προφανώς και το όνομα «ιντεγκρίνες» (integrate), προέρχεται από την ικανότητα
τους να φέρνουν σε επαφή τα κύτταρα με το άμεσο περιβάλλον τους, με το να ενώνουν τον
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κυτταροσκελετό με εξωκυτταρικά συστατικά. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 α και 8 β
υπομονάδες, οι οποίες συνδέονται και σχηματίζουν 24 διαφορετικές μορφές.
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Οι ιντεγκρίνες έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν συγκεκριμένη αμινοξική

ακολουθία στις μεγάλες πρωτεΐνες του εξωκυττάριου χώρου, όπως το κολλαγόνο. Μία
συγκεκριμένη αμινοξική ακολουθία στην οποία προσδένονται οι ιντεγκρίνες και βρέθηκε

πρώτα στη φιμπρονεκτίνη, είναι η RGD (Arg-Gly-Asp) και η οποία αναγνωρίζεται από 8

ιντεγκρίνες (Ruoslahti 1996). Ενώ στην κολλαγονική περιοχή του κολλαγόνου IV υπάρχουν
πολλές τέτοιες ακολουθίες, διάφορες μελέτες ισχυρίζονται ότι η περιοχή κυτταρικής

πρόσδεσης του κολλαγόνου IV, είναι ανεξάρτητη της RGD περιοχής (Herbst, McCarthy et al.
1988; Kramer and Marks 1989; Kim, Chen et al. 1994).

Οι επίτοποι των κολλαγόνων, συνδέονται με τις ιντεγκρίνες της β1 ομάδας, όπως τις

α1β1 και α2β1. Η ιντεγκρίνη α1β1 έχει μεγαλύτερη συγγένεια με το κολλαγόνο IV, ενώ η
α2β1 συνδέεται ισχυρότερα με το κολλαγόνο I (Kern, Eble et al. 1993; Tulla, Pentikainen et

al. 2001). Συγκεκριμένα, μία κύρια περιοχή πρόσδεσης της ιντεγκρίνης βρέθηκε στo CB3
τμήμα (cyanogen bromide-derived fragment) της κολλαγονικής περιοχής του κολλαγόνου και
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το οποίo βρίσκεται 100nm μακριά από το αμινοτελικό άκρο του κολλαγόνου IV (εικόνα 1.12).
Επίσης, υπάρχουν και άλλες ιντεγκρίνες που φαίνεται να συνδέονται με το κολλαγόνο ΙV,
όπως η α3β1, χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένος ο ρόλος τους. Το 2001 έγινε αναφορά
για ακόμη δύο ιντεγκρίνες, οι οποίες προσδένονται στα κολλαγόνα, την α10β1 (με το
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κολλαγόνο IV) και την α11β1 (με το κολλαγόνο I) (Tiger, Fougerousse et al. 2001; Tulla,
Pentikainen et al. 2001).
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Εκτός από την κολλαγονική περιοχή του κολλαγόνου και η NC1 περιοχή ευνοεί την

κυτταρική προσκόλληση (Khoshnoodi, Pedchenko et al. 2008). Συγκεκριμένα, η α1β1

συνδέεται με την α1 NC1 περιοχή, οι ανβ3, ανβ5 και α3β1 συνδέονται με την α2 NC1 περιοχή
και η ανβ3 με τις α3 και α6 ΝC1 περιοχές.
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Εικόνα 1.12: Oι περιοχές πρόσδεσης των ιντεγκρινών στις 3 αλυσίδες του κολλαγόνου IV.

Απεικονίζονται οι ιντεγκρίνες που προσδένονται στην CB3 και NC1 περιοχές (Khoshnoodi, Pedchenko et al. 2008).

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
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1.10

Η μικροσκοπική αιματουρία (ΜΑ) σπειραματικής προέλευσης, είναι ένα σύμπτωμα
μίας ετερογενούς ομάδας παθήσεων, η οποία μπορεί να εμφανίζεται σε σποραδικά δείγματα,
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είτε να εμφανίζεται σε ασθενείς με κληρονομικό υπόβαθρο αιματουρίας. Η οικογενής
αιματουρία, σχετίζεται με διάφορα γονίδια, αρκετά από τα οποία ακόμη είναι άγνωστα
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(Deltas, Pierides et al. 2012). Μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν κολλαγόνα τύπου IV,
έχουν συσχετιστεί με παθήσεις οικογενούς αιματουρίας και είναι το σύνδρομο Alport και η
ΝΛΒΜ, στις οποίες εστιάζεται η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή.
Η οικογενής αιματουρία αναφέρεται ως μία κατηγορία γενετικών παθήσεων των

νεφρικών σπειραμάτων, που χαρακτηρίζονται κλινικά από έναρξη επίμονης αιματουρίας στην

παιδική ηλικία η οποία συνεχίζεται μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες και μέχρι το θάνατο με
απρόβλεπτο κίνδυνο εξέλιξης σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (XNΑ) και εξαρτάται και από το
βαθμό διεισδυτικότητας της μετάλλαξης με βάση την ηλικία (Kashtan 2005; Kashtan 2009;
Deltas, Pierides et al. 2012; Gale 2013). Πέραν των προαναφερθέντων ασθενειών, υπάρχουν

και άλλες ασθένειες που εμφανίζουν οικογενή αιματουρία - πιο σπάνια όμως, όπως το
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σύνδρομο Epstein-Fechtner, το οποίο προκύπτει από μεταλλάξεις στο γονίδιο ΜΥΗ9, το
σύνδρομο HANAC και η IgA νεφροπάθεια. Επίσης, μεταλλάξεις στο γονίδιο CFHR5,
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οδηγούν σε αιματουρία. Δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί τα άτομα με σύνδρομο Alport και
ΝΛΒΜ, εμφανίζουν αιματουρία. Υπολογίζεται ότι η εξασθενημένη ΣΒΜ στους ασθενείς με
σύνδρομο Alport και ΝΛΒΜ, είναι εύθραυστη, λόγω του ότι το τοίχωμα του σπειράματος

δυνητικά υπόκειται ρήξη από την ενδοτριχοειδική πίεση. Όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις και
ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει μελετηθεί in vivo.

Στο γενικό πληθυσμό, η επίμονη ΜΑ, είναι συχνότερη στις γυναίκες, λόγω σχετικά

πιο λεπτής ΣΒΜ (Dische, Anderson et al. 1990; Kashtan 2005). Μακροσκοπική αιματουρία,
επίμονη ή διαλείπουσα, είναι πιο συχνή στα παιδιά με σύνδρομο Alport και νεαρούς ενήλικες

και είναι σπάνια σε άτομα άνω των 40 ετών. Με την αύξηση της ηλικίας, τα επεισόδια
μακροσκοπικής αιματουρίας τείνουν να λιγοστεύουν, ίσως λόγω πάχυνσης της ΣΒΜ, η οποία
είναι λιγότερο ευαίσθητη στη ρήξη (άτομα με ΝΛΒΜ δεν εμφανίζουν μακροσκοπική
αιματουρία) (Gubler, Levy et al. 1981). Είναι άγνωστο αν η αιματουρία προέρχεται από

ρήξεις σε διάφορα σημεία της ΣΒΜ, ή αν η ΣΒΜ υπόκειται ρήξη και επιδιορθώνεται
ταυτόχρονα (Liapis, Foster et al. 2002). Αν η τελευταία δήλωση ισχύει, αυτό έρχεται σε
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αντίθεση με την προοδευτική πάχυνση της ΣΒΜ στους ασθενείς με σύνδρομο Αlport, αλλά

όχι στους ασθενείς με ΝΛΒΜ. Η πιο συχνή αιτία μακροσκοπικής αιματουρίας, είναι η IgA
νεφροπάθεια, που δεν είναι κληρονομική.
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Η επίμονη ΜΑ είναι το χαρακτηριστικό του συνδρόμου Alport και εμφανίζεται στο
100% των αγοριών και 95% των κοριτσιών με X-φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport και σε όλα
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τα κορίτσια και αγόρια με αυτοσωμικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport (Kashtan 2009). Στα
αγόρια η εξέλιξη της αιματουρίας ξεκινάει από την νηπιακή ηλικία. Το 10-15% των παιδιών
με X-φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport, έχουν de novo μεταλλάξεις. Όμως η πλειοψηφία των
επηρεαζόμενων παιδιών με X-φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport, έχουν ένα γονέα με αιματουρία.
Παρόλα αυτά, μπορεί γονέας παιδιού με X-φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport, να μην εμφανίζει

αιματουρία.

Οι γονείς παιδιών με αυτοσωμικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport, είναι ετερόζυγοι

φορείς μίας μετάλλαξης είτε στο γονίδιο COL4A3, είτε στο γονίδιο COL4A4. Η αιματουρία
μπορεί να εμφανίζεται στο 50% των γονέων. Συνεπώς, μπορεί να εμφανιστεί στον ένα γονιό,
στους δύο ή σε κανένα.
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Η ΜΑ, κληρονομικής ή μη κληρονομικής προέλευσης, είναι συχνό σύμπτωμα στον
γενικό πληθυσμό και ένας όχι απόλυτος ορισμός, είναι η παρουσία 3-5 ερυθροκυττάρων ανά
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οπτικό πεδίο στο μικροσκόπιο, με ξηρό φακό μεγέθυνσης Χ400, σε φυγοκεντρημένα ούρα. Η
ΜΑ, μπορεί να παρουσιάζεται κατά διαστήματα, για αυτό το λόγο όσο πιο συχνά εξετάζεται

ένα άτομο, είναι πιο πιθανόν να την ανακαλύψει (Deltas, Pierides et al. 2012). Έχει
αναφερθεί, ότι η συχνότητα της ΜΑ, είναι 1%, αλλά διάφορες αναφορές ισχυρίζονται ότι η

συχνότητα ανέρχεται στο 20% (Fogazzi, Edefonti et al. 2008). Είναι άγνωστο ποια μερίδα του
γενικού πληθυσμού, εμφανίζει ΜΑ κληρονομικής προέλευσης. Πρέπει να τονισθεί, ότι η

αιματουρία μπορεί να παρουσιασθεί ως σύμπτωμα ασθενειών μη σπειραματικής προέλευσης,
όπως η πολυκυστική νόσος των νεφρών, η υπερασβεστιουρία και άλλες οικογενείς μορφές
νεφρολιθίασης.

Το γεγονός που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι ότι η συνεχής ΜΑ με περιστασιακά
επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας, μπορεί να είναι κληρονομικής προέλευσης και δεν
αρκεί να γίνεται έλεγχος μόνο στο παιδί ή νεαρό ενήλικα με αιματουρία. Πρέπει να ληφθεί

πρωινό δείγμα ούρων από γονείς και συγγενείς, το οποίο θα εξετασθεί μικροσκοπικά ή με

ταινία ούρων. Παράλληλα, απαραίτητος είναι και ο προσεκτικός έλεγχος οικογενειακού
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ιστορικού. Αν αυτά τα βήματα ακολουθηθούν σωστά, τότε θα βρεθούν περισσότερες
οικογένειες με κληρονομική αιματουρία (Deltas, Pierides et al. 2012).
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στους αιματουρικούς ασθενείς, είναι η εξέλιξη της
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αιματουρίας σε πρωτεϊνουρία, ΧΝΑ και τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (ΤΣΝΑ), λόγω
παρουσίας τροποποιητικών παραγόντων, γενετικών ή/και περιβαλλοντικών.
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Συμπερασματικά, η ταυτοποίηση της αιτίας της σπειραματικής ζημιάς σε ένα ασθενή

με αιματουρία, είναι σημαντική για τουλάχιστον 3 λόγους: πρώτο, για να καθορισθεί η
κατάλληλη θεραπεία και να δοθούν οι προγνωστικές πληροφορίες στον ασθενή, δεύτερο, να

συμβουλευτούν οι συγγενείς που ίσως θα επηρεαστούν, και τρίτο, για να ληφθούν αποφάσεις
για τη δωρεά νεφρού (Gale 2013).
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ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΝΛΒΜ)
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H NΛΒΜ αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες επίμονης αιματουρίας σε παιδιά και
ενήλικες και επηρεάζει το 1% περίπου του γενικού πληθυσμού (Gregory 2005; Tryggvason

and Patrakka 2006). Το 1926, πρωτοπεριγράφθηκε η ΝΛΒΜ, ως μία θεραπεύσιμη μορφή
αιμορραγικής νεφρίτιδας (Tryggvason and Patrakka 2006). Αργότερα, έγιναν πολλές
αναφορές για αυτή τη μορφή αιματουρίας με καλή πρόγνωση και δόθηκαν και πολλά ονόματα
όπως «congenital hereditary hematuria» (Reyersbach and Butler 1954), «familial hematuric
nephritis» (Tong, Yang et al. 2008), «benign familial hematuria» (Tina, Jenis et al. 1982;

Lemmink, Nillesen et al. 1996), «benign essential hematuria» (Mihatsch and Zollinger 1980)

και άλλα. Η προσπάθεια κάποιων να ονομάσουν την ΝΛΒΜ, ως «οικογενής αιματουρία»,

ήταν αποτυχημένη, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίζει από το σύνδρομο Alport με αυτό το όνομα.

Ακολούθως, επικράτησε ο όρος Νόσος της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης, αφού είναι μία
ασθένεια στη οποία εμφανίζεται λέπτυνση της ΣΒΜ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι, ο Rogers και οι συνεργάτες του το 1973, ήταν

οι πρώτοι που συσχέτισαν την οικογενή αιματουρία με την λέπτυνση της ΣΒΜ (Rogers,
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Kurtzman et al. 1973).. Η ΝΛΒΜ κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατή τρόπο και
χαρακτηρίζεται από οικογενή περιστατικά μόνιμης ή διαλείπουσας αιματουρίας, η οποία
εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία. Η λέπτυνση της ΣΒΜ σε αυτή την ασθένεια είναι
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ομοιόμορφη και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρείται τελικού σταδίου
νεφροπάθεια (Tryggvason and Patrakka 2006).
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Στα κλινικά ευρήματα της νόσου δεν συμπεριλαμβάνεται η πρωτεινουρία ή αν
εμφανίζεται είναι ήπιας μορφής (Tryggvason and Patrakka 2006; Danel, Chaminade et al.
2007; Grunnet, Vielwerth et al. 2007; Heng, Vacher et al. 2007; Sabatucci, Vachette et al.
2007; Stucchi, Vaccaro et al. 2007; Vacca 2007; Vaclavik, Vujosevic et al. 2008) και δεν

παρατηρούνται ούτε αλλοιώσεις σε όραση και ακοή.
Μέχρι και το 1990 που έγινε για πρώτη φορά αναφορά για το X-φυλοσύνδετο Alport

και το υπεύθυνο για αυτό γονίδιο, υπήρχε σύγχυση για τη διάκριση μεταξύ ΝΛΒΜ και
συνδρόμου Alport. Ο λόγος είναι γιατί, η ομοιόμορφη λέπτυνση της ΣΒΜ, είναι
ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό και των ασθενών με αρχικά στάδια του συνδρόμου Alport.

Το 1990, δείχθηκε ότι μεταλλάξεις στα γονίδια του κολλαγόνου τύπου IV, COL4A3, COL4A4
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και COL4A5 σχετίζονται με το φυλοσύνδετο και αυτοσωματικό υπολειπόμενο σύνδρομο
Alport και τη ΝΛΒΜ (Barker, Hostikka et al. 1990; Hostikka, Eddy et al. 1990; Leinonen,
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Mariyama et al. 1994; Mariyama, Leinonen et al. 1994; Mochizuki, Lemmink et al. 1994;
Tryggvason and Patrakka 2006; Cavallotti, D'Andrea et al. 2008). Συγκεκριμένα, το 40% των

περιπτώσεων με ΝΛΒΜ, σχετίστηκαν με μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 ή COL4A4
(Buzza, Wilson et al. 2001; Badenas, Praga et al. 2002) αλλά παραμένει άγνωστο αν γυναίκες

με μετάλλαξη στο γονίδιο COL4A5 (οι οποίες ευθύνονται για το φυλοσύνδετο σύνδρομο
Alport), μπορούν να αναπτύξουν «πραγματική» NΛΒΜ.

1.11.1 Επιδημιολογία

Η αιματουρία στους ασθενείς με ΝΛΒΜ είναι εμφανής σε όλες τις ηλικίες και

διάφορες μελέτες ισχυρίζονται ότι η ασθένεια είναι πιο συχνή στις γυναίκες (McConville and
McAdams 1966; Aarons, Smith et al. 1989; Perry, George et al. 1989), καθώς άλλες μιλάνε
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για μία ασθένεια ανεξάρτητης του φύλου (Blumenthal, Fritsche et al. 1988; Nieuwhof, de
Heer et al. 1997; Roth, Amaker et al. 2001). Η ακριβής διάγνωση της ασθένειας είναι δύσκολο
να γίνει, καθώς γίνεται με την εμφάνιση κυρίως αιματουρίας με ελάχιστη πρωτεϊνουρία και
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δυστυχώς δεν λαμβάνονται εύκολα καλές βιοψίες που να επιβεβαιώνουν την νόσο (Wang and
Savige 2005). Έτσι, πολλές περιπτώσεις μένουν αδιάγνωστες.
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Το 2005 μία ερευνητική ομάδα, όρισε ως επιπρόσθετο κριτήριο, η επίμονη αιματουρία
να θεωρείται ως κλινικό χαρακτηριστικό των ασθενών με ΝΛΒΜ, αν εμφανίζεται
τουλάχιστον 2 φορές στη διάρκεια 2 χρόνων (Wang and Savige 2005). Η συχνότητα της
αιματουρίας στα παιδιά, υπολογίζεται στο 1-2% (Dodge, West et al. 1976; Vehaskari, Rapola
et al. 1979) αλλά η ακριβής συχνότητα στους ενήλικες είναι άγνωστη (Gregory 2005).

Σύμφωνα με τους Wang και Savige, η επίμονη αιματουρία εμφανίζεται στο 6% παιδιών και

ενηλίκων (Wang and Savige 2005). Όμως, η συνολική εκτίμηση τόσο άμεσων όσο και

έμμεσων προσεγγίσεων, βρίσκει τη συχνότητα αυτή στο 1% (Gregory 2005) μία συχνότητα
που θέλει την ΝΛΒΜ, να είναι μία από τις πιο συχνές αν όχι η πιο συχνή, κληρονομική
νεφρική ασθένεια.
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1.11.2 Κλινικά χαρακτηριστικά
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Το κύριο χαρακτηριστικό των ασθενών με ΝΛΒΜ είναι η ΜΑ (McConville and
McAdams 1966; Savige, Rana et al. 2003; Kashtan 2004; Gregory 2005; Tonna, Dandapani et

al. 2008) χωρίς άλλα συμπτώματα, με ελάχιστη ή καθόλου πρωτεϊνουρία, η οποία είναι
σπάνια στα παιδιά (Attanasio, Montini et al. 2008). Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό

ενήλικων ασθενών, παρουσιάζει πρωτεϊνουρία. Η ηλικία της διάγνωσης ποικίλει, από ενός

έτους εώς 86 ετών (McConville and McAdams 1966; Yoshikawa, Matsuyama et al. 1988;
Tonna, Dandapani et al. 2008).

Σε ποσοστό 5-22%, μπορεί να παρατηρηθούν και επεισόδια μακροσκοπικής

αιματουρίας, κυρίως μετά από άσκηση ή λοίμωξη. Παρόλα αυτά, η μακροσκοπική

αιματουρία, φαίνεται να είναι πιο κοινό σύμπτωμα σε ασθενείς με σύνδρομο Alport και IgA

νεφροπάθεια (Trachtman, Weiss et al. 1984; Piqueras, White et al. 1998). Τα ερυθρά
αιμοσφαίρια της αιματουρίας, εμφανίζονται ανώμαλου σχήματος και μεγέθους, κάτι που

υποδηλώνει αιματουρία σπειραματικής προέλευσης (Aarons, Smith et al. 1989; Perry, George

et al. 1989). Ενίοτε όμως, η αιματουρία μπορεί να εξαφανιστεί (Tiebosch, Frederik et al. 1989;

ΑΠ

Goel, Davenport et al. 1995; Packham, Perkovic et al. 2005; Attanasio, Montini et al. 2008).

Για πολλά χρόνια πίστευαν ότι, η νεφρική λειτουργία στα παιδιά είναι κανονική, ενώ
νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό των ασθενών (Abe, Amagasaki et al.
Όμως,

η

Π

1987; Perry, George et al. 1989; Dische, Anderson et al. 1990; Nieuwhof, de Heer et al. 1997).
ανατροπή

αυτών

των

δεδομένων,

ήρθε

μετά

κάποιες

δημοσιεύσεις
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συμπεριλαμβανομένης και μίας του εργαστηρίου μας (Voskarides, Damianou et al. 2007;
Tonna, Wang et al. 2008; Tonna, Needham et al. 2008; Voskarides, Arsali et al. 2012) που
περιέγραψε αριθμό οικογενειών όπου σε 20 βιοψίες είχε γίνει η διπλή διάγνωση της ΝΛΒΜ
και της Εστιακής Τμηματικής Σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΣ) με κατάργηση των ποδικών
προσεκβολών των ποδοκυττάρων στο ΗΜ.

32

1.11.3 Εστιακή Τμηματική Σπειραματοσκλήρυνση (ΕΤΣΣ)
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Η ΕΤΣΣ δεν αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη νόσο, αλλά περιγράφει μία ιστολογική
βλάβη του σπειράματος, που προκύπτει ως αποτέλεσμα ποικίλων αιτιολογικών παραγόντων

και παθογενετικών μηχανισμών. Ονομάζεται «εστιακή», γιατί κάποια και όχι όλα τα
σπειράματα του νεφρού, παθαίνουν σκλήρυνση. Αυτό είναι λόγω εναπόθεσης υπέρμετρης
ποσότητας συνδετικού ιστού. Επίσης, αναφέρεται και ως «τμηματική», γιατί η σκλήρυνση

αφορά μόνο μέρος του επηρεαζόμενου σπειράματος. Η ΕΤΣΣ χαρακτηρίζεται από μη

εκλεκτική λευκωματουρία νεφρωσικού εύρους, συχνά υπέρταση, ενίοτε αιματουρία και
βαθμιαία εξέλιξη σε ΧΝΑ. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο βοηθά στη διάγνωση της τμηματικής

σύντηξης των ποδικών προσεκβολών (και τελικά την απώλεια των ποδοκυττάρων), στα
επηρεαζόμενα σπειράματα. Η ΕΤΣΣ είναι από τις πιο συχνές αιτίες σπειραματικής βλάβης

που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια. Εμφανίζεται ως πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής νόσος και
ανιχνεύονται τόσο κληρονομικές, όσο και σποραδικές περιπτώσεις.

Όσον αφορά την πρωτοπαθή ΕΤΣΣ, αυτή έχει συσχετισθεί με παρουσία ενός
κυκλοφορούντος παράγοντα στο πλάσμα. Προκύπτει από βλάβη ποδοκυττάρων (αναφέρεται

ΑΠ

και ως podocytopathy) και είναι η πιο συχνή αιτία νεφρωτικού συνδρόμου στους ενήλικες

στις Η.Π.Α (είναι υπεύθυνη για το 4% των περιπτώσεων που καταλήγουν σε ΤΣΝΑ). Σε
περίπτωση μεταμόσχευσης νεφρού σε ασθενή με ΤΣΝΑ και πρωτοπαθή ΕΤΣΣ, η ΕΤΣΣ

Π

συνήθως υποτροπιάζει στο μόσχευμα. Για αυτό έχει γίνει αναφορά για μία νέα επιτυχημένη
μέθοδο πλασμαφαίρεσης, σε λήπτες μοσχεύματος (Straatmann, Kallash et al. 2014). Οι
υπόλοιπες μορφές ΕΤΣΣ, ανήκουν στη δευτεροπαθή μορφή, η οποία προκαλείται από

ΛΟ
ΥΪ
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διάφορες αιτίες π.χ. μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια, όπως NPHS1, CD2AP, NPHS2, ACTN4,
INF2, TRPC6, υπέρταση, παχυσαρκία κλπ (Fogo 2015).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΝΛΒΜ, ιστοπαθολογικά εμφανίζεται ως ΕΤΣΣ.

Ή καλύτερα, όπως αναφέρει και ο καθηγητής Κ.Δέλτας στο πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο
του, «το ιστολογικό εύρημα της ΕΤΣΣ είναι αποτέλεσμα εξέλιξης και νεφρικής βλάβης επί
εδάφους άλλης πρωτογενούς πάθησης, της νεφροπάθειας της λεπτής βασικής μεμβράνης». Οι
ασθενείς με ΝΛΒM και μεταλλάξεις στο κολλαγόνο τύπου IV παρουσιάζουν σε βιοψία
νεφρού ΕΤΣΣ και προοδευτικά αναπτύσσουν διαφόρων βαθμών νεφρική ανεπάρκεια.

33

Σε δημοσίευση του 2014 από την ομάδα του Malone AF. και συνεργατών, έγινε
αναφορά για εύρεση μεταλλάξεων στα γονίδια COL4Α3/A4 σε 7 από τους 70 ασθενείς με

ΑΖ
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ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ΕΤΣΣ (Malone, Phelan et al. 2014). Oι μεταλλάξεις που
αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο δεν εντοπίζονται στην περιοχή της α3 αλυσίδας του

κολλαγόνου IV, KRGDS, που είναι η περιοχή που συνδέεται το κολλαγόνο με τις ιντεγκρίνες
των ποδοκυττάρων. Οι μεταλλάξεις βρίσκονταν σε κολλαγονικές περιοχές. Ακόμη,

αναζήτησαν την εύρεση κάποιας μετάλλαξης στα γονίδια NPHS1 και NPHS2, που ίσως ήταν

τροποποιητικά γονίδια, αλλά δε βρέθηκε κάποια αλλαγή σε αυτά, στις 7 οικογένειες. Οι
ασθενείς που περιγράφονται σε αυτή τη μελέτη, είχαν από την αρχή, διάγνωση πρωτεϊνουρίας
και αιματουρίας.

Επίσης, σε μία άλλη πρόσφατη δημοσίευση, έγινε μελέτη σε πληθυσμό της Κίνας, 40
οικογενειών με ΕΤΣΣ, 50 σποραδικών ασθενών με ΕΤΣΣ, 9 ασθενών με αυτοσωματικό
υπολειπόμενο Alport και 190 υγιών ατόμων. Βρέθηκαν ετερόζυγες μεταλλάξεις στο γονίδιο

COL4A3 σε 5 οικογένειες (12.5%) με ΕΤΣΣ και ένα σποραδικό ασθενή (2%). Για ακόμη μία
φορά, υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν ΕΤΣΣ, πρέπει να ελέγχονται για

ΑΠ

μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A3 (Xie, Wu et al. 2014).

Ο μηχανισμός για το πώς αυτές οι μεταλλάξεις στα κολλαγόνα της ώριμης ΣΒΜ,
οδηγούν σε πρωτεϊνουρία είναι άγνωστος. Επηρεασμένη εκλεκτική διαπερατότητα της ΣΒΜ,
μη φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις ποδοκυττάρων και ΣΒΜ ή προβληματική έκφραση και
ασθένειας.

Π

τελική εντόπιση των συστατικών της ΣΒΜ από τα ποδοκύτταρα, είναι πιθανοί μηχανισμοί της

ΛΟ
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Ιδιαίτερης σημασίας αξίζει και το γεγονός ότι, μεταλλάξεις στο γονίδιο της λαμινίνης

LAMB2 που κωδικοποιεί την αλυσίδα β2 της λαμινίνης 521, οδηγούν σε ΕΤΣΣ (Matejas,

Hinkes et al. 2010). Ίσως η μεταλλαγμένη λαμινίνη, να μην μπορεί να αλληλεπιδράσει
κανονικά με τις ιντεγκρίνες των ποδοκυττάρων. Γενικότερα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά
που χρήζουν διαλεύκανσης. Ίσως, να υπάρχουν μεταλλάξεις σε άγνωστα ΕΤΣΣ γονίδια και οι
μεταλλάξεις στα κολλαγόνα να δρουν τροποποιητικά.
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1.11.4 Βιοψία νεφρού για διάγνωση ΝΛΒΜ
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Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φαίνεται μία ομοιόμορφη λέπτυνση της ΣΒΜ, αλλά δεν
μπορεί κάποιος εύκολα να ξεχωρίσει αν είναι ΝΛΒΜ, ή αρχικά στάδια του συνδρόμου Alport.
Κανονικά, το πάχος της ΣΒΜ ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Διάφορες ομάδες

μίλησαν για το πάχος της ΣΒΜ, κάποια από τις οποίες αναφέρει ότι το πάχος κυμαίνεται από

239 μέχρι 453 nm, με μέσο όρο 315 nm (Tryggvason and Patrakka 2006). Άλλοι
υποστηρίζουν ότι το πάχος της ΣΒΜ σε ένα κανονικό ενήλικα, μεταξύ των ηλικιών 11 μέχρι

26 ετών, είναι 394 nm (Haynes 1981). Το κανονικό πάχος στις ενήλικες γυναίκες είναι 326

nm, και στους ενήλικες άνδρες 373 nm (Gundersen, Jensen et al. 1978; Jensen, Gundersen et

al. 1979; Steffes, Barbosa et al. 1983). Σύμφωνα με τους τελευταίους, η μεμβράνη παχαίνει
μέχρι την ηλικία των 40 ετών.

Ο Vogler και οι συνεργάτες του (Vogler, McAdams et al. 1987), μιλάνε για μία
προοδευτική πάχυνση της ΣΒΜ στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 11 χρονών. Σε ηλικία 2

ημερών μέχρι 1 έτους, το πάχος της ΣΒΜ είναι 132-208 nm, μεταξύ ηλικίας 1 έτους μέχρι 6

ετών είναι 208-245 nm και μεταξύ 6 μέχρι 11 ετών, το πάχος κυμαίνεται από 244 μέχρι 307

ΑΠ

nm. Συμπερασματικά και περιληπτικά όλων των ερευνών, το πάχος της ΣΒΜ είναι 370+ 50
nm στους άνδρες και στις γυναίκες 320+ 50 nm. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, κάτω των 250 nm για τους ενήλικες και κάτω των 180 nm για τα παιδιά μεταξύ 2 με

ΛΟ
ΥΪ
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Π

11 ετών, η ΣΒΜ είναι ελαττωματική.

Εικόνα 1.13: Βιοψία νεφρού.

Στην εικόνα Α βλέπουμε την κανονική εικόνα της ΣΒΜ του νεφρού ενός ενήλικα. Ομοιόμορφο το πάχος της ΣΒΜ.
Στην εικόνα Β, η ΣΒΜ δεν δείχνει κάποια δομική ανωμαλία, αλλά είναι ομοιόμορφα λεπτή (ΝΛΒΜ). Κάποιες φορές η ΣΒΜ
έχει το μισό περίπου πάχος από την κανονική ΣΒΜ (Tryggvason and Patrakka 2006).
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1.11.5 Γενετική της ΝΛΒΜ – Τροποποιητικά γονίδια

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Όπως έχει αναφερθεί, η ΝΛΒΜ, κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατή τρόπο. Ο
Lemmink και συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν ότι κάποια άτομα που έφεραν
μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούσαν σε σύνδρομο Alport, είχαν λεπτή ΣΒΜ και έτσι ανέλυσαν
τα γονίδια COL4A3 και COL4A4 σε ασθενείς με NΛBM. Βρήκαν γενετική σύνδεση με την
περιοχή COL4A3/COL4A4 και ταυτοποίησαν μία μετάλλαξη αντικατάστασης γλυκίνης της

κολλαγονικής περιοχής σε γλουταμινικό οξύ, στο γονίδιο COL4A4 (Lemmink, Nillesen et al.
1996; Cavallotti, D'Andrea et al. 2008).

Με βάση μεγάλο αριθμό μεταγενέστερων ερευνών γνωρίζουμε ότι το 40-50%

ασθενών με ΝΛΒΜ, είναι ετερόζυγοι φορείς μεταλλάξεων είτε στο COL4A3 είτε στο

COL4A4. Οι πιο πολλές μεταλλάξεις και στα δύο γονίδια, είναι αντικαταστάσεις αμινοξέων ή
αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων που οδηγούν σε πρόωρο τερματισμό πρωτεϊνοσύνθεσης.
Κυρίως είναι αντικαταστάσεις γλυκινών μέσα στην κολλαγονική περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν
έχουν βρεθεί μεταλλάξεις στην περιοχή του υποκινητή των γονιδίων COL4A3 και COL4A4,

Patrakka 2006).

ΑΠ

σε ασθενείς με ΝΛΒΜ, εν αντιθέσει με αυτούς του συνδρόμου Alport (Tryggvason and

Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι, σε περισσότερους από 250 ασθενείς της
συλλογής του εργαστηρίου μας, που είναι φορείς μεταλλάξεων του COL4, εμφανίζεται ατελής

Π

διεισδυτικότητα 2-3%. Είναι σίγουρο, ότι περισσότερα γονίδια είναι υπεύθυνα για την
οικογενή αιματουρία, καθώς και στις δικές μας συλλογές υπάρχουν οικογένειες με αιματουρία
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οι οποίες δεν είναι φορείς κάποιας μετάλλαξης του γενετικού τόπου 2q36.6 (Deltas, Pierides
et al. 2013). Σε προηγούμενο σημείο κάναμε αναφορά σε εργασίες που ήθελαν την ασθένεια
αυτή να είναι μία ήπια ασθένεια. Όμως πιστεύουμε ότι ο όρος «benign familial hematuria»,
πρέπει να αποφεύγεται, γιατί σίγουρα δεν είναι ήπια ασθένεια (Voskarides, Damianou et al.
2007; Voskarides, Pierides et al. 2008) και με αυτό τον όρο προκαλείται σύγχυση. Πολύ
πιθανόν η ΝΛΒΜ, συγκληρονομείται μαζί με κάποια άλλη ασθένεια, όπως IgAN, ή εστιακή
τμηματική σπειραματοσκλήρυνση κ.α.
Συγκεκριμένα, ομάδα του εργαστηρίου μας όπως προαναφέρθηκε, περιέγραψε αριθμό

οικογενειών όπου σε 20 βιοψίες έγινε διπλή διάγνωση της ΝΛΒΜ και της ΕΤΣΣ με

κατάργηση των ποδοειδών προσεκβολών των ποδοκυττάρων στο ΗΜ. Μοριακή διερεύνηση
36

έδειξε ετερόζυγες μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4. Η μετάλλαξη Gly1334Glu
μέχρι εκείνη την περίοδο, βρέθηκε σε 8 οικογένειες (φαινόμενο Ιδρυτού) με δεκάδες ασθενείς.
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Το εκπληκτικό είναι ότι σε σύνολο 82 ασθενών, ποσοστό 38% ανέπτυξαν πρωτεϊνουρία και
ποικίλου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια ενώ 20% χρειάσθηκαν αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση

νεφρού. Τα ευρήματα αυτά δεν συνάδουν με τα διεθνώς αποδεκτά που αφορούν στη ΝΛΒΜ

και την "Καλοήθη" μικροσκοπική αιματουρία (Voskarides, Damianou et al. 2007; Voskarides,
Pierides et al. 2008).

Επίσης, Kaplan-Meier ανάλυση σε 228 ασθενείς με ΝΛΒΜ (118 γυναίκες) έδειξε ότι
δεν παίζει ιδιαίτερη σημασία το φύλο για την εξέλιξη της νόσου και γύρω στην ηλικία των 70

ετών, οι μισοί ασθενείς, προχώρησαν σε χρόνια νεφρική νόσο και το 30% κατέληξε σε ΤΣΝΑ.
Αυτό ανατρέπει την δήλωση που ήθελε τη ΝΛΒΜ, να είναι ασθένεια ήπιας μορφής.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός ότι, 20% των ασθενών, έφθασαν σε μεγάλες ηλικίες

μόνο με ΜΑ ή ελάχιστη πρωτεϊνουρία. Στη δική μας συλλογή δειγμάτων, είναι πιο συχνή η

κατάληξη σε ΤΣΝΑ λόγω ΝΛΒΜ, παρά λόγω συνδρόμου Alport. Μοριακή ανάλυση στο 84%

των ασθενών με ΝΛΒΜ, έδειξε να έχουν 2 ιδρυτικές μεταλλάξεις στο COL4A3 γονίδιο

(G1334E & G871C). Συγκεκριμένα, η μετάλλαξη G1334E βρέθηκε σε 175 ασθενείς (165

ΑΠ

ζωντανοί) 16 οικογενειών (Voskarides, Damianou et al. 2007; Pierides, Voskarides et al.
2009; Deltas, Pierides et al. 2013). Έχουμε ενδείξεις ότι η εξέλιξη ασθενών με ΝΛΒΣ, σε

ΤΣΝΑ, οφείλεται σε συγκληρονόμηση με τροποποιητικά γονίδια, τα οποία χειροτερεύουν την

Π

κλινική εικόνα και το φαινότυπο του ασθενούς.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αλλαγή στο γονίδιο της ποδοσίνης NPHS2-R229Q, ενώ
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ερευνούμε για την εύρεση και άλλων, εκμεταλλευόμενοι τον γενετικά ομοιογενή μας
πληθυσμό (Voskarides, Arsali et al. 2012). Έγινε έλεγχος ελληνοκυπρίων ασθενών, φορέων
μίας από τρεις γνωστές μεταλλάξεις, συμπεριλαμβανομένων 77 ασθενών με την μετάλλαξη
COL4A3-p.G1334E, 19 ασθενών με την μετάλλαξη COL4A3-p.G871C, 6 ασθενών με την
μετάλλαξη COL4A4-c.3854delG (συνολικά 102) και 45 ασθενών με μετάλλαξη στο CFHR5
γονίδιο. Μελέτη αυτού του πληθυσμού, έδειξε ότι μία αλλαγή στο γονίδιο της ποδοσίνης
NPHS2-p.R229Q, χειροτέρεψε την κλινική εικόνα του ασθενούς, με υψηλά επίπεδα

πρωτεϊνουρίας

και

ΧΝΑ

σε

νεαρή

ηλικία

(Voskarides,

Arsali

et

al.

2012).

Κατηγοριοποιήθηκαν οι ασθενείς σε «σοβαρού» και «ήπιου» φαινότυπου, σύμφωνα με το αν
παρουσίαζαν μικροσκοπική αιματουρία μόνο, ή πρωτεϊνουρία και ΤΣΝΑ. Φορείς του
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πολυμορφισμού R229Q, ήταν 9 ασθενείς με σοβαρό φαινότυπο, ενώ κανείς από τους ασθενείς
που παρουσίαζαν ήπιο φαινότυπο δεν έφερε την αλλαγή αυτή. Η αλλαγή R229Q μπορεί να
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είναι κακός προγνωστικός δείκτης για τους αιματουρικούς ασθενείς.
Αυτή η αλλαγή βρέθηκε και σε ασθενείς μίας άλλης ερευνητικής ομάδας, οι οποίοι
έπασχαν από ΝΛΒΜ και παρουσίαζαν αιματουρία ≥500mg/L (Tonna, Wang et al. 2008). Άρα

λοιπόν, είναι τεράστιας σημασίας η ύπαρξη των τροποποιητικών γονιδίων και ίσως η ύπαρξη
αυτών εξηγεί τη μεγάλη ετερογένεια των συμπτωμάτων της ΝΛΒΜ και άλλων ασθενειών

σπειραματικής προέλευσης, όπως επίσης και την επιλεγμένη σε κάποια άτομα εξέλιξη σε
ΤΣΝΑ. Η μοριακή επίσης σύνδεση μεταξύ ΣΒΜ και ποδοκυττάρων, είναι σπουδαίο εργαλείο
για την εύρεση τέτοιων τροποποιητικών γονιδίων, καθώς η εύρεσή τους μπορεί να οδηγήσει
σε νέες μεθόδους θεραπείας.

Πολλές άλλες ερευνητικές ομάδες, έδειξαν ασθενείς που κατέληξαν σε ΤΣΝΑ, παρόλο

που είχαν στη διάθεσή τους λιγότερους ασθενείς με ετερόζυγες μεταλλάξεις στα γονίδια

COL4A3/A4 (Hoefele, Lange-Sperandio et al. ; Frasca, Onetti-Muda et al. 2005; Tonna, Wang
et al. 2005; Marcocci, Uliana et al. 2009; Hoefele, Lange-Sperandio et al. 2010; Temme,
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Peters et al. 2012). Συγκεκριμένα, σε ένα ιταλικό πληθυσμό ασθενών με ετερόζυγες

μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A4, 9 από τους 37 ασθενείς (24.3%) κατέληξαν σε ΤΣΝΑ
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(Marcocci, Uliana et al. 2009).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ALPORT
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Το σύνδρομο Alport είναι μία γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από οικογενή

εμφάνιση αιματουρίας και απώλεια ακοής. Σύμφωνα με το πληθυσμό που μελετήθηκε, το
σύνδρομο αυτό επηρεάζει το 0.3-2.3% όλων των ασθενών που αναπτύσσουν ΤΣΝΑ, στην
Ινδία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες (Gubler 2008).
Η πλειοψηφία των οικογενειών με σύνδρομο Alport εκδηλώνουν Χ-φυλοσύνδετη

μορφή της ασθένειας λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο COL4A5 που εδράζεται στο Χq22.

Μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 και COL4A4 που εδράζονται στο χρωμόσωμα 2,
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αναφέρονται στον υπολειπόμενο αυτοσωμικό τύπο. Το 1988, χαρτογραφήθηκε η
χρωμοσωμική θέση του Alport στο Xq22 και μετά κλωνοποιήθηκε και χαρτογραφήθηκε το
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γονίδιο COL4A5 στην ίδια περιοχή και από τότε θεωρήθηκε ένας κύριος υποψήφιος για το
σύνδρομο Alport. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 1990, από την ανακάλυψη των μεταλλάξεων στο

COL4A5 σε τρία γενεαλογικά δέντρα με σύνδρομο Alport. Έκτοτε, ταυτοποιήθηκαν πάρα
πολλές μεταλλάξεις (Jefferson, Lemmink et al. 1997).

Η αιματουρία-μακροσκοπική ή μικροσκοπική, είναι το κύριο και σταθερό
χαρακτηριστικό του συνδρόμου Alport. Η υπέρταση δεν αναπτύσσεται συνήθως πριν την
έναρξη της ΧΝΑ. Ισάξιας σημασίας, είναι η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, η οποία δεν

είναι εκ γενετής στο Alport, αλλά μπορεί να εντοπιστεί την πρώτη δεκαετία της ζωής. Στην
παιδική ηλικία αυτή η απώλεια ακοής, είναι συνήθως προοδευτική. Επίσης, μπορεί να

συνοδεύεται και από άλλες επιπρόσθετες ανωμαλίες, όπως οφθαλμικές. Μία κωνική προεξοχή
(lenticonus) στην πίσω όψη του φακού του ματιού, αναπτύσσεται προοδευτικά. Ακόμη,

εμφανίζονται και αλλαγές (κίτρινες νιφάδες) γύρω από τη μεμβράνη του αμφιβληστροειδούς.
Και οι δύο τύποι οπτικών βλαβών είναι ειδικοί για το σύνδρομο Alport και εμφανίζονται στο

1/3 των ασθενών. Ανακάλυψη τέτοιων βλαβών μπορεί, επομένως, να είναι σημαντική για τη
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διάγνωση του συνδρόμου.

Σε ασθενείς με σύνδρομο Alport αυξάνεται το πάχος της ΣΒΜ (από 800-1,200 nm). Η
βλάβη είναι συνήθως γενική, αλλά μπορεί να είναι ανομοιόμορφη, με τμήματα κανονικού ή
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μειωμένου πάχους (εικόνα 1.15). Στα παιδιά το ότι η ΣΒΜ λεπταίνει (100-200nm), είναι η
κύρια αλλαγή και το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό που προκύπτει είναι η ακανόνιστη
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μορφή της ΣΒΜ, με εναλλασσόμενα τμήματα πολύ μεγάλου πάχους και εξαιρετικά λεπτού
πάχους.

Εστιακά σχίσματα της ΣΒΜ μπορεί να επανορθωθούν από καινούρια συστατικά της

ΒΜ που μπορεί να δημιουργηθούν. Αλλαγές που παρατηρήθηκαν με μικροσκόπιο δεν είναι
ειδικές. Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της ασθένειας, οι ιστοί του νεφρού
εμφανίζονταν κανονικοί και έδειχναν ελάχιστες αλλαγές στο σπείραμα. Μετά ταύτα, εστιακές
και τμηματικές παχύνσεις των τριχοειδών τοιχωμάτων γίνονται ορατές.
Μεταλλάξεις που παρουσιάζονται σε άτομα με σύνδρομο Alport, επηρεάζουν την

αναδίπλωση των α3, α4, α5 αλυσίδων του κολλαγόνου τύπου IV, προς σχηματισμό
λαθεμένων πρωτομερών. Αυτά τα πρωτομερή αποικοδομούνται πολύ γρήγορα. Συνεπώς δεν
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μπορεί να αντικατασταθεί το πρωτομερές α1α1α2 των νεφρικών ΒΜ, του κοχλία και των
οφθαλμών, από το α3α4α5 και το α1α1α2 συνεχίζει να υπάρχει. Στους ασθενείς με X-
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φυλοσύνδετο Alport, τα κολλαγόνα α3, α4 και α5(IV) δεν μπορούν να ανιχνευτούν με
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ανοσοϊστοχημεία στα περισσότερα σπειράματα, στα σωληνάρια και στο έλυτρο του Bowman.

Εικόνα 1.14: Τα πρωτομερή στο σπείραμα.
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A. Κατά την εμβρυονική ανάπτυξη, το πρωτομερές α1α1α2 βρίσκεται παντού. Στο ώριμο σπείραμα (Α δεξιά), το α1α1α2
τριμερές, βρίσκεται στην κάψα του Bowman, στο μεσάγγειο και στη ΣΒΜ. Αντίθετα, τα πρωτομερή α3α4α5 και α5α5α6,
εμφανίζονται κατά την αρχή της δημιουργίας της τριχοειδικής αγκύλης. Εμφανίζονται να αντικαθιστούν τα περισσότερα
α1α1α2 πρωτομερή στη ΣΒΜ και κάψα του Bowman, αντίστοιχα και παραμένουν στο ώριμο σπείραμα. Β. Στο φυλοσύνδετο
Alport, εμποδίζεται η αντικατάσταση αυτή, λόγω μεταλλάξεων στην αλυσίδα α5. Οι μεταλλάξεις στην α5 αλυσίδα,
συμβάλλουν στην παραμονή των πρωτομερών α1α1α2 και στην απουσία των α3α4α5 (Hudson, Tryggvason et al. 2003).

Συγκεκριμένα, το 2013 δημοσιεύτηκε μία εργασία, η οποία μιλούσε για τη θέση των

μεταλλάξεων στην αλυσίδα α5(IV) και την χρώση ή όχι αυτής της αλυσίδας. Αυτοί που είχαν
μεταλλάξεις στα εξόνια 1-25, παρουσίαζαν χρώση στην α5(IV) αλυσίδα. Αυτοί είχαν
ηπιότερο φαινότυπο και αργότερη εξέλιξη σε ΤΣΝΑ. Ακόμη, ασθενείς με μεταλλάξεις που
οδηγούσαν σε κολοβή πρωτεΐνη, ήταν αρνητικοί στη χρώση α5(IV) αλυσίδας. Έτσι, οι
συγκεκριμένοι συγγραφείς, υποστηρίζουν ότι άνδρες ασθενείς με X-φυλοσύνδετη μορφή της
ασθένειας οι οποίοι παρουσίαζαν χρώση στην α5(IV) αλυσίδα είχαν ηπιότερο φαινότυπο, σε
αντίθεση με τους άλλους που ήταν αρνητικοί στην χρώση. Όλοι οι θετικοί στη χρώση
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ασθενείς, δεν είχαν μεταλλάξεις που οδηγούσαν σε κολοβή πρωτεΐνη ή σωματικές μωσαϊκές
μεταλλάξεις (Hashimura, Nozu et al. 2013).
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Στους ασθενείς με αυτοσωμικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport, ανιχνεύεται η α5
αλυσίδα (IV) στο έλυτρο του Bowman, στα συλλεκτικά σωληνάρια και στην επιδερμική ΒΜ,
αλλά δεν ανιχνεύονται οι α3 και α4 αλυσίδες (IV) στο σπείραμα και στα σωληνάρια των ΒΜ

(Kashtan, Kleppel et al. 1996; Hudson, Tryggvason et al. 2003). Το εμβρυϊκό δίκτυο

α1α1α2(ΙV) είναι πιο ευαίσθητο στη πρωτεόλυση από ότι το α3α4α5(IV), γιατί το τελευταίο
έχει ισχυρούς δεσμούς (Kashtan and Michael 1996; Nagel, Nagorka et al. 2005).

Στο 85% των επηρεασμένων οικογενειών με σύνδρομο Alport οι οποίες το
κληρονομούν ως φυλοσύνδετο επικρατές χαρακτηριστικό, έχουν διακριθεί δύο μορφές της

ασθένειας, σύμφωνα με την ομάδα Atkin και συνεργατών το 1988 (Atkin, Hasstedt et al.
1988; Gubler 2008): ο νεανικός (juvenile) τύπος που χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη σε

ΤΣΝΑ στους άνδρες στην ηλικία περίπου των 20 και ο ενήλικος/ώριμος τύπος (nonprogressive-adult) που χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη σε ΤΣΝΑ στα 40 χρόνια.

Αργότερα, ο Gross και οι συνεργάτες του, το 2002 (Gross, Netzer et al. 2002)
κατηγοριοποίησαν τους φαινότυπους ως εξής: τύπος S (Severe) με γονότυπο που
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περιλαμβάνει μεγάλες ανακατατάξεις, πρώιμο τερματισμό πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλαγές

αναγνωστικού πλαισίου, μεταλλάξεις στην NC1 περιοχή και 15% de novo μεταλλάξεις. Οι
ασθενείς αυτοί, καταλήγουν σε ΤΣΝΑ γύρω στην ηλικία των 20 ετών, το 80% έχει απώλεια
ακοής και το 40% οφθαλμικές βλάβες. Ο επόμενος τύπος είναι ο τύπος MS (Moderate-

Π

Severe), στον οποίο υπάρχουν αντικαταστάσεις άλλων αμινοξέων και όχι γλυκινών στην
κολλαγονική περιοχή, αντικαταστάσεις γλυκινών των εξονίων 21-47 και 15% de novo
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μεταλλάξεις. Αυτοί οι ασθενείς σύμφωνα πάντα με την ομάδα του Gross, καταλήγουν σε
ΤΣΝΑ γύρω στην ηλικία των 26 ετών, το 65% παρουσιάζουν προβλήματα ακοής και το 30%
οφθαλμικές βλάβες. Τέλος, ο τύπος M (Moderate), συμπεριλαμβάνει μεταλλάξεις γλυκινών

μεταξύ των εξονίων 1-20 και 5% de novo μεταλλάξεις. Οι ασθενείς καταλήγουν σε ΤΣΝΑ

στην ηλικία περίπου των 30 ετών, το 70% παρουσιάζει προβλήματα ακοής και το 30%
οφθαλμικές βλάβες.

Η αιματουρία στην παιδική ηλικία, η αναπτυσσόμενη επιδείνωση της πρωτεϊνουρίας,

η απώλεια ακοής (η οποία είναι προοδευτική σε κάποιες γυναίκες) και η διάχυτη πάχυνση της
ΣΒΜ, είναι ανεπαρκείς ενδείξεις. Αυτός ο τύπος της προόδου δεν επιτρέπει την πρόβλεψη με
βάση το οικογενειακό ιστορικό. Ο κίνδυνος ανάπτυξης σε ΤΣΝΑ πριν την ηλικία των 40 είναι
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12% στα κορίτσια και γυναίκες σε αντίθεση του 90% στα αγόρια και στους άνδρες. Ο
κίνδυνος της εξέλιξης στις γυναίκες φαίνεται να αυξάνεται μετά την ηλικία των 60 χρονών.
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Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό 15% γυναικών φορέων του φυλοσύνδετου συνδρόμου Alport,
αναπτύσσει ΧΝΑ, μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Τυχαία απενεργοποίηση του Χ
χρωμοσώματος, ίσως θεωρείται αιτία της ασταθούς κλινικής πορείας της ασθένειας στις

γυναίκες ασθενείς. Το γεγονός αυτό, τις καθιστά σωματικά μωσαϊκές, αναφορικά με τη

λειτουργικότητα του πατρικού, ή του μητρικού Χ χρωμοσώματος στους διάφορους ιστούς.
Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες που είναι ετερόζυγες για μία μετάλλαξη στο γονίδιο

COL4A5, στις οποίες η απενεργοποίηση του ενός Χ χρωμοσώματος έγινε εντελώς τυχαία,

καταλήγουν να έχουν μόνο τη μισή δόση φυσιολογικής πρωτεΐνης, αντί της αναμενόμενης
μίας δόσης (Gubler 2008).

Το σύνδρομο Alport μεταβιβάζεται ως αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτηριστικό,
στο 10-15% των προσβεβλημένων οικογενειών. Τα κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά

είναι πανομοιότυπα στο αυτοσωμικό υπολειπόμενο και στο X-φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport.
Το σύνδρομο Alport που μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο, είναι συνήθως

σοβαρό. Η νεφρίτιδα αναπτύσσεται γρήγορα σε ΤΣΝΑ, η βλάβη ακοής επηρεάζει την
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πλειοψηφία των ασθενών και οι οφθαλμικές βλάβες μπορεί να είναι ή όχι παρούσες. Για την
εκδήλωση του τύπου αυτού, χρειάζονται δύο μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A3 ή COL4A4 (σε
ομοζυγωτία ή σύνθετη ετεροζυγωτία). Φορείς αυτών των μεταλλάξεων στο ένα γονίδιο,
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πάσχουν από τη ΝΛΒΜ.

Εικόνα 1.15: Η σύγκριση μίας φυσιολογικής ΣΒΜ, με μία μεμβράνη με λέπτυνση (ΝΛΒΜ) και με μία μεμβράνη από ασθενή
με σύνδρομο Alport.
(http://www.unckidneycenter.org/kidneyhealthlibrary/alport.html)
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ –
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ UPR
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1.13

Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ) που

διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού αλλά και στη διατήρηση

της ομοιόστασής του, είναι η σωστή ωρίμανση και αναδίπλωση των πρωτεϊνών που

προορίζονται για έκκριση στον εξωκυττάριο χώρο. Μόνο οι κατάλληλα διαμορφωμένες
πρωτεΐνες μπορούν να εκκριθούν από το κύτταρο. Για να διατηρείται αυτή η πιστότητα στην
αναδίπλωση των πρωτεϊνών, τα κύτταρα ρυθμίζουν την ικανότητα πρωτεϊνικής αναδίπλωσης

στο ΕΔ, ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου. Όταν παύει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των

λανθασμένα διπλωμένων πρωτεϊνών και των πρωτεϊνών που μπορούν να διπλωθούν ορθά, το
ΕΔ αποκρίνεται σε αυτή την ανισορροπία και ενεργοποιεί διάφορα ενδοκυττάρια μονοπάτια,
ώστε να μπορεί να επανέλθει ισορροπία. Η αντίδραση αυτή του ΕΔ καλείται μηχανισμός

απόκρισης σε σήμα λανθασμένα διπλωμένης πρωτεΐνης ή Unfolded Protein Response (UPR).

Aυτός ο μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί από συσσώρευση μίας μη ορθά διπλωμένης
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πρωτεΐνης, λόγω κάποιας μετάλλαξης.

Ο πρώτος στόχος του UPR, είναι να βοηθήσει το κύτταρο να προσαρμοσθεί στις
περιβαλλοντικές συνθήκες και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ομοιόστασης στο ΕΔ,
όμως όταν υπάρχει έντονο στρες, η παρατεταμένη χρονικά παραγωγή μεταλλαγμένων
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πρωτεϊνών, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο κυτταρικό θάνατο. Κάποια UPR μονοπάτια
ενισχύουν την ικανότητα πρωτεϊνικής αναδίπλωσης με την ενεργοποίηση της μεταγραφής
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κάποιων γονιδίων στόχων του UPR, όπως οι EΔ πρωτεΐνες συνοδοί, συμπεριλαμβανομένων
των GRP78 (glucose-regulated protein), GRP94 και calreticulin. Άλλα μονοπάτια του UPR
λειτουργούν εμποδίζοντας το υπερφόρτωμα του ΕΔ από μη ορθά διπλωμένες πρωτεΐνες, με τη
μείωση της βιοσύνθεσης καινούριων πρωτεϊνών (Inagi 2010; Walter and Ron 2011).
Περιληπτικά, υπάρχουν τρεις επιλογές: πρώτο, η μείωση των πρωτεϊνών που

εισέρχονται στο ΕΔ, η οποία είναι μία προσωρινή επιλογή και επιτυγχάνεται με την μείωση
της πρωτεϊνικής σύνθεσης και μετακίνησης στο ΕΔ, δεύτερο, υπάρχει μία αύξηση στην
ικανότητα του ΕΔ, να χειρίζεται τις μη ορθά διπλωμένες πρωτεΐνες, η οποία είναι μία πιο
μακράς διάρκειας προσαρμογή και τέλος αν δεν επιτευχθεί η ομοιόσταση το κύτταρο
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αποφασίζει να «αυτοκτονήσει» και ενεργοποιεί τους προαποπτωτικούς μηχανισμούς, όπου
και ενεργοποιείται ο κυτταρικός θάνατος.
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Το GRP78 το οποίο αναφέρεται και σαν BiP, είναι ο κύριος ρυθμιστής του UPR και
χρησιμοποιείται συχνά σαν δείκτης στρες του ΕΔ. Η τύχη των πρωτεϊνών που δεν

διπλώνονται ορθά, είναι να παραμείνουν στο ΕΔ και να συνδέονται μέσω του Ν-τελικού τους
άκρου με την πρωτεΐνη BiP, η οποία υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται προσκολλημένη

στους διαμεμβρανικούς αισθητήρες στρες του ΕΔ, IRE1 (inositol-requiring enzyme 1), PERK
(protein kinase-like ER kinase) και ATF6 (activating transcription factor 6). Kάτω από
κανονικές συνθήκες αυτοί οι αισθητήρες και μεταγωγείς σήματος βρίσκονται συνδεδεμένοι με
την BiP στο ΕΔ σε ανενεργή κατάσταση. Όταν οι λανθασμένα διπλωμένες πρωτεΐνες

συγκεντρώνονται στον αυλό του ΕΔ, η BiP απελευθερώνει αυτές τις διαμεμβρανικές
πρωτεΐνες αισθητήρες, επιτρέποντάς τους, είτε να διμερισθούν, είτε να μετακινηθούν σε άλλες

θέσεις μέσα στο κύτταρο και έτσι κάθε μία από αυτές να ενεργοποιήσει ένα ξεχωριστό
μοριακό μονοπάτι.

Όταν ξεκινήσει το UPR, αρχίζουν να εκφράζονται και γονίδια που κωδικοποιούν
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πέραν από πρωτεΐνες συνοδούς και πρωτεΐνες που σχετίζονται με την πρωτεϊνική καταστροφή

στο κυτταρόπλασμα (ERAD-ER-associated degratation). Με αυτό τον τρόπο θα επαναφερθεί
η ομοιόσταση και η κανονική λειτουργία του ΕΔ. Το ERAD είναι σημαντικό για τα κύτταρα
που δεν μπορούν να επάγουν το μηχανισμό UPR και τονίζει την σημασία της συνεχούς

Π

απομάκρυνσης των πολυπεπτιδίων που δεν μπορούν να επανέλθουν στην φυσιολογική τους
κατάσταση. Παρατεταμένη λειτουργία του UPR, είναι ένδειξη ότι το στρες του ΕΔ είναι
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δύσκολο να μετριασθεί και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η ομοιόσταση, γεγονός που είναι
συνδεδεμένο με τον κυτταρικό θάνατο. Η απόπτωση σε αυτό το σημείο, χρησιμεύει για να
προστατεύσει τον οργανισμό από το «φόρτωμα» με κύτταρα που αδυνατούν να επανέλθουν
στην φυσιολογική τους κατάσταση. Όταν δεν επανέρχεται η ομοιόσταση, το UPR οδηγεί σε
αποπτωτικούς μηχανισμούς, όπου πεθαίνουν σημαντικής λειτουργίας κύτταρα και αυτό εξηγεί
πολλές ασθένειες που προκαλούνται από απώλεια τέτοιων σημαντικών κυττάρων. Το UPR

διακρίνεται σε τρία διαφορετικά μονοπάτια, τα οποία λειτουργούν παράλληλα ή και διαδοχικά
και χρησιμοποιούν μοναδικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος.
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Εικόνα 1.16: Απλοποιημένο διάγραμμα των στοιχείων του UPR.

ΑΠ

Το στρες του ΕΔ, ενεργοποιεί του αισθητήρες ATF6, IRE1 και PERK. Ενεργοποίηση του κάθε αισθητήρα, ενεργοποιεί ένα
μεταγραφικό παράγοντα (ATF6N, XBP1και ATF4, αντίστοιχα), οι οποίοι μεταγραφικοί παράγοντες ενεργοποιούν γονίδια για
να αυξήσουν την ικανότητα πρωτεϊνικής αναδίπλωσης στο ΕΔ. Επίσης, το IRE1 και το PERK, μειώνουν τη ροή των
πρωτεϊνών που εισέρχονται στο ΕΔ. Αν το κύτταρο δεν καταφέρει να επαναφέρει την ομοιόσταση, τότε προχωρά στην
απόπτωση (Walter and Ron 2011).

Π

1.13.1 Μονοπάτι IRE1

Το πρώτο μονοπάτι - το οποίο είναι το πιο μελετημένο λόγω της παρουσίας του στη
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ζύμη - περιλαμβάνει την ενεργοποίηση μίας διαμεμβρανικής πρωτεϊνικής κινάσης (IRE1) στο
ΕΔ. Η IRE1 ολιγομερίζεται και αυτοφωσφορυλιώνεται, οπότε ενεργοποιείται ένα τμήμα της
με δράση ενδοριβονουκλεάσης στην κυτταροπλασματική πλευρά. Ο ολιγομερισμός μπορεί να
προκύψει από την ύπαρξη μη ορθά διπλωμένων πρωτεϊνών, στην κυτταροπλασματική πλευρά

του IRE1, αλλά και για άλλους λόγους που θα συζητηθούν αργότερα. Στη συνέχεια αυτό
προκαλεί μάτισμα ενός μορίου mRNΑ που κωδικοποιεί για τον μεταγραφικό παράγοντα Hac1
(ομόλογο του ATF/CREB1) στη ζύμη και Xbp1 (Χ-box binding protein-1) στα μετάζωα, σε

δύο θέσεις, αποκόπτοντας ένα εσόνιο 26 νουκλεοτιδίων (Xbp1 splicing).
Διαφαίνεται λοιπόν, ότι το IRE1 έχει διπλό ενζυμικό ρόλο γιατί λειτουργεί ως

πρωτεϊνική κινάση και έπειτα ως ενδοριβονουκλεάση. Μία λιγάση (στη ζύμη είναι η tRNA
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λιγάση, Τrl1) ενώνει τα δύο εξόνια μεταξύ τους και το προϊόν ματίσματος είναι ένα Xbp1mRNA το οποίο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη μεταγραφικό ενεργοποιητή (Xbp1s) πρωτεϊνών
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του UPR. Το μη ματισμένο Xbp1-mRNA, κωδικοποιεί το Xbp1u, έναν αναστολέα του UPR.
Στη ζύμη, το HAC1/Xbp1 μονοπάτι ενεργοποιεί κυρίως το UPR, ενώ στα θηλαστικά το Xbp1,

φαίνεται να ρυθμίζει ένα υποσύνολο γονιδίων τα οποία προωθούν το ERAD, μη ορθά
διπλωμένων πρωτεϊνών (Yoshida, Matsui et al. 2003; Ron and Walter 2007).

Το IRE1 μπορεί να λάβει μέρος και σε άλλα μονοπάτια. Στα θηλαστικά, το

φωσφορυλιωμένο IRE1, στρατολογεί τον παράγοντα TRAF2 (tumour necrosis factor receptor
-TNFR-associated factor-2), το οποίο στη συνέχεια σηματοδοτεί το JNK (Jun N-terminal
Kinase), αλλάζοντας το ενδοκυττάριο σήμα (Urano, Wang et al. 2000). To σύμπλεγμα IRE1-

TRAF2 συνδέεται επίσης με την κασπάση-12 και τον κυτταρικό θάνατο (Yoneda, Imaizumi et
al. 2001). Παρόλα αυτά, η κασπάση-12 βρίσκεται στα τρωκτικά, ενώ αυτή που επάγει την

απόπτωση στα ανθρώπινα κύτταρα είναι η κασπάση-4 (Inagi 2010). Σε στρεσαρισμένα
κύτταρα Drosophila melanogaster, έγινε ανάλυση των mRNAs και διαφάνηκε η εμπλοκή του
IRE1, στην αποικοδόμηση αυτών των mRNAs. Εδώ φαίνεται ένας μετα-μεταγραφικός
μηχανισμός ανεξάρτητος του Xbp1, όπου το IRE1 κάνει γονιδιακό έλεγχο, ο οποίος
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αναδιαμορφώνει το ρεπερτόριο των πρωτεϊνών που μεταφράζονται σε κύτταρα με στρες EΔ
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Π

(Hollien and Weissman 2006).

Εικόνα 1.17:Τα τρία μονοπάτια του UPR.
Τρεις
οικογένειες
με
μετατροπείς
σηματοδότησης (ATF6, PERK, IRE1),
αντιλαμβάνονται
τις
συνθήκες
αναδίπλωσης στον αυλό του ΕΔ και
ξεκινούν τη σηματοδότηση με διαφορετικό
τρόπο. Ο ATF6, ρυθμίζει την πρωτεόλυση,
το PERK συμμετέχει στον έλεγχο της
μετάφρασης και το IRE1 συμμετέχει στο
μάτισμα mRNA (Walter and Ron 2011).
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Εικόνα 1.18: Το μονοπάτι Ire 1 (Ron and Walter 2007).

ΑΠ

1.13.2 Μονοπάτι PERK

Mια άλλη πρωτεΐνη αισθητήρας του ΕΔ είναι το PERK (protein kinase RNA (PRK)like ER kinase), η οποία μοιάζει με το IRE1. Είναι και οι δυο τύπου I-διαμεμβρανικές

Π

πρωτεΐνες. Η κυτταροπλασματική περιοχή του PERK έχει μία περιοχή πρωτεϊνικής κινάσης, η
οποία ολιγομερίζεται και φωσφορυλιώνεται όταν τα κύτταρα υποστούν στρες. Σε αντίθεση με
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το IRE1 που το μοναδικό υπόστρωμα είναι το ίδιο, το PERK φωσφορυλιώνει την α-

υπομονάδα του ευκαρυωτικού μεταφραστικού παράγοντα eIF2 (eukaryotic translation
initiation factor-2) στην σερίνη της θέσης 51. Αυτή η φωσφορυλίωση εμποδίζει τον
παράγοντα eIF2B (guanine nucleotide exchange factor), να ανακυκλώσει τον παράγοντα eIF2,

στην ενεργή του GTP-δεσμευμένη μορφή. Χαμηλά επίπεδα ενεργού μεταφραστικού
παράγοντα eIF2, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της μετάφρασης, μειώνοντας έτσι το
«φορτίο» νεοσυντιθέμενων πρωτεϊνών, πολλές από τις οποίες είναι προορισμένες να
εισέλθουν στον ήδη στρεσαρισμένο αυλό του ΕΔ. Οι προκύπτουσες μειωμένες
δραστηριότητες του συμπλόκου eIF2B-eIF2, είναι υπεύθυνες για όλες τις σημαντικές

συνέπειες της λειτουργίας του PERK μονοπατιού. Η μειωμένη σύνθεση πρωτεϊνών, μειώνει
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την προσέλευση των μη ορθά διπλωμένων πρωτεϊνών στο ΕΔ, αλλά επηρεάζει και τη
γονιδιακή μεταγραφή. Π.χ. η μετάφραση του μεταγραφικού παράγοντα ATF-4 αυξάνεται σε
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καταστάσεις μειωμένου eIF2, ενώ ενεργοποιείται και μετα-μεταφραστικά ο NF-Kb (nuclear
factor kB). Επίσης με το μονοπάτι αυτό, ενεργοποιούνται γονίδια τα οποία κωδικοποιούν
μεταφορείς αμινοξέων και γονίδια που προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες και

συμβάλλουν στην μεταγραφική ενεργοποίηση του Xbp1 (Harding, Novoa et al. 2000). Επίσης

σε αυτό το μονοπάτι με την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα ATF-4, διεγείρεται η
έκφραση του

προαποπτωτικού

γονιδίου

CHOP

(CCΑAT/enhancer-binding protein-

homologous protein). Το CHOP γονίδιο (λέγεται και GADD153-growth arrest and DNA
damage 153) μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από τα μονοπάτια ATF-6 και IRE1(Klein,

Wadden et al. 2002). Mε τη σειρά του το γονίδιο CHOP είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας,
ο οποίος επάγει διάφορους προαποπτωτικούς παράγοντες. Το CHOP φαίνεται να σχετίζεται
με την αρνητική επαγωγή (down regulation) της μεταγραφής του Bcl2 (Β-cell lymphoma 2),

το οποίο κωδικοποιεί για μία αντι-αποπτωτική ρυθμιστική πρωτεΐνη της BCL-2 οικογένειας,
οδηγώντας στην απόπτωση (το CHOP είναι προαποπτωτικός ρυθμιστής της μεταγραφής

κάποιων αντιαποπτωτικών γονιδίων, π.χ. bcl2) (Inagi 2010). Άλλα γονίδια στόχοι του CHOP

ΑΠ

είναι το GADD34 (growth arrest and DNA damage-inducible protein-34), μία υπομονάδα της

φωσφατάσης PP1 η οποία αποφωσφορυλιώνει τον παράγοντα eIF2 (τερματίζει την
σηματοδότηση για UPR) και η οξειδάση-1 του EΔ, η οποία είναι απαραίτητη για το
σχηματισμό των δισουλφιδικών δεσμών κατά την πρωτεϊνική αναδίπλωση (Ron and Walter
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2007; Walter and Ron 2011).

Εικόνα 1.19: Το μονοπάτι PERK (Ron and Walter 2007).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι και η απορυθμισμένη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου σε
καταστάσεις στρες ΕΔ, συμβάλλει επίσης στην απόπτωση. Η διαρροή των ιόντων ασβεστίου
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από τον αυλό του ΕΔ, τα οδηγεί στα μιτοχόνδρια όπου αποπολώνει την εσωτερική
μιτοχονδριακή μεμβράνη και δημιουργεί ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS). Αυτό οδηγεί σε

οξειδωτικό στρες τόσο στα μιτοχόνδρια όσο και στο ΕΔ, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί
αποπτωτικά μονοπάτια, στα οποία συμμετέχουν είτε η κασπάση-9, είτε μέλη της οικογένειας
Bcl2 (BAK/BAX)(Inagi 2010).

1.13.3 Ο μηχανισμός ενεργοποίησης του UPR στα μονοπάτια IRE1 και PERK - πιθανά
μοντέλα

Τόσο το IRE1, όσο και το PERK έχουν περιοχές οι οποίες εντοπίζονται στον αυλό του
EΔ και είναι υπεύθυνες να αισθάνονται το στρες. Έχουν προταθεί τρία μοντέλα σύμφωνα με
ΕΔ.

ΑΠ

τα οποία αυτές οι περιοχές αισθάνονται την είσοδο των μη ορθά διπλωμένων πρωτεϊνών στο

Το πρώτο μοντέλο ισχυρίζεται ότι οι μη ορθά διπλωμένες πρωτεΐνες, συνδέονται
κατευθείαν στις περιοχές του IRE1 και PERK προς την πλευρά του αυλού του ΕΔ. Η σύνδεση

Π

του πολυπεπτιδίου σε αυτή την περιοχή, οδηγεί σε ολιγομερισμό και έναρξη των μονοπατιών
(Credle, Finer-Moore et al. 2005).
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Ένα δεύτερο μοντέλο, υποθέτει ότι η δέσμευση των IRE1 και PERK με BiP άφθονης

συγκέντρωσης, «κλειδώνει» τις IRE1 και PERK σε μία ανενεργή κατάσταση. Σε συνθήκες

ηρεμίας και οι δύο πρωτεΐνες είναι δεσμευμένες με την BiP. Σε καταστάσεις στρες οι
πρωτεΐνες αυτές αποδεσμεύονται από την BiP και ενεργοποιούνται. Η υπερέκφραση του BiP
εξασθενεί τη λειτουργία του ΙRΕ1 και PERK και καταστέλλει τον μηχανισμό UPR, καθώς
μειωμένα επίπεδα BiP, ενεργοποιούν το UPR (Bertolotti, Zhang et al. 2000).
Ένα τρίτο υβριδικό μοντέλο εισηγείται ότι τόσο η αποσύνδεση του BiP, όσο και η

σύνδεση των πολυπεπτιδίων, ενεργοποιούν το μηχανισμό UPR.
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Εικόνα 1.20: Tα 3 πιθανά μοντέλα με τα οποία ξεκινά το UPR (Ron and Walter 2007).

ΑΠ

1.13.4 Μονοπάτι ATF6

Ένας άλλος αισθητήρας του ΕΔ, ο οποίος άρχισε να γνωστοποιείται το 1999, είναι η
διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου-II, ATF6 (Haze, Yoshida et al. 1999). Aυτή η πρωτεΐνη

Π

συντίθεται αρχικά ως ανενεργή πρόδρομη ένωση. Βρίσκεται συνδεδεμένη με το EΔ με την
διαμεμβρανική της πλευρά και έχοντας την περιοχή-αισθητήρα του στρες, να εκτίθεται στον
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αυλό του ΕΔ. Κάτω από συνθήκες στρες του ΕΔ, η ATF6 μετακινείται από το ΕΔ στη
συσκευή Golgi, στην οποία και κόβεται από δύο πρωτεάσες της συσκευής Golgi. Αρχικά από
την S1P (site 1 protease) και έπειτα από την S2P (site 2 protease), για να απελευθερωθεί η

κυτοσολική Ν-τελική DNA-binding περιοχή (ΑTF6f). Στη συνέχεια το ATF6f, κινείται στον
πυρήνα για να ενεργοποιήσει τη γονιδιακή έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με το
μηχανισμό UPR. Ανάμεσα στις πρωτεΐνες στόχους του ATF6f, είναι η BiP και η GRP94. Η

ATF6 συνδέεται με την BiP και σε συνθήκες στρες, η BiP απελευθερώνεται και συμβάλλει με
αυτό τον τρόπο στην ενεργοποιήση της ATF6. Με την ATF6 σχετίζονται και άλλες πρωτεΐνες,

η σημαντικότερη από τις οποίες είναι η CREBH (CREB-hepatocyte). Αυτή ενεργοποιείται
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από την πρωτεόλυση που επάγεται μετά το στρες του ΕΔ. Παρόλα αυτά, αυτή η πρωτεΐνη δεν
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σχετίζεται με το UPR, αλλά βοηθά στην έκκριση πρωτεϊνών που σχετίζονται με φλεγμονή.

Εικόνα 1.21: Το μονοπάτι ATF6 (Ron and Walter 2007).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΟΡΘΑ
ΔΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ (chaperones)

ΑΠ

1.14

Λόγω διαφόρων ειδών μεταλλάξεων, στα γονίδια που τις κωδικοποιούν, οι
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πολυπεπτιδικές αλυσίδες δεν καταλήγουν στον σωστό προορισμό τους, αλλά παραμένουν στο
ΕΔ, όπου και ενεργοποιείται το μονοπάτι UPR. Διάφορα συνθετικά μόρια συνοδοί,
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διευκολύνουν την πρωτεϊνική αναδίπλωση και καθοδήγηση στον προορισμό της κάθε
πρωτεΐνης. Σε μία δημοσίευση του 2003 από την ομάδα του Ohashi T. και συνεργατών, έχει
δειχθεί σε κυτταροκαλλιέργειες, ότι η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη ποδοσίνη, NPHS2-p.R138Q,
δεν μπορούσε να φθάσει στην κυτταρική μεμβράνη που κανονικά έπρεπε να βρίσκεται, αλλά
παρέμενε στο ΕΔ. Επώαση με συνθετικά μόρια, βοήθησε στην ορθή αναδίπλωση της
μεταλλαγμένης ποδοσίνης και την κατάληξή της στην πλασματική μεμβράνη (Ohashi, Uchida
et al. 2003). Οι συνθετικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γλυκερόλη, DMSO και TMAO

(trimethylamine-N-oxide).
Επίσης, χρήση συνθετικών μορίων έχει γίνει και σε κύτταρα που έχουν μεταλλάξεις

στα κολλαγόνα, από την ομάδα της Murray LS (Murray, Lu et al. 2014). Έχει ταυτοποιηθεί
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μία καινούρια μετάλλαξη στο γονίδιο του κολλαγόνου COL4A2, η G702D, η οποία συμβάλλει
σε εγκεφαλικό αιμορραγικό επεισόδιο. Χρήση 4-PBA (4-phenyl butyric acid) σε κύτταρα
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ασθενή, μείωσε την ενδοκυτταρική συγκέντρωση της μεταλλαγμένης κολλαγονικής αλυσίδας,
μειώνοντας τον όγκο του ΕΔ κατά 3.3 φορές, ενώ σε κύτταρα του υγιή πατέρα δεν έδειξε

κάποια διαφορά. Η μείωση του όγκου του ΕΔ, σχετίζεται με τα μειωμένα επίπεδα στρες και

μειωμένη συγκέντρωση των πρωτεϊνών συνοδών του ΕΔ. Ακόμη, η χρήση 4-PBA, οδήγησε

και στην μείωση των επιπέδων απόπτωσης σε κύτταρα ασθενή, από 21.3% σε 17.4%. Άλλο
ένα παράδειγμα χρήσης συνθετικών μορίων και συγκεκριμένα της TUDCA βοήθησε την
πρωτεϊνική αναδίπλωση και πορεία της LAMB2 πρωτεϊνικής αλυσίδας της πρωτεΐνης

λαμινίνης-521. Η μετάλλαξη LAMB2-p.C321R, οδηγεί στο σύνδρομο Pierson (Chen, Zhou et

al. 2013). Σε αυτή την εργασία οι ερευνητές, δημιούργησαν διαγονιδιακά ποντίκια, στα οποία
εισήγαγαν την μετάλλαξη LAMB2-p.C321R. Η μετάλλαξη αυτή οδήγησε σε μειωμένη
έκκριση της λαμινίνης 521 από τα ποδοκύτταρα στη ΣΒΜ, γεγονός που συνέβαλε και σε

ενδοπλασματικό στρες, λόγω μη ορθής αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Χορήγηση των
κυττάρων της συνθετικής ουσίας TUDCA, βοήθησε στην πρωτεϊνική αναδίπλωση και
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μετακίνηση και τελικά αυξήθηκε η έκκριση της μεταλλαγμένης λαμινίνης.
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2.1
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2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η πιο συχνή αιτία της οικογενούς μικροσκοπικής αιματουρίας (ΟΜΑ) είναι η

Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ). Αναφέρεται ότι το 50% των
οικογενών περιπτώσεων ΝΛΒΜ οφείλεται σε μεταλλάξεις στα γονίδια του κολλαγόνου τύπου
IV, COL4A3/COL4A4. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν μεγάλες γενετικές επιδημιολογικές

μελέτες για αυτή τη νόσο και ειδικά στο σύνολο των περιπτώσεων της ΟΜΑ, ανεξαρτήτως

αιτιολογίας. Στα πλαίσια του ερευνητικού ενδιαφέροντος, που έχει αναπτύξει το εργαστήριό
μας τα τελευταία 10 χρόνια στη μικροσκοπική αιματουρία, έχουμε συλλέξει ένα μεγάλο

αριθμό τέτοιων περιπτώσεων, από Κύπρο και Ελλάδα. Βασισμένοι στην προηγούμενη
ερευνητική μας εμπειρία, έχουμε διαμορφώσει την επιστημονική υπόθεση ότι ένα μεγάλο

ποσοστό περιπτώσεων χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) που συνδυάζονται με ΟΜΑ,
οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4.

ΑΠ

Επίσης, υποθέτουμε ότι ένα άλλο μεγάλο ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων οφείλονται

σε μεταλλάξεις σε άγνωστα μέχρι σήμερα γονίδια. Με βάση τα πιο πάνω, η παρούσα
διδακτορική διατριβή είχε τους πιο κάτω επιστημονικούς στόχους:

Π

- Την εύρεση του ποσοστού των περιπτώσεων ΟΜΑ σπειραματικής προέλευσης που
οφείλονται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A3, ανεξαρτήτως ιστο-παθολογίας. Ποιο

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων συνοδεύονται με ΧΝΑ;
- Τη γενετική ανάλυση σύνδεσης ολόκληρου γονιδιώματος (WGLA) για χαρτογράφηση

καινούριων γενετικών περιοχών που σχετίζονται με ΟΜΑ.
- Την ανάλυση DNA από ασθενείς με ΟΜΑ με την τεχνολογία «Next Generation
Sequencing», με σκοπό την ταυτοποίηση ίσως νέων γονιδίων που σχετίζονται με τη νόσο

αυτή.
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- Την προσθήκη μεταλλάξεων σε πλασμιδιακούς φορείς και σε κυτταροκαλλιέργειες, με

ΑΖ
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στόχο τη μελέτη των μεταλλάξεων αυτών σε κυτταρικό επίπεδο.
- Την προσθήκη συνθετικών μορίων συνοδών (chaperones) σε ποδοκύτταρα που εξέφραζαν
τόσο φυσιολογικές, όσο και μεταλλαγμένες κολλαγονικές αλυσίδες. Στόχος αυτού, ήταν η

μελέτη ανταπόκρισης των κυττάρων στα χημικά αυτά μόρια συνοδούς και ίσως διόρθωση και
αναδίπλωση των κολλαγονικών αλυσίδων, με επακόλουθο αποτέλεσμα την έκκρισή τους
εκτός του κυττάρου.

2.2

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή είχε ως κύριο στόχο την ενδελεχή διερεύνηση

τόσο σε κλινικό όσο και σε μοριακό επίπεδο, οικογενειών από κυπριακό και ελλαδικό χώρο
για τον εμπλουτισμό της γνώσης μας αναφορικά με την συμπεριφορά της ΟΜΑ και της
ΝΛΒΜ. Το 50% των ασθενών με τη ΝΛΒΜ εμφανίζουν μεταλλάξεις στα κολλαγόνα και το

ΑΠ

υπόλοιπο ποσοστό μεταλλάξεις σε άλλα άγνωστα γονίδια. Δυστυχώς, δεν μπορούμε πάντοτε
να έχουμε στη διάθεσή μας δείγματα νεφρικής βιοψίας, κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα το έργο
μας. Επομένως, η βελτίωση των ήδη υφιστάμενων τεχνικών θα επιταχύνει κατά πολύ τη

Π

διαγνωστική διαδικασία.

Από τις μέχρι τώρα μελέτες φαίνεται ότι η ΝΛΒΜ, μπορεί να είναι μία σχετικά συχνή

ΛΟ
ΥΪ
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ασθένεια, αλλά συνάμα και πολύ ετερογενής. Μέχρι τώρα έχουν ενοχοποιηθεί τα γονίδια του
κολλαγόνου IV της ΒΜ, αλλά υπάρχουν και άγνωστα γονίδια. Συνοπτικά, η καινοτομία της
παρούσας πρότασης συνοψίζεται ως εξής: α. εκτενής διερεύνηση της ΝΛΒΜ, σε ασθενείς από

κυπριακό και ελλαδικό χώρο, όπου συστηματική μελέτη με μοριακή προσέγγιση δεν
διενεργήθηκε στο παρελθόν, β. ταυτοποίηση νέων μεταλλάξεων κυρίως στο γονίδιο COL4A3,

συντελώντας και στη διάγνωση ατόμων στις οικογένειες από τον ευρύτερο Κυπριακό και
Ελλαδικό πληθυσμό (τη μελέτη του γονιδίου COL4A4, έχει αναλάβει άλλο άτομο της

ερευνητικής μας ομάδας), γ. προσθήκη των ευρεθέντων μεταλλάξεων σε πλασμιδιακούς
φορείς και σε κυτταροκαλλιέργειες, με στόχο τη λειτουργική μελέτη των μεταλλάξεων αυτών
σε κυτταρικό επίπεδο, δ. λόγω του ότι η ενδονουκλεάση SURVEYOR, δεν έχει 100%
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ακρίβεια στην ανίχνευση μεταλλάξεων, χρησιμοποιήθηκε εναλλακτική τεχνική εύρεσης
τέτοιων μεταλλάξεων, η αλληλούχηση επόμενης γενεάς, μία πολύ πιο δυναμική μέθοδος ε. η
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προσθήκη συνθετικών μορίων (chaperones), σε ποδοκύτταρα που εξέφραζαν μεταλλαγμένες ή
μη κολλαγονικές αλυσίδες, με στόχο να μελετηθεί κατά πόσο αυτές οι συνθετικές ουσίες, θα
βοηθήσουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες, να αναδιπλωθούν και να εκκριθούν εκτός του
κυττάρου.

Γενικά, η καινοτομία της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι,

πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες γενετικές επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει για
την ΟΜΑ.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων και ασθενών που χαρακτηρίσαμε, βοηθά
στην καλύτερη κατανόηση συσχετισμού γονότυπου/φαινότυπου, ενώ καταδεικνύει και ότι

άλλοι παράγοντες ευθύνονται για την τελική κλινική εικόνα, πέραν της μετάλλαξης στο
κολλαγόνο.

Ακόμη, για πρώτη φορά έχουν ελεγχθεί οι μεταλλάξεις που βρέθηκαν σε ασθενείς με

NΛBM και σύνδρομο Alport, σε κυτταρικό επίπεδο. Τέλος, η χρήση συνθετικών μορίων

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

στην έρευνά μας.

ΑΠ

συνοδών σε ποδοκύτταρα που εξέφραζαν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες, έδωσε νέες προοπτικές
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3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων:

ΑΖ
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ΙΟ
Υ

3.1

1. Συλλογή δειγμάτων από ασθενείς με συμπτώματα μικροσκοπικής αιματουρίας
σπειραματικής προέλευσης, από Ελλάδα και Κύπρο.

2. Γενετική ανάλυση σύνδεσης στο γενετικό τόπο 2q36-37 οικογενειών, με μικροσκοπική
αιματουρία.

3. Χρήση του ενζύμου Surveyor, για πρώτη ένδειξη πιθανής μετάλλαξης στο γονίδιο
COL4A3 ασθενών από κάθε ξεχωριστή οικογένεια.

4. Αλληλούχηση κατά Sanger των δειγμάτων, που εμφάνισαν κοπή με το ένζυμο Surveyor.
5.

Έλεγχος επιβεβαίωσης καινούριας μετάλλαξης σε δείγματα της κάθε οικογένειας και σε

ΑΠ

δείγματα γενικού πληθυσμού.

6. Έλεγχος παθογένειας της μετάλλαξης με προγράμματα βιοπληροφορικής.
7. Αλληλούχηση επόμενης γενεάς δειγμάτων ασθενών που κατέληξαν σε ΤΣΝΑ, με στόχο

Π

την εύρεση καινούριας μετάλλαξης εκτός της ήδη υπάρχουσας, που ίσως ήταν η αιτία
για εξέλιξη σε ΤΣΝA.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

8. Αλληλούχηση επόμενης γενεάς κυπριακών και κρητικών δειγμάτων και επιβεβαίωση
μεταλλάξεων με την κλασική μέθοδο Sanger.
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3.1.1 Συλλογή υλικού, κλινική αξιολόγηση, ιστολογία: ασθενείς ελληνοκυπριακών

ΑΖ
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ΙΟ
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οικογενειών

Μέχρι τον Ιούλιο του 2011, ασθενείς από 57 ελληνοκυπριακές οικογένειες έδωσαν
δείγμα για γενετική ανάλυση. Κύριο σύμπτωμα όλων, ήταν η μικροσκοπική αιματουρία
σπειραματικής προέλευσης. Καταμετρήθηκαν στις διάφορες οικογένειες συνολικά 304

ασθενείς εν ζωή και αποβιώσαντες. Για να εισέλθουν στη μοριακή γενετική ανάλυση, κύριο

κριτήριο ήταν, στην κάθε οικογένεια να υπήρχαν τουλάχιστον 3 ασθενείς με μικροσκοπική

αιματουρία σπειραματικής προέλευσης μόνο με ή χωρίς πρωτεϊνουρία και ΧΝΑ. Οι ασθενείς

με IgA νεφροπάθεια, όπως και άλλες αιτίες αιματουρίας μη σπειραματικής προέλευσης, έχουν
αποκλεισθεί. Σε περιπτώσεις απομονωμένης μικροσκοπικής αιματουρίας, με ή χωρίς

πρωτεϊνουρία, δεν καθίσταται απαραίτητη η βιοψία. Έτσι, διαθέσιμες βιοψίες είχαμε για
ασθενείς από 21/57 οικογένειες (36.8%). Ανάμεσα σε 16 οικογένειες με επιβεβαιωμένες

μεταλλάξεις, μόνο σε 5 υπήρχε βιοψία με διπλή διάγνωση ΝΛΒΜ και ΕΤΣΣ. Ιστολογικά
ευρήματα για ένδειξη συνδρόμου Αlport, δεν υπήρχαν. Σε μία έκτη βιοψία, υπήρχε η
εμφάνιση της ΕΤΣΣ, αλλά δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ΗΜ. Ορίσαμε τη ΧΝΑ από επίπεδα

Π

ΑΠ

κρεατινίνης >1.5 mg/dL.

ΛΟ
ΥΪ
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3.1.2 Συλλογή υλικού, κλινική αξιολόγηση, ιστολογία: ασθενείς κρητικών οικογενειών
Τα τελευταία 7 χρόνια, ήρθαν διαδοχικά στο εργαστήριό μας, ασθενείς που ανήκαν σε

24 οικογένειες ελληνικής καταγωγής με ΟΜΑ σπειραματικής προέλευσης. Για να
συμπεριληφθούν στη μελέτη μας αυτές οι οικογένειες, έπρεπε να πληρούν τα ίδια κριτήρια
όπως και οι κυπριακές. Μία ή περισσότερες βιοψίες υπήρχαν σε ασθενείς από 14/24
οικογένειες (58.8%). Εννέα από τις 14 οικογένειες είχαν μία ή περισσότερες βιοψίες που
απεδείκνυαν ΝΛΒΜ. Δύο από αυτές τις 9 βιοψίες, είχαν επίσης ενδείξεις για σύνδρομο Αlport
και 4 είχαν επιπροσθέτως και ΕΤΣΣ. Δυστυχώς, στις υπόλοιπες διαθέσιμες βιοψίες άλλων
οικογενειών, δεν ήταν εφικτή η παρατήρηση σε ΗΜ, αλλά πολλές από αυτές παρουσίαζαν
στοιχεία ΕΤΣΣ στο οπτικό μικροσκόπιο. Όπως και στις κυπριακές οικογένειες έτσι και εδώ,
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για να συμπεριληφθεί μία οικογένεια στη μελέτη, έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 3
επηρεασμένα άτομα με μικροσκοπική αιματουρία.
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Απαιτείται να τονιστεί, ότι όλοι οι ασθενείς έχουν δώσει γραπτή συγκατάθεσή τους για
να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα (εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής Κύπρου). Στην αρχή, απαιτείται η συλλογή ολικού περιφερικού αίματος από μέλη
μεγάλου αριθμού οικογενειών, από κυπριακό και ελλαδικό χώρο, με μικροσκοπική

αιματουρία σπειραματικής προέλευσης. Για να γίνει απομόνωση DNA, συλλέχθηκε 9 ml
ολικό αίμα σε ειδικά μπουκαλάκια με αντιπηκτικό EDTA. Για την απομόνωση αυτή
χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι: (α) μέθοδος εξαλάτωσης και (β) Qiagen kit for DNA
extraction (Qiagen, Γερμανία). Τα δείγματα φυλάσσονται σε καταψύκτη -80 0C.

Για να υπάρχει συνέπεια και αξιοπιστία στα αποτελέσματά μας, χρειαζόταν σωστή
συλλογή λεπτομερών κλινικών πληροφοριών (βιοχημικές, αιματολογικές και ιστολογικές

αναλύσεις) και στοιχείων για τις οικογένειες και τα άτομα που ανήκουν σε αυτές, ασθενείς και

υγιείς. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, για αποτελεσματικότερη διερεύνηση, απαιτείτο
ενδελεχής αξιολόγηση εκάστου ατόμου και όσο το δυνατό μεγαλύτερα γενεαλογικά δέντρα.

ΑΠ

Οι κλινικοί συνεργάτες επικεντρώνονταν σε οικογένειες αλλά και σποραδικές περιπτώσεις με

μικροσκοπική αιματουρία συμπεριλαμβανομένου συνδρόμου Alport (αυτοσωμικό) και
ΝΛΒΜ, που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας.

Π

Στη συνέχεια, ακολούθησε η κατασκευή λεπτομερών γενεαλογικών δένδρων και η
ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους (Cyrillic software). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή
δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν την κλινική αξιολόγηση εκάστου ασθενούς,
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καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν τη νεφρική βιοψία επιλεγμένων ασθενών που έτυχαν
βιοψίας. Η αξιολόγηση βιοψιών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, προσδίδει καλύτερη εκτίμηση
της υπο-μικροσκοπικής παθολογίας σε επίπεδο ΒΜ σπειράματος.

3.1.3 Γενετική Ανάλυση Σύνδεσης
Η γενετική σύνδεση είναι η τάση που έχουν συγκεκριμένες θέσεις στα χρωμοσώματα

ή συγκεκριμένα αλληλόμορφα γονίδια να κληρονομούνται μαζί. Οι γενετικές θέσεις που
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βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη στο ίδιο χρωμόσωμα, έχουν την τάση να μην
διαχωρίζονται κατά τη μείωση και είναι γενετικά συνδεδεμένες. Η γενετική σύνδεση
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ανακαλύφθηκε από τους Βρετανούς γενετιστές William Bateson και Reginald Punnett, λίγο
μετά την επαναδιατύπωση των νόμων του Mendel. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
συμβολή του Thomas Hunt Morgan, ο οποίος ανέφερε ότι η ποσότητα του επιχιασμού μεταξύ
των συνδεδεμένων γονιδίων διαφέρει και ότι η συχνότητα του επιχιασμού ίσως εκφράζει την

απόσταση των γονιδίων στο χρωμόσωμα. Μεγάλη ήταν και η συμβολή του Alfred Surtevant,
ο οποίος ήταν μαθητής του Morgan και ο οποίος έφτιαξε τους γενετικούς χάρτες που

ονομάζονται χάρτες σύνδεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ δύο συνδεδεμένων

γονιδίων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί χιασματυπία στην περιοχή αυτών των δύο
γονιδίων. Με την μελέτη του αριθμού των ανασυνδυασμών λόγω χιασματυπίας, μπορούμε να
πάρουμε ένα μέτρο της απόστασης των γονιδίων. Η απόσταση αυτή ονομάζεται μονάδα

γενετικού χάρτη ή centimorgan. Απόσταση ίση με ένα cM είναι η απόσταση μεταξύ των
γονιδίων για την οποία 1 στα 100 προϊόντα της μείωσης παρουσιάζει ανασυνδυασμό γονιδίων.
Άρα η συχνότητα ανασυνδυασμού ίση με 1% αντιστοιχεί σε 1 cM. H γενετική απόσταση ενός
cM αντιστοιχεί χονδρικά σε φυσική απόσταση ενός εκατομμυρίου ζευγών βάσεων στο
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χρωμόσωμα. Πολύ σημαντική δοκιμασία, είναι η δοκιμασία LOD, η οποία συγκρίνει την
πιθανότητα να βγει στο τεστ ως αποτέλεσμα ότι, οι δυο χρωμοσωμικές περιοχές είναι
συνδεδεμένες όταν αυτές είναι όντως συνδεδεμένες σε σχέση με την πιθανότητα το ίδιο
αποτέλεσμα να οφείλεται στη τύχη. Θετικές τιμές LOD δείχνουν ότι είναι πιθανή η ύπαρξη

Π

σύνδεσης, ενώ αρνητικές τιμές δείχνουν ότι δεν είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη σύνδεσης. Η
εύρεση γενετικής σύνδεσης με βαθμό LOD μεγαλύτερο του 3.3 αποτελεί απόδειξη σύνδεσης
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μεταξύ του δείκτη και της νόσου, ενώ βαθμός LOD μικρότερος του -2 αποτελεί απόδειξη
έλλειψης σύνδεσης.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη χαρτογράφηση νέων γενετικών τόπων, μεταλλάξεις

στους οποίους ευθύνονται για κληρονομικές ασθένειες, ή επιτρέπει την επιβεβαίωση της
σύνδεσης μεταξύ συγκεκριμένου γενετικού τόπου και πολυμορφικών δεικτών DNA. Η
γενετική ανάλυση σύνδεσης για κάποιες οικογένειες στην χρωμοσωμική περιοχή 2q36-37

(COL4A3/COL4A4), αποτέλεσε το επόμενο βήμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Προς
τούτο χρησιμοποιήσαμε μικροδορυφορικούς δείκτες, εκατέρωθεν του γονιδίου COL4A3, με
την τεχνική της PCR.
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Με τη χρήση της μεθόδου αυτής μπορεί να επιβεβαιωθεί ή όχι η εμπλοκή των
γονιδίων του κολλαγόνου τύπου IV στη οικογενή μικροσκοπική αιματουρία. Για να μπορεί να
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γίνει αυτή η τεχνική και να δημιουργηθούν απλότυποι, χρειάζεται ένας ικανοποιητικός
αριθμός ατόμων μίας οικογένειας και ακόμη καλύτερα άτομα τριών γενεών.

Για την εφαρμογή της μεθόδου στο γενετικό τόπο 2q36-37 χρησιμοποιήθηκαν οι
πολυμορφικοί μικροδορυφορικοί δείκτες (STRs) D2S 1363-227029606-227029794 Mb, D2S

159 - 227823389-227823557 Mb, D2S 401 228258199-228258319 Mb και D2S 2297
230369805-230370009 Mb (βάση δεδομένων Ensembl). Τα αποτελέσματα γενετικής

σύνδεσης προκύπτουν με χρήση αυτόματου γενετικού αναλυτή (fragment analysis). Το

εργαστήριο μας διαθέτει γενετικό αναλυτή της εταιρείας Applied Biosystems (ABI Prism®
3130XL Genetic Analyzer). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει διεξαχθεί με το λογισμικό

ABI GeneMapper® software V4.0, της ίδιας εταιρείας. Αφού ολοκληρώθηκε η γονοτύπηση
των STRs για όλα τα υπό μελέτη άτομα, ακολούθησε η κατασκευή απλοτύπων για υγιείς και

ασθενείς της κάθε οικογένειας, με τη βοήθεια των οποίων διερευνάται η πιθανή συσχέτιση με
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τον παθογόνο φαινότυπο.

Π

3.1.4 Σάρωση γονιδίων, ανίχνευση μεταλλάξεων
Έχει γίνει εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, για διερεύνηση των υποψήφιων γονιδίων
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προς ανίχνευση-ταυτοποίηση των παθολογικών μεταλλάξεων. Για τις περιπτώσεις
οικογενειών με υποψία για τη ΝΛΒΜ προχωρήσαμε σε ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο
COL4A3 (άτομα από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία).

3.1.4.1

Αντίδραση πολυμεράσης και ένζυμο Surveyor

Ο σχεδιασμός ολιγονουκλεοτιδικών γενωμικών εκκινητών για το γονίδιο COL4A3, για

την ενίσχυση κωδικοποιούσων περιοχών με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης
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πολυμεράσης

(PCR),

έγινε

με

τη

βοήθεια

(http://www.genome.wi.mit.edu/cgibin/primer/primer3).

του
Οι

προγράμματος
περισσότερες

Primer_3
ακολουθίες
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εκκινητών, υπήρχαν ήδη από προηγούμενη έρευνα του εργαστηρίου μας (Voskarides,
Damianou et al. 2007). Οι αντιδράσεις PCR, ήταν σχεδόν πάντα 40μl, στα οποία υπήρχαν

10ng γενωμικού DNA, 10-15pmol από κάθε ένα εκκινητή, 1 unit από AmpliTaq DNA
πολυμεράση

(Roche,

Mannheim,

Germany),

0.2mmol/L

τριφωσφορικά

δεοξυριβονουκλεοτίδια και 10X κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα (με 1.5mmol/L MgCl2 στη

συνολική αντίδραση). Κάποια κομμάτια DNA που χρειάζονταν DMSO (dimethyl sulfoxide),
πολλαπλασιάζονταν με άλλη πολυμεράση την TaqExpress polymerase (2 units/αντίδραση,

Genpak, Falmer, Brighton, UK). H αποτελεσματικότητα του ενζύμου SURVEYOR δεν
επηρεαζόταν από την προσθήκη του DMSO. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, γινόταν

σε Eppendorf (Eppendorf, Hamburg, Germany) ή Biometra (Biometra, Gottingen, Germany)
θερμικούς κυκλοποιητές, ρυθμιζόμενοι σε 30 ή 40 κύκλους ανάλογα με το κομμάτι DNA.

Για τη σάρωση του γονιδίου COL4A3, έχει επιλεγεί η χρήση του ενζύμου

SURVEYOR (Τransgenomic, Γερμανία), μία φυτική ενδονουκλεάση, (CEL I-like nucleases)
η οποία έχει την ιδιότητα να κόβει επιλεκτικά το δίκλωνο DNA σε περιοχές
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ψευδοζευγαρώματος ή αναγνωρίζει ακόμα και αφαιρέσεις ή προσθήκες νουκλεοτιδίων

(Oleykowski, Bronson Mullins et al. 1998). Την αντίστοιχη σάρωση γονιδίου COL4A4 έχει
αναλάβει άλλο μέλος της ομάδας μας. Σε μία εργασία της ομάδας μας (Voskarides and Deltas

Π

2009), βρέθηκε το ποσοστό της πιστότητας αυτής της μεθόδου να ανέρχεται στο 93%. Μετά
την μελέτη 15 γνωστών αλλαγών, οι 14 ανιχνεύτηκαν με αυτό το ένζυμο. Επίσης σε αυτή την
εργασία περιγράφθηκε για πρώτη φορά, ότι αυτό το ένζυμο δεν έχει προτίμηση για τη θέση
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της κοπής. Τα μειονεκτήματα χρήσης του ενζύμου Surveyor, είναι η λιγότερη της 100%
ευαισθησία, όπως επίσης και η εξωνουκλεολυτική δράση του σε κάποια προϊόντα PCR.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, το surveyor mutation detection kit,

χρησιμοποιήθηκε σε 153 δείγματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στην γενετική ανάλυση του
γονιδίου COL4A3. Εξετάστηκαν με αυτό το ένζυμο και τα 52 εξόνια. Μετά την αλυσιδωτή

αντίδραση πολυμεράσης, προσθέτουμε ένα επιπλέον βήμα για να ενισχύσουμε τον
σχηματισμό ετεροδιμερών περιοχών. Έτσι τα κομμάτια DNA μετά την PCR, υποβάλλονται σε
αποδιάταξη με θέρμανση στους 95ο C για 5 λεπτά, έπειτα στους 65ο C αφήνονται να
επαναδιαταχθούν για 30 λεπτά και τέλος στους 25ο C για επιπλέον 30 λεπτά.
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Εικόνα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της ενζυματικής διαδικασίας με το SURVEYOR, για ανίχνευση ετερόζυγων
μεταλλάξεων.
(http://www.transgenomic.com/lib/cat/602094.pdf)

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η ΝΛΒΜ χαρακτηρίζεται από επικρατή τύπο
κληρονόμησης κάτι που δηλώνει ότι οι αναμενόμενοι ασθενείς είναι ετερόζυγοι, έχοντας ένα

υγιές και ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο. Η μέθοδος βασίζεται στο ότι η αλυσιδωτή
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αντίδραση πολυμεράσης πολλαπλασιάζει επιλεκτικά τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν και

δημιουργούνται ετεροδιμερείς αλυσίδες μεταξύ μεταλλαγμένων και φυσιολογικών περιοχών
του DNA. Επώαση με το SURVEYOR οδηγεί στον κατατεμαχισμό του αρχικού κομματιού

Π

DNA.

Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 3% και χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο
και με αυτό τον τρόπο εντοπίζαμε πού περίπου είναι η μετάλλαξη. Τα δείγματα τα οποία
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έδωσαν αποτελέσματα με υποψία παρουσίας μετάλλαξης, υποβλήθηκαν σε καθορισμό
αλληλουχίας νουκλεοτιδίων στον αυτόματο αναλυτή, ο οποίος λειτουργεί παρόμοια με τη

μέθοδο Sanger.

3.1.4.2

Αλληλούχηση κατά Sanger

Αυτή η μέθοδος αναφέρεται και ως dideoxy sequencing ή chain termination. Η

μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Frederick Sanger, ο οποίος μαζί με τον Walter
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Gilbert τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1980, για την ανάπτυξη τεχνολογιών
προσδιορισμού της αλληλουχίας του DNA. Αυτή η μέθοδος αλληλούχησης αναπτύχθηκε το
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1977 (Sanger, Nicklen et al. 1977) και αποτελεί τη βάση όλων των νεότερων μεθόδων.
Συγκεκριμένα η Chain-Terminator Sanger Sequencing μέθοδος βασίζεται στη χρήση 2΄, 3΄διδεοξυ-ριβονουκλεοτιδίων (ddATP, ddCTP, ddGTP και ddTTP), τα οποία προκαλούν τον

πρόωρο τερματισμό της επιμήκυνσης της αλυσίδας του DNA. Και αυτό γιατί λείπει το 3΄ελεύθερο-ΟΗ από το ddNTP (εκτός από το 2΄-ΟΗ που λείπει φυσιολογικά από το DNA), το

οποίο είναι αναγκαίο για το σχηματισμό φωσφοδιεστερικού δεσμού με το α-φωσφορικό του
επόμενου dNTP. Έτσι όταν αυτά τα ddNTPs ενσωματωθούν σε μία συντιθέμενη DNA
αλυσίδα, εμποδίζουν τη DNA πολυμεράση να προσθέσει την επόμενη βάση.

Στη συμβατική Sanger μέθοδο πραγματοποιούνται 4 αντιδράσεις, σε καθεμία από τις

οποίες συμμετέχει ένα διαφορετικό ddNTP και περίσσεια ισομοριακών ποσοτήτων των 4
dNTPs (ένα εκ των οποίων είναι ραδιενεργά σημασμένο), οπότε δημιουργείται ανταγωνισμός

για τη συμμετοχή τους στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα. Συγκεκριμένα, καθώς η DNA
πολυμεράση μετακινείται κατά μήκος της αλληλουχίας εκμαγείου, προσθέτει νουκλεοτίδια

στον εκκινητή συνθέτοντας έτσι τη νέα συμπληρωματική αλυσίδα. Συνεπώς, αν η DNA
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πολυμεράση ενσωματώσει ένα ddNTP στην συντιθέμενη αλυσίδα DNA, προκαλείται

τερματισμός της σύνθεσής της, ενώ αντίθετα, αν προστεθεί ένα dNTP, το οποίο δεν
υπολείπεται 3΄-ΟΗ, η επιμήκυνση της αλυσίδας συνεχίζεται. Τα προϊόντα αυτών των
αντιδράσεων είναι μονόκλωνες αλυσίδες διαφορετικών μεγεθών, με μήκη που καθορίζονται

Π

από την απόσταση του 5΄ άκρου του εκκινητή και της θέσης όπου ενσωματώθηκε ένα ddNTP
και τερματίστηκε η σύνθεση.
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Άρα, με τη σωστή αναλογία υποστρώματος DNA-εκκινητή-dNTPs-ddNTPs,
αναμένεται ότι ο πληθυσμός των μονόκλωνων αυτών τμημάτων DNA αντιπροσωπεύει όλες
τις πιθανές θέσεις τερματισμού της σύνθεσης και άρα την πρωτοδιάταξη της αλυσίδας. Η
ανάγνωση λοιπόν της αλληλουχίας, καθίσταται δυνατή μετά από ηλεκτροφόρηση αυτών των
προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου, ακολουθούμενη από αυτοραδιογραφία.
Σήμερα πλέον η χρονοβόρα αυτή διαδικασία με τη χρήση ραδιενεργών υλικών και τις

συμβατικές ηλεκτροφορήσεις σε πολυακρυλαμίδιο, δεν χρησιμοποιείται. Η αρχή της μεθόδου
παραμένει η ίδια, αλλά η μέθοδος έχει αυτοματοποιηθεί με την χρήση εκκινητών ή ddNTPs

σημασμένων με φθορίζουσες χημικές ομάδες (fluorophores) και ηλεκτροφόρησης σε
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τριχοειδείς σωλήνες με τυποποιημένα πολυμερή, δίνοντας τη δυνατότητα αλληλούχησης 800
έως και 1200 βάσεων περίπου.
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Στην παρούσα μελέτη, για την αλληλούχηση των προϊόντων PCR, ήταν απαραίτητη η
χρήση του ABI BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit και του αυτόματου αναλυτή

ABI PRISM 3130xl genetic analyzer. Για την εύρεση αλληλουχιών των γονιδίων ανθρώπινου

γονιδιώματος, στο εργαστήριο μας χρησιμοποιούμε συνήθως την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων
ENSEMBL (http://www.ensembl.org).

Πρόκειται για μία μέθοδο κατά Sanger τροποποιημένη για PCR, στην οποία η
αντίδραση του προσδιορισμού της αλληλουχίας για τα τέσσερα νουκλεοτίδια μπορεί να

εκτελεστεί σε μία μόνο αντίδραση, σε ένα και μόνο μικροσωλήνα. Συγκεκριμένα, καθένα από

τα τέσσερα ddNTPs φθορίζει άλλο χρώμα με χαρακτηριστικό φάσμα εκπομπής, οπότε μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ένας μόνο σωλήνας αντίδρασης ανά μείγμα διδεοξυ- και δεοξυνουκλεοτιδίων, αντί των τεσσάρων σωλήνων.

Ακολούθως, τα προκύπτοντα κομμάτια DNA διαχωρίζονται αυτόματα βάση του

μεγέθους τους με ηλεκτροφόρηση σε τριχοειδείς σωλήνες, οπότε και εφαρμόζεται υψηλή
τάση. Ουσιαστικά ο υψηλός λόγος επιφάνειας προς όγκο σε ένα τριχοειδές επιτρέπει την
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πραγματοποίηση ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού σε πεδία πολύ υψηλής έντασης, καθώς η
θερμότητα διαχέεται ταχύτερα. Έτσι επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος διαχωρισμού και
καλύτερη διακριτική ικανότητα, σε σύγκριση με την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα. Καθώς
λοιπόν τα αρνητικά φορτισμένα θραύσματα του DNA κινούνται από τον αρνητικό προς το
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θετικό πόλο διαμέσου του πολυμερούς που περιέχεται στα τριχοειδή, τα μικρότερα σε μήκος
(ζεύγη βάσεων) κομμάτια εξέρχονται πρώτα και ακολουθούν τα μεγαλύτερα σε μήκος.
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Μάλιστα όσο μεγαλύτερο το μήκος της συστοιχίας των τριχοειδών, τόσο καλύτερος είναι ο
διαχωρισμός των μεγαλύτερων κομματιών DNA.
Όταν τα κομμάτια DNA φτάνουν στο σημείο ανίχνευσης του σήματος, ο αυτόματος

αναλυτής διεγείρει με δέσμη laser τις διαφορετικές χρωστικές των σημασμένων ddNTPs και
με τη χρήση μίας ενσωματωμένης οπτικής συσκευής (CCD camera) προσλαμβάνει το
εκπεμπόμενο σήμα φθορισμού. Επομένως ο ανιχνευτής, είναι σε θέση να ταυτοποιεί το

τελευταίο νουκλεοτίδιο που είναι υπεύθυνο για τον τερματισμό της αλυσίδας (ddNTP) μέσω
του φθοροφόρου που φέρει και να στέλνει σήμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια,
μέσω ειδικού λογισμικού συλλογής δεδομένων, το σήμα φθορισμού μετατρέπεται σε ψηφιακά
δεδομένα.
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Τελικά η νουκλεοτιδική αλληλουχία του τμήματος σχηματίζεται σταδιακά από το
λογισμικό του αναλυτή, από την αρχή μέχρι το τέλος (με την αρχή να θεωρείται ο εκκινητής)
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και εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως χρωματογράφημα ή
ηλεκτροχρωματογράφημα (electropherogram). Πρόκειται για μία τετραχρωματική γραφική
παράσταση, όπου οι 4 νουκλεοτιδικές βάσεις εμφανίζονται ως καμπύλες διαφορετικού

χρώματος η καθεμία, λόγω των αντίστοιχων, σημασμένων με διαφορετικό φθοροφόρο,

ddNTPs και η σειρά των χρωμάτων αντιστοιχεί στη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Οι κορυφές
των καμπύλων ενδέχεται να είναι άνισου ύψους εξαιτίας διαφορών στην ενσωμάτωση των
τερματιστών (ddNTPs) εντός ενός τμήματος DNA.

Aπαραίτητη προϋπόθεση για την αλληλούχηση των προϊόντων PCR, είναι πριν από τη

φόρτωση τους στον αυτόματο γενετικό αναλυτή (π.χ. ABI 3130xL) να προηγηθούν τα εξής

βήματα: ο καθαρισμός των προϊόντων PCR, η κυκλική αντίδραση αλληλούχησης και η
κατακρήμνιση του DNA με αιθανόλη.

Αλληλούχηση επόμενης γενεάς (NGS) - Ion Torrent PGM

ΑΠ

3.1.4.3

Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση ενός αριθμού δειγμάτων με την μέθοδο αλληλούχησης
επόμενης γενεάς, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε ένα σχεδιασμένο πάνελ γονιδίων που
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περιελάμβανε τα γονίδια CFHR5, FN1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, τα οποία και κάλυπτε
κατά το 99,25% (Ion Ampliseq Designer V3.0, LifeTechnologies, Carlsbad, CA, USA).
Περιοχές που δεν έχουν καλυφθεί, είναι 107 ζ.β στο γονίδιο COL4A3, 9 ζ.β στο γονίδιο
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COL4A4, 53 ζ.β στο γονίδιο COL4A5, 25 ζ.β για CFHR5, 28 ζ.β για FN1. Οι περιοχές αυτές
έχουν ελεγχθεί για όλα τα δείγματα, με τη μέθοδο Sanger.
Η αντίδραση αλληλούχησης πραγματοποιήθηκε στον αυτόματο αναλυτή επόμενης

γενεάς Ion Torrent PGM, το οποίο έχει πρόσφατα προμηθευτεί το εργαστήριό μας. Τα

αποτελέσματα αλληλούχησης αναλύθηκαν με τους αλγόριθμους Torrent Suite V4.0.2 Variant
Caller V4.0 (Life Technologies) και Ion Reporter Software V4.0 (Life Technologies).
Περιληπτικά, αυτή η τεχνολογία, βασίζεται στο γεγονός ότι η ενσωμάτωση ενός

νουκλεοτιδίου και η δημιουργία φωσφοροδιεστερικού δεσμού, δεν ανιχνεύεται με φθορισμό,
αλλά με έκλυση ενός πρωτονίου Η+. Με αυτό τον τρόπο αλλάζει το pH και ανιχνεύεται η
αλλαγή του. Κάθε φορά το μηχάνημα εκχύνει ένα από τα 4 νουκλεοτίδια σε κάθε θέση του
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Ion chip. Αν υπάρχει μία βάση θα μετρήσει μία αλλαγή στο pH. Αν υπάρχουν δύο ίδιες
βάσεις, θα μετρήσει διπλάσια αλλαγή στο pH κ.ο.κ. Αν καμία βάση δεν ταιριάζει στο
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συγκεκριμένο εκμαγείο, δεν υπάρχει αλλαγή. Ακολούθως γίνεται το ίδιο και για τα υπόλοιπα
νουκλεοτίδια. Μέσω ειδικού λογισμικού, ενώνονται οι ακολουθίες και δίδεται ένα Ionοgram.
Σημαντικά ευρήματα, επαληθεύονται με την κλασική μέθοδο Sanger.

3.1.4.4

Επεξεργασία δεδομένων αλληλούχησης-Βάσεις δεδομένων-Αλγόριθμοι

Κάθε εύρημα εξετάζεται αν αποτελεί γνωστή μετάλλαξη ή πολυμορφισμό, κατά πόσο

βρίσκεται σε κάποια βάση δεδομένων. Βάσεις δεδομένων για μεταλλάξεις είναι οι HGMD,

ARUP (για COL4A5), ensembl http://www.ensembl.org/index.html. Για πολυμορφισμούς οι

βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι NCBI dbSNP138 και ClinVar (Landrum,
Lee et al. 2014). Επίσης, ελέγχονταν τα MAF (Minor allele frequency) scores, με βάση το
1000 Genomes project. Η συγκεκριμένη τιμή, δείχνει το ποσοστό του λιγότερο συχνού
αλληλομόρφου στον πληθυσμού.

ΑΠ

Αν σύμφωνα με αυτά, δεν είναι γνωστή η μετάλλαξη, τότε γίνεται μοριακός έλεγχος

στα άτομα της οικογένειας. Αναμένεται να εμφανιστεί αυτή η αλλαγή, σε όλους τους ασθενείς
της συγκεκριμένης οικογένειας και όχι στα υγιή άτομα. Ακολούθως, γίνεται και έλεγχος στον

Π

γενικό πληθυσμό. Απουσία της από το γενικό πληθυσμό, ισχυροποιεί την υποψία για το ότι
πρόκειται περί παθογόνου μεταλλάξεως. Αυτό και πάλι είναι μία ένδειξη και όχι απόδειξη. Ο
έλεγχος στα άτομα της οικογένειας και στα άτομα του γενικού πληθυσμού, γίνεται είτε με

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

ενζυματική πέψη, ή με μέθοδο Sanger. Συμπληρωματικά, υπάρχουν διάφορα προγράμματα
βιοπληροφορικής, που ενισχύουν την ένδειξη αν είναι όντως μετάλλαξη μία συγκεκριμένη
αλλαγή αμινοξέος. Μερικά από αυτά είναι το CLC software, με το οποίο π.χ. μπορείς να

ελέγξεις αν το αμινοξύ είναι συντηρημένο. Αν είναι συντηρημένο και αλλάζει, αυτό είναι
ένδειξη ότι μάλλον πρόκειται για παθογόνα αλλαγή. Παράλληλα, ένα άλλο πρόγραμμα είναι
το SNPs3D, μέσω του οποίου ελέγχεται μία σταθερά (SVM), η οποία αν έχει τιμή ≤ -2 είναι
ισχυρό δεδομένο ότι πρόκειται για μετάλλαξη. Η πρόβλεψη με αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται
σε δύο μοντέλα. Το πρώτο υποστηρίζει ότι πολλοί παθογόνοι πολυμορφισμοί μειώνουν την

πρωτεϊνική σταθερότητα και το δεύτερο βασίζεται στην σύγκριση των ομόλογων με τις
ανθρώπινες πρωτεϊνικών αλληλουχιών.
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Επιπροσθέτως, για επιβεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα SIFT
(Sorting Intolerant from Tolerant), το οποίο προβλέπει αν η αντικατάσταση κάποιου

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

αμινοξέος επηρεάζει τη λειτουργία της πρωτεΐνης (όπως και το CLC software). Η πρόβλεψη
με SIFT στηρίζεται στο βαθμό συντήρησης κάποιων αμινοξέων μετά από ομοπαράθεση

(alignment) πρωτεϊνών διαφόρων ειδών. Αλλαγές με πιθανότητες μικρότερες από 0.05 είναι
σοβαρές, ενώ αυτές που είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 0.05 υπολογίζεται να είναι «ανεκτικές».

Το πρόγραμμα Grantham, εκτιμά την επίδραση στην πρωτεΐνη, μίας αντικατάστασης
αμινοξέος, στηριζόμενο στις φυσικοχημικές ιδιότητες των αμινοξέων. Η ελάχιστη τιμή είναι 0

και η μεγαλύτερη 215. Υψηλές τιμές ανταποκρίνονται σε μεγάλες διαφορές στις χημικές

ιδιότητες και αυξάνουν την πιθανότητα η αλλαγή να επηρεάζει σημαντικά την πρωτεϊνική
λειτουργία.

Το πρόγραμμα Polyphen 2 χρησιμοποιείται συχνά και προβλέπει την εν δυνάμει
επίδραση των αμινοξικών αντικαταστάσεων στην πρωτεϊνική λειτουργία. Υπολογίζει
διάφορους παράγοντες όπως πρωτεϊνική δομή, φύση αλληλουχίας και συντηρησιμότητα. Οι

τιμές κυμαίνονται από 0 μέχρι 1 και οι υψηλές τιμές δείχνουν αυξημένη πιθανότητα η αλλαγή

3.2

Π

ΑΠ

να είναι παθογόνα.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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Συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων:
1. Η κατασκευή πλασμιδιακών φορέων οι οποίοι θα εκφράζουν τις αλυσίδες Col4α3, Col4α4.
2. Ο επιτυχής σχεδιασμός εκκινητών που θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή έξι
επιλεγμένων μεταλλάξεων σε δύο είδη πλασμιδίων, με την τεχνική της κατευθυνόμενης
μεταλλαξιγένεσης.

3. Η επιτυχής εισαγωγή των μεταλλάξεων στους πλασμιδιακούς φορείς των COL4A3 και

COL4A4, που κωδικοποιούν τις αλυσίδες Col4α3 και Col4α4 αντιστοίχως και έλεγχος μέσω
αλληλούχησης του γενετικού υλικού.
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4. Η παραγωγή του πλασμιδικού DNA για τις έξι μεταλλάξεις σε μεγάλες ποσότητες μέσω της
καλλιέργειας των βακτηριακών στελεχών E.coli.
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5. H έκφραση των δύο φυσιολογικών αλυσίδων, Col4α3 και Col4α4 καθώς και
μεταλλαγμένων αλυσίδων στην ανθρώπινη ποδοκυτταρική σειρά (ΑΒ 8/13).

6. Ο έλεγχος της έκφρασης και έκκρισης του κολλαγονικού τριμερούς παρουσία των

μεταλλάξεων μέσω της διαδικασίας του ανοσοαποτυπώματος κατά Western και αντίδρασης
πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Quantitative Real Time PCR).

7. Ο έλεγχος ενεργοποίησης του μηχανισμού απόκρισης αδίπλωτων πρωτεϊνών, όταν τα
κύτταρα εκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες.

8. Η χορήγηση χημικών μορίων συνοδών στα ποδοκύτταρα που εκφράζουν τις μεταλλαγμένες
αλυσίδες, για να διερευνηθεί κατά πόσο αυτό βοηθά στην δημιουργία τριμερούς
κολλαγονικής πρωτεΐνης και έξοδο από το κύτταρο.

9. Η δημιουργία μόνιμα επιμολυσμένων με τις κολλαγονικές αλυσίδες κυττάρων, για να

ΑΠ

υπάρχει σταθερή αναλογία των τριών αλυσίδων που δομούν το κολλαγόνο IV.

Π

3.2.1 Κατασκευή πλασμιδιακών φορέων
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Πρώτο βήμα των συγκεκριμένων πειραμάτων ήταν η δημιουργία των πλασμιδιακών
φορέων. Κάθε ένας από τους οποίους θα έφερε την ξεχωριστή αλληλουχία των νουκλεοτιδίων
τα οποία αντιπροσωπεύουν μία από τις αλυσίδες α3 και α4 του κολλαγόνου τύπου IV. Kάθε
πλασμιδιακός φορέας έπρεπε να είναι εξειδικευμένος για μία από τις δύο αλυσίδες του
κολλαγόνου τύπου IV, να είχε ένα επίτοπο στο καρβοξυτελικό του άκρο που θα διαφέρει
ανάλογα με την ξεχωριστή νουκλεοτιδική αλληλουχία που φέρει, για εύκολη σύνδεση ενός
αντισώματος πάνω σε αυτόν και ως εκ τούτου πιο εύκολη αναγνώρισή του. Οι δύο
πλασμιδιακοί φορείς, αυτός που φέρει την αλυσίδα α3 και αυτός που φέρει την αλυσίδα α4
κατασκευάστηκαν από την εταιρία Origene. Οι πλασμιδιακοί φορείς αποτελούνται από το
σημείο έναρξης της αντιγραφής το οποίο αποκαλείται ori (origin of replication), ένα

ξεχωριστό γονίδιο το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά, την αλληλουχία Kozak η
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οποία αυξάνει την έκφραση στα θηλαστικά, και ακολουθεί την περιοχή όπου βρίσκεται ο
υποκινητής. Ακολουθεί η ειδική περιοχή πολλαπλών περιοριστικών θέσεων για κλωνοποίηση,
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μία περιοχή η οποία μπορεί να πέπτεται με συγκεκριμένα ένζυμα και να καταστεί έτσι δυνατή
η ενσωμάτωση ενός τμήματος γενετικού υλικού με ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης ΟRF (Open
Reading Frame). Απώτερος στόχος είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς των αλυσίδων α3

και α4 καθώς και των επιλεγμένων μεταλλάξεων, στην ανθρώπινη σειρά ποδοκυττάρων ΑΒ

ΑΠ

8/13 η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο εργαστήριό μας.

Π

Εικόνα 3.2: Οι πλασμιδιακοί φορείς pCMV6-AC-HA (ενσωματωμένο το γονίδιο COL4A3) και pCMV6-AC-DDK
(ενσωματωμένο το γονίδιο COL4A4).
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3.2.2 Kατευθυνόμενη Μεταλλαξιγένεση (Site-Directed Mutagenesis SDM)
Ένα ορόσημο στην μοντέρνα μοριακή βιολογία, αποτέλεσε η ανακάλυψη της μεθόδου

της κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης κατά την οποία χρησιμοποιούνται ολιγονουκλεοτίδια
για την in vitro σύνθεση μεταλλαγμένου DNA. Η in vitro SDM είναι μία ανεκτίμητη τεχνική
για την μελέτη της σχέσης δομής - λειτουργίας των πρωτεϊνών, για την έρευνα της γονιδιακής
έκφρασης και για την επίτευξη πλασμιδιακών τροποποιήσεων. Στη μέθοδο αυτή, σχεδιάζουμε
ένα ολιγουνουκλεοτίδιο το οποίο φέρει την μετάλλαξη (καθώς και το αντίστροφο

συμπληρωματικό του) με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εκατέρωθεν του σημείου μεταλλαγής να
βρίσκονται 10-15 νουκλεοτίδια μη μεταλλαγμένης αλληλουχίας. Τα δυο «μεταλλαξιγόνα»,
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όπως ονομάζονται, ολιγονουκλεοτίδια συντίθενται χημικά και υβριδοποιούνται με την
συμπληρωματική τους αλληλουχία στο πατρικό πλασμίδιο που θέλουμε να μεταλλάξουμε,
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σχηματίζοντας έτσι δύο ετερόδιπλα τμήματα με αταίριαστα ζεύγη νουκλεοτιδίων στη θέση
της μετάλλαξης. Μολονότι τα ολιγονουκλεοτίδια δεν είναι πλήρως συμπληρωματικά με την

αντίστοιχη περιοχή του πατρικού DNA, η υβριδοποίηση είναι εφικτή, διότι φροντίζουμε οι
συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα να μην είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Τα υβριδοποιημένα

ολιγονουκλεοτίδια χρησιμεύουν κατόπιν ως εκκινητές για σύνθεση DNA in vitro από μία
DNA πολυμεράση (συγκεκριμένα την Pfu). Σε ένα θερμοκυκλοποιητή πραγματοποιούνται
πολλαπλοί τέτοιοι κύκλοι σύνθεσης. Προκύπτουν λοιπόν νέα μόρια πλασμιδίου τα οποία

εμπεριέχουν τους μεταλλαγμένους εκκινητές και φέρουν ασυμπτωματικές εγκοπές στα άκρα

τους. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι περιοχές του πλασμιδίου θα έχουν την πατρική αλληλουχία,

εκτός από την θέση που καταλαμβάνουν τα μεταλλαξιγόνα ολιγουνουκλεοτίδια, στην οποία
θα εισαχθεί η μεταλλαγή.

Μετά τον πολλαπλασιασμό, το μεταλλαγμένο πλασμιδιακό DNA θα πρέπει να
επιλεγεί από ένα σύνολο μορίων στο οποίο θα βρίσκονται επίσης πατρικά πλασμίδια (τα

αρχικά) καθώς και ετερόδιπλα πλασμίδια (στα οποία μόνο ο ένας από τους δύο κλώνους θα

ΑΠ

φέρει την μετάλλαξη). Οι δυο τελευταίες κατηγορίες πλασμιδίων είναι δυνατόν να

απαλειφθούν χάρη σε μία έξυπνη προσέγγιση που εκμεταλλεύεται μία φυσική διαδικασία του
βακτηριακού κυττάρου. Συμβαίνει το DNA που απομονώνεται από τα περισσότερα στελέχη

Π

E.coli να είναι μεθυλιωμένο στις βάσεις αδενοσίνης στην αλληλουχία GATC (μεθυλίωση
Dam). Αντίθετα, το DNA που συντίθεται in vitro δεν είναι μεθυλιωμένο. Έτσι, ένα ένζυμο
περιορισμού (το Dpn I) που κόβει μόνο μεθυλιωμένο και ημιμεθυλιωμένο DNA τεμαχίζει
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επιλεκτικά τα πατρικά μεθυλιωμένα και τα ετερόδιπλα ημιμεθυλιωμένα πλασμίδια αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, τα εναπομείναντα πλασμίδια που φέρουν τις μεταλλαγές χρησιμοποιούνται για
το μετασχηματισμό κυττάρων E.coli με την μέθοδο του Heat Shock. Μέσα στα βακτήρια,

ένζυμα που επιδιορθώνουν το DNA κλείνουν τις ασυμπτωματικές εγκοπές (Edelheit,
Hanukoglu et al. 2009).
Στην προκειμένη εργασία θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο QuikChange SDM

(Stratagene, UK). Tο σύστημα χρησιμοποιεί τον θερμοκυκλοποιητή Biometra Tgradient και

την pfuTurbo DNA πολυμεράση, η οποία πολλαπλασιάζει και τους δύο κλώνους του
πλασμιδίου με μεγάλη ακρίβεια, διατηρώντας τη θέση του μεταλλαγμένου εκκινητή. Όπως
70

έχει ήδη αναφερθεί, έχουν παραγγελθεί από την Origene οι πλασμιδιακοί φορείς οι οποίοι
περιέχουν την πλήρης ακολουθία COL4A3 cDNA και COL4A4 cDNA, τα οποία cDNAs υπο-
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κλωνοποιήθηκαν στους πλασμιδιακούς φορείς pCMV6-AC-HA και pCMV6-AC-DDK,
αντίστοιχα. O πρώτος φορέας στο C-τελικό του άκρο φέρει τον επίτοπο της
αιματογλουτινίνης (HA-tag) και ο δεύτερος τον επίτοπο της πρωτεΐνης DDK-tag.

Πίνακας 3.1: Πληροφορίες για την πειραματική διαδικασία της κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης.
Βήματα κυκλοποίησης

Κύκλοι

Θερμοκρασία oC

Χρόνος

Αποδιάταξη

1

95

60 δευτ.

95

50 δευτ.

Αποδιάταξη
Υβριδισμός

18-20

Επιμήκυνση

55

50 δευτ.
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1minute/1Kb

of plasmid length

Μετά από συγκεκριμένη μελέτη για το πού ακριβώς βρίσκονται οι μεταλλάξεις που

έχουν βρεθεί στις δύο αλυσίδες Col4α3 και Col4α4, π.χ. αν βρίσκονται στην κολλαγονική

περιοχή ή κοντά σε διακοπή κολλαγονικής περιοχής ή όχι, επιλέχθησαν οι κάτωθι

ΑΠ

μεταλλάξεις για να εισαχθούν στους πλασμιδιακούς φορείς COL4A3-pCMV6-AC-HA και

COL4A4-pCMV6-AC-DDK για κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση. Θα γίνει αναφορά στο
υποκεφάλαιο των αποτελεσμάτων. Οι μεταλλάξεις είναι: G336C, G484R, G871C, A587G,

Π

G1334E (COL4A3) και G1015E (COL4A4).

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο της Macherey-Nagel που αναφέρεται σε απομόνωση
πλασμιδίου μεσαίας κλίμακας (midi prep), έχει πολλαπλασιαστεί το πλασμίδιο για να υπάρχει
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αρκετή ποσότητα για την επίτευξη των πειραμάτων. Από αυτό μετά θα ληφθεί 1μg/μl για το
πείραμα. Ακολουθεί σχεδιασμός των εκκινητών, με την βοήθεια του λογισμικού που παρέχει
η Sigma-Genosys (http://www.sigma-genosys.com/calc/DNACalc.asp) στο διαδίκτυο.

3.2.2.1

Σχεδιασμός Εκκινητών

Ένα ιδανικό μέγεθος για εκκινητή είναι 18 εώς 35 βάσεις. Στόχος είναι η δημιουργία

εκκινητών οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να εισαγάγουμε τις μεταλλάξεις μας στα δύο
πλασμίδια. Σαν πρώτο βήμα εντοπίζουμε τις αλληλουχίες των δύο αλυσίδων col4a3 και
71

col4a4, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων ENSEMBL. Έπειτα εντοπίζουμε το
νουκλεοτίδιο που θέλουμε να μεταλλάξουμε και επιλέγουμε 15 βάσεις δεξιά και 15 βάσεις
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αριστερά από αυτό. Έτσι προκύπτουν οι δύο εκκινητές που θέλουμε, οι οποίοι πρέπει να είναι
συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Η ιδανική θερμοκρασία υβριδοποίησης είναι ≥780C. Για να
υπολογιστεί χρησιμοποιούμε τον τύπο Tm: 81.5 + 0.41 (%GC)-675/N-% mismatch.

Πίνακας 3.2: Πληροφορίες για τους εκκινητές της κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης.

Όνομα ολιγ/δίου

Πολυνουκλεοτιδική Αλληλουχία

Δευτεροταγής

Διμερή

Δομή

Εκκινητών

Tm0C

Bp

1

COL4A3_G336C_F

5’GAAAGGGGACATTTGCCCTCCAGGATTTCGTGG3’

ΔΥΝΑΤΗ

ΟΧΙ

800C

33

2

COL4A3_G336C_R

5’CCACGAAATCCTGGAGGGCAAATGTCCCCTTTC3’

ΔΥΝΑΤΗ

ΟΧΙ

800C

33

3

COL4A3_G484R_F

5΄ CCCTTATATCCCAAGGCCTCCCGGTCTCCC 3’

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

81.630C

30

4

COL4A3_G484R_R

5’ GGGAGACCGGGAGGCCTTGGGATATAAGGG 3’

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

81.630C

30

5

COL4A3_G871C_F

5΄-GGT GAA ATG GGA CCA CTG TGT CAA AGA GGA

ΑΔΥΝΑΤΗ

ΟΧΙ

81.610C

38

ΑΔΥΝΑΤΗ

ΟΧΙ

81.610C

38

ΠΟΛΥ

ΟΧΙ

80.410C

34

ΟΧΙ

80.410C

34

COL4A3_G871C_R

7

COL4A3_A587G_F

5΄-CCT GGA TAT CCT CTT TGA CAC AGT GGT CCC
ATT TCA CC-3΄

Π

6

ΑΠ

TAT CCA GG-3΄

5’CCTAAAGGCGAACTGGGTCTGAGTGGTGAGAAA

ΑΔΥΝΑΤΗ

G 3’

COL4A3_A587G_R

5’CTTTCTCACCACTCAGACCCAGTTCGCCTTTAGG3

ΠΟΛΥ

’

ΑΔΥΝΑΤΗ

5΄-GTC CCT GGT CAC TTA TAC TCA TTT TCT TTT

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

80.760C

50

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

80.760C

50

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

79.210C

34

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

79.210C

34

ΛΟ
ΥΪ
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8

9

COL4A4_L30F_F

CTG TAC AAT ATG TAT ATG GG-3΄

10

COL4A4_L30F_R

5΄-CCC ATA TAC ATA TTG TAC AGA AAA GAA AAT
GAG TAT AAG TGA CCA GGG AC-3΄

11

CO4A4-G1015E_ F

5’

CCTGGATTTCACAGAGAGGAACCTGGTGAGAAAG
3’

12

COL4A4-G1015E_ R

5’ CTTTCTCACCAGGTTCCTCTCTGTGAAATCCAGG
3’
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3.2.3 Μετασχηματισμός βακτηρίων

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
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Με την διαδικασία της κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης ενσωματώθηκαν οι
μεταλλάξεις COL4A3-p.G336C, COL4A3-p.G484R, COL4A3-p.G871C, COL4A3-p.A587G,
COL4A3-p.G1334E στο πλασμίδιο pCMV6-AC-HA και η COL4A4-p.G1015E στο πλασμίδιο
pCMV6-AC-DDK. Το προϊόν της διαδικασίας της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης

είναι ευθύγραμμο, έτσι είναι εύκολο να υπολογιστεί το μοριακό μέγεθος του με βάση ένα
μοριακό δείκτη γνωστού μοριακού βάρους. Τα επιδεκτικά κύτταρα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή σε αυτά πλασμιδιακού DNA (καθαρού ή προϊόντος

κλωνοποίησης). Στο αιώρημα των επιδεκτικών βακτηρίων (50μl), προστίθενται 50ng

πλασμιδιακού DNA και ακολουθεί όλη η διαδικασία μετασχηματισμού σε Dh5a E.coli. Με

την ενσωμάτωση των πλασμιδίων σε βακτήρια τύπου Dh5a, που φέρουν το ένζυμο λιγάση θα
κυκλοποιηθούν. Οι πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιούμε είναι ανθεκτικοί στην
αμπικιλλίνη.

Ακολούθως, για την απομόνωση των πλασμιδίων που έχουν πολλαπλασιαστεί από τα

βακτηριακά κύτταρα, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο απομόνωσης πλασμιδίου μικρής

ΑΠ

κλίμακας της Macherey-Nagel (mini prep). Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση πολυνουκλεοτιδικής
αλληλουχίας (sequencing) των πλασμιδίων αποδεκτής συγκέντρωσης (τουλάχιστον 100
ng/μl), στον αυτόματο αναλυτή του εργαστηρίου ABI Prism™ 3130 σύμφωνα με τα

Π

πρωτόκολλα του κατασκευαστή και αναλύθηκαν από το λογισμικό AB Sequencing Analysis
Software™ V.5.2 και τον αλγόριθμο BLAST [http://ncbi.nih.gov/BLAST/]. Τέλος, για να
υπάρχει

αρκετή

ποσότητα

πλασμιδιακού

DNA

με

τις

ανάλογες

μεταλλάξεις,

ΛΟ
ΥΪ
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πραγματοποιήθηκε και το πρωτόκολλο απομόνωσης πλασμιδίου μεσαίας κλίμακας της
Macherey-Nagel (midi prep).

3.2.4 Επιμόλυνση κυττάρων
Χρησιμοποιήθηκε η κυτταροσειρά AB8/13 (ανθρώπινη ποδοκυτταρική σειρά)

(Saleem, O'Hare et al. 2002). Τα συγκεκριμένα κύτταρα διατηρούνται στο θρεπτικό υλικό
RPMI (Medium1640 1X+GlutaMAX, ref 61870-10, Life Technologies) στο οποίο
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προστίθεται 10% ορός βοοειδούς FBS (Invitrogen, California, USA), 1% (100 units/ml)
πενικιλλίνη/στρεπτομυκίνη (Invitrogen, California, USA) και 1% Insulin-Transferin-Selenium

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

(Invitrogen, California, USA). Διατηρούνται και μεγαλώνουν στους 330C σε θάλαμο επώασης
με 5% διοξείδιο του άνθρακα. Όταν τα κύτταρα είχαν καλύψει το 70% της φλάσκας,
επιμολύνθηκαν παροδικά με τα πλασμίδια που φέρουν τις μεταλλάξεις, ενώ παράλληλα

υπήρχαν και κύτταρα στα οποία έχει γίνει επιμόλυνση με πλασμίδια που έφεραν την άγριου
τύπου αλυσίδα και κύτταρα στα οποία απλά έχει προστεθεί λιποφεκταμίνη 2000 (κατιονική

ουσία η οποία είναι λιπιδικής μορφής και δίνει ένα ουδέτερο φορτίο στο DNA). Για την
επιμόλυνση σε 6 well plate, χρησιμοποιούμε 250μl θρεπτικό υλικό OPTIMEM ανά πηγαδάκι

(Opti-MEM I 1X +GlutaMAX, reduced serum medium, ref 51985-026, Life Technologies),
στο οποίο προσθέτουμε 4 μg πλασμίδιο. Το συγκεκριμένο μίγμα, μετά από 5 λεπτά επώασης,

ενώνεται με 250μl ΟPTIMEM στα οποία έχει προστεθεί 4 μl λιποφεκταμίνης. Υπάρχει μία
επώαση όλων μαζί για 20 λεπτά και ακολούθως σιγά σιγά σε μορφή σταγονιδίων,
τοποθετούνται στα 6 well plate.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν την εισαγωγή αυτού του μίγματος αφαιρείται από τα
κύτταρα το παλιό θρεπτικό μέσο και προστίθεται καινούριο χωρίς πενικιλλίνη/στρεπτομυκίνη.

ΑΠ

24 ώρες μετά την επιμόλυνση, γίνεται προσθήκη ασκορβικού οξέος (50 μg/μl, Sigma) σε
θρεπτικό υλικό χωρίς ορό. Μετά από 48 ώρες μαζεύονται τα κύτταρα για τα ανάλογα
πειράματα. Η αξιολόγηση της επιτυχίας της επιμόλυνσης, επιτυγχάνεται με πειράματα

Π

αποτύπωσης κατά Western, χρησιμοποιώντας anti-HA και anti-DDK αντισώματα σε αριθμό
δειγμάτων. Επίσης, για να ελεγχθεί αν οι μεταλλάξεις στα κύτταρα, είναι ικανές να
ενεργοποιήσουν το μηχανισμό Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών, έχουν χρησιμοποιηθεί και

ΛΟ
ΥΪ
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αντισώματα για BiP, p-PERK, CHOP (αισθητήρες μηχανισμού UPR).

3.2.5 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού πραγματικού χρόνου (Quantitative Real
Time PCR)
24 ώρες μετά την επιμόλυνση των κυττάρων, απομονώθηκε ολικό RNA με τη βοήθεια

του RNA Extraction Kit (Machery-Nagel). Η ακεραιότητα του RNA εκτιμάται μέσω
ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης και με φασματομέτρηση, η μέτρηση της συγκέντρωσης
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του (Nanodrop technologies, Montchanin, DE). Έχει χρησιμοποιηθεί 1μg ολικού RNA από
κάθε δείγμα για αντίστροφη μεταγραφή, χρησιμοποιώντας εκκινητές oligo-dT (dT23VN), με

ΑΖ
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τη βοήθεια του πρωτοκόλλου ProtoScriptTMFirst Strand cDNAC Synthesis Kit (New Enland
Biolabs, UK). Η αλυσιδωτή αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου πραγματοποιείται

στο μηχάνημα Viia 7(ABI, USA). Ως ενδογενές γονίδιο αναφοράς (housekeeping gene),
χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο GAPDH.

Πίνακας 3.3: Εκκινητές για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου.

Forward Primer

Reverse Primer

Col4a3 RT For

CTCACGGCTGGATTTCTCTCTG

HA tag Rev

AGCGT AATCTGGAACATCGTATGGGTA

GAPDH RT For

TTGGTATCGTGGAAGGACTCA

GAPDH Rev

TGTCATCATATTTGGCAGGTTT

3.2.6.1

ΑΠ

3.2.6 Προετοιμασία κυττάρων για ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE

Έλεγχος για έκκριση τριμερούς κολλαγόνου σε κύτταρα που εξέφραζαν μεταλλαγμένες
αλυσίδες

Π

48 ώρες μετά από την επιμόλυνση έγινε συλλογή τόσο κυτταρικού εκχυλίσματος, όσο
και εξωκυττάριου προϊόντος. Αυτό γιατί μετά την δημιουργία των κολλαγονικών αλυσίδων

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Col4a3, Col4a4 και Col4a5 από τα ποδοκύτταρα, αυτές βγαίνουν στον εξωκυττάριο χώρο ως
τριμερές. Τα κύτταρα λύθηκαν σε ίσους όγκους προθερμαινόμενου 2XSDS (Sodium Dodecyl
Sulphate-125mM Tris-HCL pH6.8, 20% Glycerol, 2% SDS, 2% b-mercaptoethanol and

bromophenol blue) και ομογενοποιήθηκαν (sonication). Στη συνέχεια ακολούθησε η SDS-

ηλεκτροφόρηση και η μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα διαχωρισμού (Resolving
Gel) σε ειδική μεμβράνη (PVDF). Στη συνέχεια οι μεταφερόμενες πρωτεΐνες επωάστηκαν σε
πρωτογενές αντίσωμα το οποίο στόχευε είτε στον ΗΑ επίτοπο που βρίσκεται στο
καρβοξυτελικό άκρο της αλυσίδας Col4a3, είτε στον DDK επίτοπο που βρίσκεται στο
καρβοξυτελικό άκρο της αλυσίδας Col4a4 (Anti-HA 26183 mouse, Themo Scientific, AntiHA sc 7392, mouse, Santa Cruz, Anti-DDK, 4C5, TA50011-100, mouse, Origene).
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Έλεγχος για ενεργοποίηση του μηχανισμού Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών

3.2.6.2
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Σε μία άλλη σειρά πειραμάτων, θέλαμε να ελέγξουμε κατά πόσον η έκφραση
μεταλλαγμένων αλυσίδων στα ποδοκύτταρα, ήταν ικανή να ενεργοποιήσει δείκτες του
μηχανισμού Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών. Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν για

την ενεργοποίηση του μηχανισμού είναι τα εξής: Anti p-PERK sc32577 rabbit, Anti BiP

GRP78 sc13968 rabbit, Anti CHOP GADD 153 sc793 rabbit (συγκέντρωση 1:500). Οι
εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία XBP1 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.4: Οι εκκινητές για την διαδικασία XBP1.

Forward

Reverse

Primer
L19 For

Primer

GCGGAAGGGTACAGCCAAT

L19 Rev

GCAGCCGGCGCAAA

ΑΠ

Οι κολλαγονικές αλυσίδες έχουν μοριακή μάζα γύρω στα 200kDa. Στην πορεία
χρησιμοποιήθηκε δευτερογενές αντίσωμα μέσα στο οποίο επωάζεται η μεμβράνη. Το
δευτερογενές αντίσωμα είναι ειδικό για το είδος του ζώου από το οποίο προήλθε το

πρωτογενές αντίσωμα και το οποίο είναι συζευγμένο με το ένζυμο horseradish peroxidase. Τα

Π

δευτερογενή αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν, είναι: goat anti-mouse sc2005, goat antirabbit sc2004 (συγκέντρωση 1:2000). Στην πορεία πραγματοποιείται εμφάνιση των

ΛΟ
ΥΪ
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αποτελεσμάτων η οποία βασίζεται στο υπεροξείδιο του οξυγόνου που αντιδρά με το
horseradish peroxidase και το ενεργοποιεί. Με την ενεργοποίηση του ενζύμου οξειδώνεται η
ουσία luminol που μαζεύει φως το οποίο θα ευαισθητοποιήσει το φιλμ που θα τοποθετηθεί
πάνω από την μεμβράνη που φέρει τις υπό μελέτη πρωτεΐνες. Για να προστεθεί φωσφορίζων
σήμα στην μεμβράνη έχει χρησιμοποιηθεί το χημικό αντιδραστήριο ECL Plus WB detection

system (RNP 2132 AmershamTM) και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε οθόνη υπολογιστή
της Biorad Molecular ImagerR ChemiDocTM XRS+). Ως πρωτεΐνη αναφοράς, έχει

χρησιμοποιηθεί η β-σωληνίνη (G-8, sc-55529, mouse, Santa Cruz biotechnology, 1:2000). Οι
εικόνες σαρώνονται ηλεκτρονικά και η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών γίνεται με
πυκνομέτρηση μέσω του ImageJ Software (http://imagej.nih.gov/ij).
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3.2.6.3

Έλεγχος για έκκριση τριμερούς κολλαγόνου σε κύτταρα που εξέφραζαν μεταλλαγμένες
αλυσίδες, μετά από προσθήκη χημικών μορίων συνοδών

ΑΖ
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Οι πρωτεΐνες συνοδοί βοηθούν στην ορθή αναδίπλωση των πρωτεϊνών, έτσι
χρησιμοποιήθηκαν τεχνητά μόρια συνοδοί, για να ελεγχθεί κατά πόσο συνέβαλαν στην ορθή
αναδίπλωση

και

έκκριση

των

μεταλλαγμένων

αλυσίδων.

Χρησιμοποιήθηκε

Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) 1 mM, Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA) 1 mM,
DMSO 1% και Cyclosporine (CsA) 10μΜ. Έγινε επιμόλυνση των ποδοκυττάρων, τόσο με

πλασμίδια που έφεραν το γονίδιο για την φυσιολογική πρωτεϊνική αλυσίδα col4a3, όσο και
για την μεταλλαγμένη αλυσίδα col4a3-p.G1334E. Μετά από 24 ώρες, αφαιρέθηκε το

θρεπτικό υλικό και προστέθηκε καινούριο με ασκορβικό οξύ. Την τρίτη ημέρα, έγινε ξανά

αλλαγή του θρεπτικού υλικού και προστέθηκαν τα χημικά μόρια συνοδοί. Μαζεύτηκαν
κύτταρα στις 24 ώρες, στις 48 ώρες και στις 72 ώρες μετά την προσθήκη των χημικών μορίων
συνοδών. Το πρωτογενές αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε, στόχευε την πρωτεϊνική αλυσίδα

col4a3 και όχι κάποιον επίτοπο και ήταν το pAb Anti-Col4a3, NBP1-85836, rabbit

Στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων

Π

3.2.6.4

ΑΠ

(συγκέντρωση 1:500).

Για την στατιστική εκτίμηση των βιοχημικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το

ΛΟ
ΥΪ
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GraphPad Prism Version 5 statistical software package . Οι τιμές p (p-value) έχουν εκτιμηθεί
με τα one-way ANOVA, με Post Hoc Test: Tukey’s test και t-test. Στατιστικά σημαντική τιμή,
θεωρήθηκε η τιμή p<0.05.
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3.2.7

Μόνιμη επιμόλυνση των κυττάρων HEK293T με πλασμίδιο που φέρει το γονίδιο για
COL4A4
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Λόγω του ότι ο λόγος των αλυσίδων α3/α4/α5 για την δημιουργία του κολλαγόνου IV
είναι 1:1:1, για να δημιουργηθεί ένα πιο σωστό ποσοτικά κυτταρικό μοντέλο, προσπαθήσαμε

να επιμολύνουμε μόνιμα τα κύτταρα HEK293T, με τους πλασμιδιακούς φορείς που φέρουν

τις αλυσίδες α3/α4/α5 του κολλαγόνου IV. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν για να
επιλεγούν οι κλώνοι που δέχτηκαν το πλασμίδιο που μας ενδιέφερε, ήταν: για τον

πλασμιδιακό φορέα pCMV6-AC-HA που έφερε την αλυσίδα col4a3, η neomycin (G418), για
τον πλασμιδιακό φορέα pCMV6-AC-DDK, που έφερε την αλυσίδα col4a4, το puromycin και

για τον φορέα pcDNA6/myc-HisB, που έφερε την κολλαγονική αλυσίδα col4α5, η blasticidin
(πίνακας 3.5). Αρχικά, ξεκινήσαμε την επιμόλυνση με το πλασμίδιο pCMV6-AC-DDK, που

έφερε την αλυσίδα col4a4. Έγινε καμπύλη θανάτου (kill curve) και βρέθηκε η κατάλληλη
συγκέντρωση αντιβιοτικού puromycin να είναι 0.5Μ. Με το ένζυμο XmnI, έγινε κόψιμο του
πλασμιδίου, για να ευθυγραμμιστεί. Η περιοχή κοπής ήταν μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας

για την αμπικιλλίνη. Τοποθετήθηκαν τα κύτταρα HEK293T σε 6 well plate και την επόμενη
μέρα έγινε η επιμόλυνσή τους με το πλασμίδιο. Πρέπει να τονιστεί, ότι για την επιμόλυνση

ΑΠ

χρησιμοποιήθηκαν 4μg πλασμιδίου σε 2ml θρεπτικού μέσου (το οποίο κατά προτίμηση δεν

πρέπει να έχει πενικιλλίνη/στρεπτομυκίνη). Προτού να γίνει η επιμόλυνση έγινε καθαρισμός
του πλασμιδίου με το kit (Nucleospin Plasmid Midi, machery-nagel).

Π

Η επιμόλυνση έγινε σε κύτταρα τα οποία είχαν καλύψει το 30% του well. Η
επιμόλυνση έγινε με λιποφεκταμίνη, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. 48 ώρες μετά την

ΛΟ
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επιμόλυνση, γίνεται αραίωση των κυττάρων και τοποθέτησή τους σε μεγαλύτερη φλάσκα. Δεν
προστέθηκε αντιβιοτικό στις 48 ώρες, αλλά στις 72 ώρες. Για 10 μέρες γινόταν αλλαγή
θρεπτικού και προσθήκη καινούριου με αντιβιοτικό, μέχρι να γίνουν εμφανείς οι αποικίες.
Την 10η ημέρα, έγινε πλύση με PBS και χρησιμοποιήθηκε διαλυμένη Trypsin-EDTA, σε
ζεστό PBS (1:20) και με πιπέτα απομονώθηκαν οι αποικίες.
Έχει γίνει αποτύπωση κατά Western και χρησιμοποιήθηκε ως πρώτο αντίσωμα το

OCTA rabbit sc-807 (1:300). Το αντίσωμα αυτό, συνδέεται με τον επίτοπο flag της αλυσίδας

col4a4. Για τεχνικούς λόγους δεν προχώρησαν περαιτέρω αυτά τα πειράματα και
επιμολύνθηκαν τα κύτταρα μόνο με την πλασμιδιακό φορέα που έφερε την αλυσίδα του
κολλαγόνου α4.

78

Πίνακας 3.5: Πληροφορίες για τους πλασμιδιακούς φορείς.

EPITOPE

ANTIBODY

VECTOR

SELECTION

µg/ml

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
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GENE

HA

anti HA mouse (WB 1:1000)

pCMV6-AC-HA

Neomycin (G418)

400µg/ml

hCOL4A4

DDK (FLAG)

4C5 Anti-DDK (WB: 1:2000)

pCMV6-A-Puro

Puromycin

2-5 µg/ml

hCOL4A5

MYC

Anti myc (SC) (WB: 1:1000)

pcDNA6/myc-His B

Blasticidin

4µg/ml

ΛΟ
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Π

ΑΠ

hCOL4A3
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
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Υ

4.1

4.1.1 Ελληνοκυπριακές Οικογένειες

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτή τη διδακτορική διατριβή, στηρίχτηκε
σε προηγούμενες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνταν στο εργαστήριό μας, αλλά και στην

προσθήκη καινούριων τεχνικών. Ξεκινήσαμε με μοριακή γενετική ανάλυση του γονιδίου
COL4A3 (η ανάλυση του γονιδίου COL4A4, έγινε από άλλο μέλος της ερευνητικής μας
ομάδος), καθώς αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση που εφαρμόζεται για κάποιον ασθενή με ΜΑ

με ή χωρίς ελάχιστη πρωτεϊνουρία. Η νεφρική βιοψία δεν συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις.

Είχαν αποκλεισθεί ασθενείς που ήταν ξεκάθαρο ότι εμφάνιζαν σύνδρομο Alport, καθώς
κύριος στόχος αυτής της έρευνας ήταν η συσχέτιση της συχνότητας της οικογενούς ΜΑ

σπειραματικής προέλευσης, με μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4 και συνεπώς η

ΑΠ

μοριακή διάγνωση της ΝΛΒΜ.

Π

Μοριακή γενετική μελέτη

4.1.1.1

Όλα τα δείγματα αρχικά, μελετήθηκαν για τις ήδη γνωστές κυπριακές μεταλλάξεις

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

(Pierides, Voskarides et al. 2009). Σε όσες το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, έγινε γενετική

ανάλυση όλου του κωδικού μέρους του γονιδίου με το ένζυμο SURVEYOR ενδονουκλεάση.
Κάποιες αλλαγές οι οποίες βρέθηκαν σε πολλά δείγματα, όπως επίσης και σε άλλα δείγματα
του γενικού πληθυσμού, θεωρήθηκαν πολυμορφισμοί. Στα δύο γονίδια COL4A3 και COL4A4,

βρέθηκαν 98 αλλαγές, εκ των οποίων οι 90 ήταν πολυμορφισμοί, (32 εξονικοί και 58
ιντρονικοί)

και

οι

8

παθογόνες

μεταλλάξεις. Πιο συγκεκριμένα, στο

COL4A3,

ταυτοποιήθηκαν συνολικά 45 νουκλεοτιδικές αλλαγές, εκ των οποίων οι 3 είναι παθογόνες
και οι άλλες 42 είναι πολυμορφισμοί.
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4.1.1.2

Ταυτοποίηση μεταλλάξεων

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Κατά την περίοδο 2009 μέχρι τον Ιούλιο 2011, συνολικά 57 οικογένειες ήρθαν για
έρευνα στο εργαστήριό μας. Λόγω του ότι η ΝΛΒΜ ευθύνεται κυρίως σε μεταλλάξεις στα

γονίδια COL4A3/COL4A4, η μελέτη έχει διαχωριστεί σε δύο διδακτορικές διατριβές. Με την

ολοκλήρωση αλληλούχησης του γονιδίου COL4A3 σε μέλη 57 ελληνοκυπριακών
οικογενειών, με υποψία για τη ΝΛΒΜ, ταυτοποιήθηκαν διάφορες μεταλλαγές. Συγκεκριμένα,

στο γονίδιο COL4A3, ταυτοποιήθηκαν 45 νουκλεοτιδικές αλλαγές, εκ των οποίων οι 3 είναι

παθογόνες και οι άλλες 42 είναι πολυμορφισμοί. Συνολικά, στα δύο γονίδια, είχαν βρεθεί 8
ετερόζυγες παθογόνες μεταλλάξεις, 4 εκ των οποίων ήταν καινούριες, σε 87 ασθενείς μέλη 16

ελληνοκυπριακών οικογενειών (16 από 57, 28.1%). Ακόμη είχε βρεθεί μία μετάλλαξη σε ένα
ασθενή ρουμανικής καταγωγής. Στο γονίδιο COL4A4, βρέθηκαν 2 μεταλλάξεις από άλλο
μέλος του εργαστηρίου μας. Για να είμαστε πιο ακριβείς με τα ποσοστά των ασθενών, στις

συνολικές εκτιμήσεις έχουν υπολογισθεί και δύο μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A3 και μία
στο γονίδιο COL4A4, που είχαν βρεθεί από τις αρχικές μελέτες του εργαστηρίου μας, από τον

Δρ. Βοσκαρίδη. Όλες οι μεταλλάξεις που οφείλονταν σε αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων με

ΑΠ

αλλαγές κυρίως γλυκινών, έχουν ελεγχθεί και σε 100 τουλάχιστον άτομα του γενικού
πληθυσμού (200 χρωμοσώματα), όπου ήταν αρνητικοί (πίνακας 4.3). Ακόμη, πολλές από

αυτές τις μεταλλάξεις έχουν ελεγχθεί και σε δείγματα ασθενών της βιοτράπεζάς μας με ΧΝΑ

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ή σπειραματονεφρίτιδα αγνώστου αιτιολογίας. Και αυτοί ήταν επίσης αρνητικοί.
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Πίνακας 4.1: Περιληπτικός πίνακας των παθογόνων μεταλλάξεων στα γονίδια COL4A3/A4, που έχουν βρεθεί στο πληθυσμό
ελληνοκυπρίων που μελετήσαμε.

Αριθμός

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Χαρακτηριστικά μεταλλάξεων
Αριθμός οικογενειών στις οποίες βρέθηκε μετάλλαξη

16

Συνολικός αριθμός μεταλλάξεων

8

Μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4
Καινούριες μεταλλάξεις

5/3
4

Μεταλλάξεις που βρέθηκαν σε περισσότερες από μία οικογένειες

3

Αντικαταστάσεις γλυκινών (κολλαγονική περιοχή)

6

Μικρές απαλοιφές

1

Προσθήκη/απαλοιφή, αλλαγή αναγνωστικού πλαισίου

Κλινικά χαρακτηριστικά

ΑΠ

4.1.1.3

1

Όσον αφορά στις 16 οικογένειες οι οποίες φέρουν παθογόνες μεταλλάξεις, είχαμε

Π

μοριακή ανάλυση και πληροφορίες για κλινικά χαρακτηριστικά, για 87 ασθενείς (38 Α/49 Γ),
ηλικιών μεταξύ 4-78 χρονών. Επίσης, στη διάθεσή μας, υπήρχαν βιοψίες από 6 οικογένειες,
στις οποίες φαίνονταν χαρακτηριστικά ΝΛΒΜ και ΕΤΣΣ (πίνακας 4.4). Σε 5 ασθενείς

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

υπήρχαν και αποτελέσματα ΗΜ, τα οποία επιβεβαίωναν την διάγνωση της ΝΛΒΜ. Συνεπώς
για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται η επιτυχία της μοριακής γενετικής ανάλυσης για την
διάγνωση της ΝΛΒΜ. 43 ασθενείς (49,4%) οι οποίοι ήταν φορείς μεταλλάξεων στο
κολλαγόνο IV, παρουσίαζαν απομονωμένη ΜΑ, 12 ασθενείς (13,8%) είχαν επιπρόσθετη
πρωτεϊνουρία χωρίς ΧΝΑ και άλλοι 22 (25,3%) είχαν προχωρήσει σε ΧΝΑ. Σημαντικό είναι
το γεγονός ότι, 10/87 ασθενείς που έφεραν σε ετεροζυγωτία κάποια μετάλλαξη (6Α/4Γ)
(11.5%), κατέληξαν σε ΤΣΝΑ σε ηλικίες μεταξύ 37-69 ετών (μέσος όρος 50.1 χρονών).
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι σε 14 από τις 57 οικογένειες και οι 54 ασθενείς

είχαν μόνο ΜΑ ή ΜΑ και λίγη πρωτεϊνουρία. Σε αυτές τις οικογένειες δεν βρέθηκαν
82

μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4. Ίσως, αυτές οι οικογένειες να έχουν μεταλλάξεις

4.1.1.4

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

σε άλλα γονίδια, λιγότερο παθογόνα.

Αντίδραση αλληλούχησης επόμενης γενεάς (NGS) σε ασθενείς που κατέληξαν σε ΤΣΝΑ

Δέκα από τους ασθενείς που έφεραν ετερόζυγες μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 και
COL4A4 κατέληξαν σε ΤΣΝΑ. Υπήρχε η υποψία ότι ίσως, αυτοί οι ασθενείς να ανέπτυξαν

υπολειπόμενο σύνδρομο Alport, λόγω κληρονόμησης ακόμη μίας μετάλλαξης in trans στο
ίδιο γονίδιο, η οποία δεν ανιχνεύτηκε με άλλες μεθόδους. Έγινε αλληλούχηση επόμενης

γενεάς και για τα τρία γονίδια του κολλαγόνου COL4A3/A4/A5. Σε όλους τους ασθενείς

ανιχνεύτηκαν οι μεταλλάξεις που είχαν βρεθεί προηγουμένως με τη μέθοδο Sanger. Επίσης,
με την τεχνολογία αυτή βρέθηκαν διάφοροι πολυμορφισμοί, αλλά καμία καινούρια μετάλλαξη
για αυτά τα δείγματα.

ΑΠ

Πιο κάτω παρατίθενται οι συγκεκριμένες αλλαγές στο γονίδιο COL4A3, που
αφορούσαν το δικό μου τμήμα μελέτης:

COL4A3-c.1450GGG>AGGp.Gly484Arg

Π

Αυτή η αλλαγή βρέθηκε σε μία κυπριακή οικογένεια (CY5461), στο εξόνιο 23 του
γονιδίου COL4A3 και αφορούσε την αντικατάσταση ενός G στη θέση 1450 με ένα Α. Το

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

αρχικό αμινοξύ ήταν η γλυκίνη που αντικαταστήθηκε με αργινίνη, στη θέση 484 της
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η μεταλλαγή αυτή βρίσκεται κοντά σε διακοπή της κολλαγονικής
περιοχής. Έγινε έλεγχος σε 150 άτομα του γενικού πληθυσμού της Κύπρου, στον οποίο ήταν
όλοι αρνητικοί για την μετάλλαξη. Παράλληλα ελέγχθηκαν άτομα από την ίδια οικογένεια,
όπου βρέθηκε θετική άλλη μία γυναίκα και ένας άνδρας. Οι δύο από τους τρεις φορείς αυτής
της μετάλλαξης κατέληξαν σε ΤΣΝΑ. H άλλη φορέας της μετάλλαξης δεν έχει προχωρήσει σε
κλινική εξέταση.
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Εικόνα 4.1:Ηλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά Sanger, για την μετάλλαξη COL4A3-p.G484R.

COL4A3-c.2621-2622delGAinT

Στη συνέχεια βρέθηκε μία μετάλλαξη αλλαγής του αναγνωστικού πλαισίου, στην
οικογένεια CY-5322/CY4204 (εικόνα4.2). Αφαιρέθηκαν δύο νουκλεοτίδια συγκεκριμένα ένα

G και ένα A στη θέση 2621-2622 και έχει γίνει προσθήκη ενός Τ (εξόνιο 32). Η αλλαγή αυτή

ΑΠ

οδηγεί σε πρόωρο τερματισμό της διαδικασίας μετάφρασης, έχοντας ως αποτέλεσμα την

παραγωγή κολοβής πρωτεϊνικής αλυσίδας α3 κολλαγόνου τύπου IV. Το κωδικόνιο λήξης
εμφανίζεται οκτώ αμινοξέα μετά την αλλαγή αυτή. Μετά από έλεγχο σε γενικό πληθυσμό και
σε άτομα της ίδιας οικογένειας, διαφάνηκε ότι ήταν όλοι αρνητικοί στο γενικό πληθυσμό, ενώ

Π

στην ίδια οικογένεια βρέθηκαν 2 γυναίκες θετικές, οι οποίες αρνήθηκαν περαιτέρω εξέταση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συγκεκριμένο άτομο το οποίο ήταν φορέας της μετάλλαξης αυτής,

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

ήταν φορέας ακόμη μίας μετάλλαξης στο εξόνιο 38, μετάλλαξη η οποία αναλύεται πιο κάτω.
Το άτομο αυτό απεβίωσε ήδη, λόγω αυτοσωματικού υπολειπόμενου συνδρόμου Alport

(εικόνα 4.3).
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ΑΠ

Εικόνα 4.2: Ηλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά Sanger, για την μετάλλαξη COL4A3-c.2621-2622delGAinT.

Π

Εικόνα 4.3: Μέρος γενεαλογικού δέντρου, που δείχνει το άτομο που κληρονόμησε και τις δύο μεταλλάξεις. Το άτομο αυτό
έπασχε από αυτοσωματικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

COL4A3-c.3229GGT>GATp.Gly1077Asp
Άλλη μία παθογόνα μετάλλαξη βρέθηκε στις οικογένειες CY5322 και CY4204 (εικόνα

4.4). Συγκεκριμένα έγινε αλλαγή ενός G σε Α στη θέση 3229 του γονιδίου COL4A3 (εξόνιο

38) και κατ’ επέκταση αλλαγή μίας γλυκίνης σε ασπαρτικό οξύ, στη θέση 1077 της
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Η αλλαγή αυτή βρίσκεται σε κολλαγονική περιοχή. Μετά από
έλεγχο σε γενικό πληθυσμό και συγγενείς, βρέθηκαν θετικοί 7 άντρες της ίδιας οικογένειας.
Κλινικά οι 3 άνδρες έχουν μόνο MA, 3 άλλοι έχουν MA και πρωτεϊνουρία και ένας άνδρας 78
ετών, έχει καταλήξει σε ΤΣΝΑ. Η μετάλλαξη αυτή βρέθηκε σε σύνθετη ετεροζυγωτία σε
ασθενείς της οικογένειας CY4204. Δύο απόγονοι απεβίωσαν, επειδή κληρονόμησαν και τις
δύο μεταλλάξεις και ανέπτυξαν σοβαρής μορφής αυτοσωματικό σύνδρομο Alport, με
85

προβλήματα ακοής και όρασης. Ο ένας ασθενής ανέπτυξε ΤΣΝΑ στην ηλικία των 32 ετών και

ΑΖ
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μεταμοσχεύθηκε δύο φορές, πριν αποβιώσει στην ηλικία των 49 ετών.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Εικόνα 4.4: Ηλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά Sanger, για την μετάλλαξη COL4A3-p.G1077D.
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Πίνακας 4.2: Πληροφορίες για τις μεταλλάξεις και τον τρόπο ταυτοποίησής τους. Αν δεν υπήρχε διαθέσιμο ένζυμο περιορισμού, γινόταν κατευθείαν αλληλούχηση κατά Sanger.

Mutation

Forward primer

Reverse primer

PCR

Tm (0C)

Restriction
enzyme

Cleavage products (bp)

65

Hpy188III

143+334

size (bp)

GCACACTTCTAGTATTTGTCCTTAGAGTC

COL4A3-p.G1334E

GAAGTTGTATCAGCTGTTTCCAAAG

477

(mutant)

GTTAGTAGGGGAAAGCATTTGTGG

COL4A3-p.G871C

CTATGTACAGTTGACAGAGCCACCT

298

64

HpyCH4III

177+121
(mutant)

GTTAGTAGGGGAAAGCATTTGTGG

COL4A3

CTATGTACAGTTGACAGAGCCACCT

64

EcoRV

194+107
(normal)

c.2621-2622delGAinsT
GTGCTGGCAGATAGCAGATACTAA

COL4A3-p.G1077D

298

GATTTCAGGAGGGCTATACTCTGA

323

63

HphI

162+161
(normal)

COL4A4-c.3854delG

CAGAACCAGCCACTCCTCTGCCGCTATTGGGAAGTGG

CTACGTAGCCTTTTGGGGTAAAG

Π

COL4A4-p.G143V

CGATAACCTAAGCAAGTGTGTACC

Ο
ΥΪ
ΖΑ

COL4A4

CTTCCAGTGTATTGACCCTTTTGT

ΑΠ

GTTCTTTCTGAGGACTCAATGTAGCTT

COL4A3-p.G484R

CTTTCCACGAGGACCTGGAGGAGAGATTCCTGG
GCTGC

CCAGGCACACTTGTATTAACTCTG

213

60

Sau96I

100+113
(normal)

214

62

SfcI

175+39
(normal)

375

58

BsmaI

213+162
(mutant)

GGATGTGAAAGTCCAACTTCAG

428

65

NA

NA

GATAATGGTGGGTTTTCACTGATTC

360

60

EcoO109I

182+178

g.227958889227958838del52

CAAAGCTGCTGTTGAAAATGTC

COL4A4-p.G208D

Variant
of
significance

COL4A4-p.G1433D

(mutant)

unknown

GGCATACGGTATAAGCACGGTAA

GAAAGCCACTTGAGAGATCAGAG

279

64

NA

NA

87

Gene

Exon

Change in DNA

CY-5371, CY-5374,
CY-5375, CY-5376,
CY-5352, CY-5403,
CY-5419, CY-5442

COL4A3

45

c.4001 GGA>GAA

CY-5346, CY-53401

COL4A3

32

c.2611 GGT>TGT

CY-5461

COL4A3

23

c.1450GGG>AGG

CY-4204

COL4A3

32

c.2621-2622delGAinsT

CY-4204, CY-5322

COL4A3

38

c.3229GGT>GAT

CY-5321

COL4A4

Π

c.3854delG

Ο
ΥΪ
ΖΑ

CY-5430

COL4A4

7

Change in
aminoacid

Controls
tested

Reference

SNPs3D

SIFT

Grantham

Polyphen-2

p.G1334E

ND

(Heidet,
Arrondel et
al. 2001;
Voskarides,
Damianou et
al. 2007)

ND

ND

98

1.000

p.G871C

ND

(Voskarides,
Damianou et
al. 2007)

ND

ND

159

1.000

p.G484R

0/105
CY*+

This study

-2.13

0.00

125

1.000

p.Gly874fs8*

0/100 CY*

(Heidet,
Arrondel et
al. 2001)

NA

NA

NA

NA

p.G1077D

0/110 CY*

This study

-4.04

0.00

94

1.000

p.Ser1217fs1287*

ND

(Boye,
Mollet et al.
1998;
Voskarides,
Damianou et
al. 2007)

NA

NA

NA

NA

p.G143V

0/100
CY*+

This study

-3.71

0.00

109

1.000

ΑΠ

Family

ΑΖ
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Πίνακας 4.3: Μεταλλάξεις που έχουν ανιχνευθεί στα γονίδια COL4A3/COL4A4.

c.428GGC>GTC
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CY-5324

COL4A4

10

c.623GGT>GAT

RO-5470
(Romanian)

COL4A4

20

g.227958889-227958838del52

CY-5328

COL4A4

45

c.4298GGT>GAT

p.G208D

p.G1433D

0/100
CY*+

This study

-2.52

0.00

NA

1.000

ND

This study

NA

NA

NA

NA

6/120
CY**

This study

-3.41

0.00

NA

1.000

* αυτές οι μεταλλάξεις έχουν ελεγχθεί και σε 52 ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οι οποίοι ήταν αρνητικοί.

** αυτή η μετάλλαξη βρέθηκε μόνο σε έναν από τους 153 ασθενείς της γενετικής ανάλυσης. Έπειτα βρέθηκε σε 6/120 άτομα του γενικού κυπριακού πληθυσμού. Ίσως
είναι ιδρυτική μετάλλαξη και είναι υπό διερεύνηση.
+

Ο
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

αυτές οι μεταλλάξεις ελέχθησαν και σε 40 ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα άγνωστης αιτιολογίας. Όλοι ήταν αρνητικοί. CY κυπριακά δείγματα, RO ρουμανικό
δείγμα, ND δεν έγινε, NA μη εφαρμόσιμο.
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Πίνακας 4.4: Χαρακτηριστικά και κλινική κατάσταση των ασθενών που έχει βρεθεί μετάλλαξη.

Family

Mutation
carriers
(molecularly
confirmed)
Total

♂

Biopsy Results

Not
tested

Mutation

♀

MH

MH+

CRF/

only

Proteinuria

ESKD

clinically
Age at ESKD

(no CRF)

3

1

2

TBMN-FSGS(1♀)

COL4A4-c.3854delG

1♂ (64)

0

1♀ (44)

1♂ (7)

1♀(37)

CY-5371

4

3

1

TBMN, FSGS (2♂)

COL4A3-p.G1334E

1♂, 1♀ (28, 27)

0

2♂ (50, 51)

0

0

CY-5374

9

5

4

TBMN-FSGS(1♂)

COL4A3-p.G1334E

3♂, 1♀ (62, 35, 28,
58)

1♂, 1♀(56, 64)

1♀(75)

1♂, 1♀(28, 30)

1♀(69, died at
75)

CY-5375

3

1

2

ND

COL4A3-p.G1334E

1♀ (30)

1♀ (57)

1♂ (64)

0

1♂ (45)

CY-5376

11

5

6

TBMN-FSGS(1♂)

COL4A3-p.G1334E

1♂, 2♀ (30, 4, 36)

1♀ (36)

3♂, 2♀ (59,
62, 38, 65, 55)

2♂ (6, 9)

2♂ (55, 37)

CY-5403

3

1

2

ND

COL4A3-p.G1334E

2♀ (31, 35)

0

1♂ (64)

0

0

CY-5352

9

2

7

ND

COL4A3-p.G1334E

2♂, 6♀ (14, 16, 24,
26, 40, 43, 44, 55)

1♀ (67)

0

0

0

CY-5419

12

6

6

ND

COL4A3-p.G1334E

5♂, 5♀ (54, 28, 12,
16, 46, 53, 31, 59,
28, 30)

0

1♂ (78)

1♀ (25)

0

CY-5442

8

3

5

FSGS (1♂)

COL4A3-p.G1334E

2♀ (46, 49)

1♂, 1♀ (53, 71)

2♂, 2♀ (78,
45, 68, 73)

0

1♂ (40)

CY-5346

2

0

2

TBMN-FSGS,
IgM+, C3+ (1♀)

COL4A3-p.G871C

1♀ (26)

1♀ (49)

0

0

0

CY-5401

4

2

2

ND

COL4A3- p.G871C

2♂ (18, 36)

1♀ (42)

1♀ (70)

0

0

Ο
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

CY-5321
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ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ
1♀ (34)

1♂,1♀ (55, 51)

0

2♀ (63, 65)

0

3♂ (43, 47, 49)

1♂ (78)

0

0

0

1♀

1♀ (47)

1♀ (69)

CY-5461

3

1

2

ND

COL4A3-p.G484R

0

0

1♂,1♀
57)

CY-5322/4204*

2

0

2

ND

COL4A3-c.26212622delGAinsT

0

0

CY-5322/4204*

7

7

0

TBMN-FSGS(1♂)

COL4A3-p.G1077D

3♂ (12, ?, ?)

CY-5430

4

0

4

ND

COL4A4-p.G143V

2♀ (53, 56)

(55,

(69)

3

1

2

ND

COL4A4-p.G208D

2♀ (44, 48)

0

1♂ (49)

0

1♂ (43)

SUM

87

38

49

8

8

18♂/25♀

5♂/7♀

13♂/9♀

4♂/6♀

6♂/4♀

(%)

100

43
%

57
%

49.4%

13.8%

25.3%

11.5%

11.5%

Ο
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

CY-5324
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Πίνακας 4.5: Συνώνυμοι και μη-συνώνυμοι πολυμορφισμοί, στα γονίδια COL4A3/A4.

Exonic changes

Gene

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

 ٭Πολυμορφισμοί που βρέθηκαν και με NGS

Change in DNA

Change

SNP code

MAF

in aminoacid

COL4A3

c.127G>C

p.G43R

rs13424243

C=25%

2.

COL4A3

c.222G>A

p.P74P

rs187950806

A=1%

3.

COL4A3

c.422T>C

p. L141P

rs10178458

T=19%

4.

COL4A3

c.485A>G

p.E162G

rs 6436669

A=19%

5.

COL4A3

c.976G>T

p.D326Y

rs55703767

T=14%

6.

٭COL4A3

c.1195C>T

p.L399L

rs10205042

C=24%

7.

٭COL4A3

c.1223G>A

p.R408H

rs34505188

A=10%

8.

٭COL4A3

c.1352A>G

p.H451R

rs11677877

G=10%

9.

COL4A3

c.1452G>A

p.G484G

rs34019152

A=10%

10.

COL4A3

c.1721C>T

p.P574L

rs28381984

T=39%

11.

COL4A3

c.2501A>G

p.K834R

rs56226424

G=2%

COL4A3

c.3325C>T

p.P1109S

rs55816283

T= 1%

COL4A3

c.3807C>A

p.D1269E

rs57611801

A=4%

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

13.

Π

12.

ΑΠ

1.

14.

٭COL4A3

c.4665G>A

p.A1555A

rs200858199

A=1%

15.

COL4A4

c.17T>C

p.I6T

rs16823264

C=9%

16.

٭COL4A4

c.195T>C

p.G65G

rs201278620

G=1%

17.

COL4A4

c.1444C>T

p.P482S

rs2229814

C=48%

18.

COL4A4

c.1634G>C

p.G545A

rs1800516

G=3%

19.

COL4A4

c.1833T>C

p.G611G

rs145806603

G=1%

20.

COL4A4

c.2144C>T

p.A715V

rs76636743

A=1%

21.

COL4A4

c.2367A>T

p.G789G

rs56247709

A=1%
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22.

COL4A4

c.2899A>G

p.I967V

rs80243096

23.

COL4A4

c.2997G/A

p.G999G

this study

24.

COL4A4

c.3011C>T

p. P1004 L

rs1800517

25.

COL4A4

c.3526C/T

p.L1176L

this study

26.

COL4A4

c.3594G>A

p.G1198G

rs10203363

A=45%

27.

COL4A4

c.3684G>A

p.K1228K

rs2229812

A=45%

28.

٭COL4A4

c.3979G>A

p.V1327M

rs2229813

T=45%

29.

٭COL4A4

c.4080G>A

p.P1360P

rs2228556

T=45%

30.

٭COL4A4

c.4207T>C

p.S1403P

rs3752895

G=48%

31.

٭COL4A4

c.4548A>G

p.V1516V

rs2228555

T=40%

32.

٭COL4A4

c.4932C>T

p.F1644F

rs2228557

A=46%

Change in DNA

SNP code

MAF

33.

COL4A3

c.144+12C>A

rs1882435

A=35%

34.

COL4A3

c.280-40T>G

rs 55789142

G=30%

35.

COL4A3

c.324+73C>T

rs6750210

C=23%

Π

ΑΠ

Gene

COL4A3

c.325-27C>T

rs112712399

T=2%

٭COL4A3

c.468+139C>T

rs12612699

T=11%

38.

٭COL4A3

c.687+69G>A

rs56991885

A=2%

39.

COL4A3

c.687+103T>A

rs55997063

A=7%

40.

٭COL4A3

c.765+49T>G

rs12621551

T=19%

41.

COL4A3

c.828+20A>G

rs13386404

G=12%

42.

COL4A3

c.828+59C>G

rs7559693

G=32%

43.

COL4A3

IVS14+85delT

this study

44.

COL4A3

IVS14+85-86delTT

this study

45.

COL4A3

IVS14+8587delTTT

this study

36.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

37.

C=49%

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Intronic changes

G=2%

93

COL4A3

c.888+30G>A

rs35467545

A=10%

47.

COL4A3

c.889-39T>C

rs28470865

C=10%

48.

COL4A3

c.933+14T>C

rs55928538

C=1%

49.

COL4A3

c.987+35T>G

rs10933172

G=9%

50.

COL4A3

c.988-80T>C

rs56326869

C=1%

51.

COL4A3

c.1576-15T>G

rs56243460

G=5%

52.

٭COL4A3

c.1576-60G>A

rs73993878

A=12%

53.

COL4A3

c.2375-66C>T

rs6436671

C=8%

54.

٭COL4A3

c.2881+46A>G

rs6436672

A=17%

55.

٭COL4A3

c.3419-39C>T

rs4675163

T=11%

56.

٭COL4A3

c.3751+66C>T

rs55843236

T=2%

57.

COLA43

c.3883-85C>T

rs55659411

T= 4%

58.

COLA43

IVS43-3T/A

this study

59.

COL4A3

c.4154-69C>T

rs11680670

60.

COL4A3

3’UTR+121A>G

this study

61.

COL4A4

c.-101-4A>G

rs147186690

C=1%

62.

COL4A4

c.-15T>C

rs17353916

G=1%

63.

COL4A4

c.-2C>T

rs2228558

T=9%

COL4A4

IVS6-56C/A

this study

65.

COL4A4

c.490-72T>A

rs62277803

T=2%

66.

٭COL4A4

c.490-121T>G

rs12465531

A=38%

67.

٭COL4A4

c.595-67G>A

rs116693000

T=1%

68.

COL4A4

c.595-111T>C

rs6436654

T=3%

69.

COL4A4

c.657+48A>G

rs73082223

G=32%

70.

COL4A4

c.657+62G>A

rs59938187

A=26%

71.

COL4A4

c.657+67A>G

rs58363082

G=26%

72.

COL4A4

c.658-39T>C

rs12475686

T=39%

ΑΠ

Π

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

64.

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

46.

T= 25%
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COL4A4

c.694-72G>T

rs55741079

T=38%

74.

٭COL4A4

c.735+104C>T

rs 10174459

A=18%

75.

٭COL4A4

c.735+202T>A

rs7600536

A=29%

76.

COL4A4

IVS11-67C/T

this study

77.

COL4A4

IVS19+47G/C

this study

78.

COL4A4

IVS21-31A/T

this study

79.

٭COL4A4

c.1029+72G>A

rs16823202

C=41%

80.

٭COL4A4

c.2164+21T>G

rs55820723

C=1%

81.

٭COL4A4

c.2164+78G>A

rs11898094

T=13%

82.

COL4A4

c.2384-5T>C

rs3769641

C=11%

83.

٭COL4A4

c.2545+46A>T

rs7567796

T=41%

84.

٭COL4A4

c.2545+51A>G

rs7567789

T=38%

85.

COL4A4

IVS34+8T/C

this study

86.

COL4A4

c.3817+9G>C

rs13423714

G=45%

87.

COL4A4

c.3973+34T>C

rs1917127

C=45%

88.

٭COL4A4

c.4081+120T>C

rs7580776

G=7%

89.

٭COL4A4

c.4217-24C>T

rs10188770

A=47%

90.

٭COL4A4

c.4523-8T>C

rs13419076

G=46%

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

73.
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4.1.2

Κρητικές Οικογένειες

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Για την γενετική μελέτη των οικογενειών από Κρήτη, η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε κυρίως, είναι η αλληλούχηση επόμενης γενεάς. Με την ολοκλήρωση
αλληλούχησης των γονιδίων COL4A3/COL4A4 σε μέλη 24 κρητικών οικογενειών, με υποψία
για τη ΝΛΒΜ, ταυτοποιήθηκαν 17 αλλαγές, σε 17 οικογένειες. Οι 13 από αυτές τις

μεταλλαγές ήταν καινούριες (γνωστές είναι: COL4A4-p.G143V, COL4A5-p.G1036R,
COL4A5-p.C1567R, COL4A5-p.G1355S). Τρεις στο γονίδιο COL4A3, εννέα στο γονίδιο

COL4A4 και πέντε στο γονίδιο COL4A5. Δεν έχουν βρεθεί παθογόνες μεταλλάξεις στα
γονίδια CFHR5 και FN1. Όλες οι μεταλλάξεις που οφείλονταν κυρίως σε αντικαταστάσεις

αμινοξέων (10 μεταλλάξεις), δεν βρέθηκαν σε κανένα από 35 άτομα (70 χρωμοσώματα) του
γενικού κρητικού πληθυσμού.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, με την παλιά μεθοδολογία που ακολουθούσαμε πριν την

αγορά του Ion Torrent PGM, είχαν βρεθεί δύο μεταλλάξεις στο γονίδιο COL4A3.

ΑΠ

Πληροφορίες παρατίθενται πιο κάτω:

COL4A3-c.1006GGC>TGCp.Gly336Cys

Η πρώτη μετάλλαξη ταυτοποιήθηκε στην κρητική οικογένεια CR5319 και αφορά στη

Π

μετατροπή του κωδικονίου στη θέση 336 από γλυκίνη σε κυστεΐνη. Η αλλαγή στο αμινοξύ
ήταν το αποτέλεσμα της αλλαγής του νουκλεοτιδίου G σε T στη θέση c.1006, που βρίσκεται

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

στο εξόνιο 18. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αλλαγή αυτή βρίσκεται σε κολλαγονική περιοχή.
Έγινε έλεγχος ανευρέσεως της μετάλλαξης σε κρητικό πληθυσμό (70 άτομα) κατά τον οποίο
όλοι ήταν αρνητικοί. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με εξέταση των ατόμων της ίδιας οικογένειας,
όπου βρέθηκαν θετικές 3 γυναίκες και ένας άντρας. Από τα 4 αυτά άτομα, οι 2 έχουν κλινικά
ελεγχθεί και έχουν μόνο μικροσκοπική αιματουρία, ενώ οι άλλοι 2 δεν προχώρησαν σε
κλινική εξέταση. Στην εικόνα 4.5 φαίνεται το αποτέλεσμα εμφάνισης της μετάλλαξης με το

ένζυμο Surveyor και στην εικόνα 4.6 το ηλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά

Sanger.
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Εικόνα 4.5: Αποτελέσματα σε πηκτή αγαρόζης, μετά από επώαση με το ένζυμο Surveyor.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Το μπλε βέλος δείχνει την κοπή με το ένζυμο Surveyor για την μετάλλαξη COL4A3-p.G336C. Το κίτρινο βέλος δείχνει κοπή
αλλά μετά από ανάλυση στον αυτόματο αναλυτή και στις βάσεις δεδομένων, η αλλαγή αυτή έδειξε να είναι πολυμορφισμός
IVS17-80T/C.

Εικόνα 4.6: Hλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά Sanger, για την μετάλλαξη COL4A3-p.G336C.

COL4A3-c.1831GGT>AGTp.Gly1251Ser
Η επόμενη μετάλλαξη βρέθηκε στη μεγαλύτερη οικογένεια αυτής της μελέτης, την

CR5333 και αφορά στην αλλαγή ενός G σε ένα A, στη θέση 1831, στο εξόνιο 42. Αποτέλεσμα
αυτού, μία γλυκίνη αντικαθίσταται από σερίνη στη θέση 1251. Η αλλαγή αυτή βρίσκεται σε
κολλαγονική περιοχή. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπάρχουν 24 ασθενείς σε αυτή την
οικογένεια, αλλά δυστυχώς γενετικό υλικό δεν είναι διαθέσιμο για όλους, καθώς κάποιοι
97

απεβίωσαν. Φορείς αυτής της μετάλλαξης είναι 9 άτομα και 3 από αυτούς κατέληξαν σε
ΤΣΝA (άνδρες). Αποτελέσματα βιοψίας έδειξαν σε ένα άτομο διπλή διάγνωση ΝΛΒΜ και

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

ΕΤΣΣ και σε άλλα δύο άτομα μόνο ΕΤΣΣ (χωρίς ΗΜ). ΜΑ μόνο, έχει μία κοπέλλα 22 ετών,
ΜΑ και πρωτεϊνουρία έχουν άλλες δύο γυναίκες και σε ΤΣΝΑ κατέληξαν 3 άνδρες. Κλινικά
δεν έχουν ελεγχθεί 3 άτομα. Στην εικόνα 4.7 φαίνεται το ηλεκτροχρωματογράφημα από την

ΑΠ

ανάλυση κατά Sanger.

Εικόνα 4.7: Ηλεκτροχρωματογράφημα από την ανάλυση κατά Sanger, για την μετάλλαξη COL4A3-p.G1251S.

Π

Ακολούθως, οι πιο πάνω μεταλλάξεις όπως και διάφορες άλλες, τόσο στο γονίδιο
COL4A3 όσο και στα γονίδια COL4A4/COL4A5, επιβεβαιώθηκαν με την αλληλούχηση

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

επόμενης γενεάς. Η επιβεβαίωση των μεταλλάξεων τόσο στην οικογένεια, όσο και στον
γενικό πληθυσμό, έγινε με τη μέθοδο κατά Sanger ή με χρήση ενζύμων περιορισμού.
Σε τρεις οικογένειες, τις CR-5316, CR-5408 και CR-5424, βρέθηκαν δύο μεταλλάξεις,

σε cis διάταξη, κρίνοντας από το πρότυπο κληρονόμησης. Δύο ασθενείς από την κρητική
οικογένεια CR-5316, έφεραν την υπεύθυνη μετάλλαξη σε ομοζυγωτία και ανέπτυξαν σοβαρής
μορφής σύνδρομο Alport (δεν φαίνονται στον πίνακα 4.6). Η ομοζυγωτία σε αυτή την

οικογένεια, δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια εμφανή αιμομιξία των γονέων πράγμα που δεν
μπορεί όμως να αποκλειστεί. Η μία αλλαγή ήταν απαλοιφή μίας βάσης COL4A4-c.2843delG
και η δεύτερη ήταν αλλαγή ενός νουκλεοτιδίου που οδηγεί στην αντικατάσταση της λευκίνης
στη θέση 30, από φαινυλαλανίνη στην 7S περιοχή του κολλαγόνου IV. Πολύ πιθανόν, η
98

υπεύθυνη μετάλλαξη να είναι η απαλοιφή και η L30F, να είναι ένας σπάνιος πολυμορφισμός.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στην ίδια οικογένεια βρέθηκε ακόμη μία αλλαγή, η
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COL4A4-p.P222L, σε δύο άτομα μόνο. Η μία είναι γυναίκα ασθενής που φέρει σε
ετεροζυγωτία την μετάλλαξη COL4A4-c.2843delG και η δεύτερη είναι η κόρη της, για την
οποία δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία. Βάση του προτύπου κληρονόμησης, η μετάλλαξη αυτή

κληρονομείται σε trans διάταξη με την COL4A4-c.2843delG στη μία από τις δύο γυναίκες.

Επειδή η γυναίκα με τη trans διάταξη δεν έχει Alport και η γυναίκα που έχει μόνο τη
COL4A4-p.P222L είναι υγιής, συμπεραίνουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι ένας σπάνιος
πολυμορφισμός. Αυτή η αλλαγή δεν βρέθηκε σε 35 άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις οικογένειες CR-5408 και CR-5424, βρέθηκαν σε ανισορροπία σύνδεσης οι
μεταλλάξεις COL4A4-p.G774R και COL4A4-p.G1465D. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, οι 5
από τους 6 ασθενείς αυτών των οικογενειών, φέρουν τις δύο μεταλλάξεις σε cis διάταξη. Ένας
ασθενής της οικογένειας CR-5408, φέρει μόνο την μετάλλαξη COL4A4-p.G774R, ίσως λόγω
κάποιου ανασυνδυασμού. Το γεγονός αυτό, ίσως να αποδεικνύει ότι η κύρια μετάλλαξη είναι

αυτή, καθώς η COL4A4-p.G1465D είναι μία πιο ουδέτερη μετάλλαξη ή ακόμα μπορεί να έχει

Κλινικά χαρακτηριστικά

Π

4.1.2.1

ΑΠ

πιο ήπια επίδραση στον φαινότυπο, χωρίς όμως να είμαστε 100% σίγουροι για αυτό.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Για 62 ασθενείς (24Α/38Γ), ηλικιών 16-81 ετών, υπάρχουν ποικίλες κλινικές
πληροφορίες. Όλοι οι ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις, παρουσιάζουν ΜΑ, καθώς 21%
είχαν επιπροσθέτως και πρωτεϊνουρία χωρίς ΧΝΑ και επίσης ένα ποσοστό 21% παρουσίαζε
ΧΝΑ. Σε 6 από τις 17 οικογένειες, υπήρχε τουλάχιστον μία βιοψία, που έδειχνε ΝΛΒΜ.

Συνολικά από τους 16 φορείς μεταλλάξεων, ηλικίας άνω των 50 ετών, τουλάχιστον οι 8 (50%)
ανέπτυξαν ΧΝΑ, ενώ οι 4 (25%) κατέληξαν σε ΤΣΝΑ. Προβλήματα ακοής, υπήρχαν μόνο σε
3 οικογένειες στις οποίες βρέθηκαν μεταλλάξεις, στις CR-5359, CR-5459 και GR-5499. Οι

αντίστοιχες ευρεθείσες μεταλλάξεις ήταν COL4A5-p.G365V, COL4A5-p.G743V και
COL4A4-IVS7+1G>C. Αξιοσημείωτη είναι και η οικογένεια GR-5473, στην οποία έχει βρεθεί

η μετάλλαξη COL4A4-p.G143V και στην οποία έχει εντοπισθεί μόνο απομονωμένη ΜΑ. Σε
99

αυτή την οικογένεια έχουν αναφερθεί 4 περιπτώσεις με ΜΑ, όμως δείγματα DNA ήταν
διαθέσιμα μόνο για 2 άτομα. Η μετάλλαξη COL4A4-p.G748S, ήταν κοινή σε δύο οικογένειες

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

την CR5363 και CR4214. Ομοίως, οι COL4A4-p.G774R & p.G1465D, εντοπίστηκαν μαζί σε
δύο άλλες οικογένειες (βλέπε πιο πάνω), τις CR5408 και CR5424 (εικόνα 4.8). Αυτό το
γεγονός, ίσως οφείλεται σε φαινόμενο μεταλλάξεως ιδρυτού στο νησί της Κρήτης.

Δημογραφικά, κλινικά και παθολογικά δεδομένα για τους ασθενείς φαίνονται στον πίνακα

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

4.6.

Εικόνα 4.8: Mέρος γενεαλογικού δέντρου που δείχνει στις οικογένειες CR5408 και CR5424 την συγκληρονόμηση δύο
μεταλλάξεων.
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Επιπροσθέτως, 8 ασθενείς ηλικιών 23-65 (13%) ανέπτυξαν ΤΣΝA. Από τους
συγκεκριμένους, τρεις έχουν καταλήξει σε ΤΣΝA σε ασυνήθιστα πολύ νεαρή ηλικία: α. Μία

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
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κοπέλα 23 ετών στην οικογένεια CR5315 (φορέας μετάλλαξης COL4A5-p.G1036R), β. Ένας
νεαρός άνδρας 23 ετών, στην οικογένεια CR5363 (φορέας μετάλλαξης COL4A4-p.G748S),
και γ. Ένας νεαρός άνδρας 25 ετών στην οικογένεια CR5459 (φορέας μετάλλαξης COL4A5p.G743V). Στην τρίτη περίπτωση μπορεί να δικαιολογηθεί η εξέλιξη αυτή, λόγω του ότι ο

συγκεκριμένος άνδρας έχει σύνδρομο Alport, αφού εκδηλώνει και προβλήματα ακοής. Η

μετάλλαξη του βρίσκεται στο γονίδιο COL4A5, άρα παρουσιάζει φυλοσύνδετο σύνδρομο
Alport και έχει τύχει λανθασμένης διάγνωσης. Το άτομο στην β. περίπτωση παρουσιάζει

σοβαρά προβλήματα παχυσαρκίας και η κοπέλα της α. περίπτωσης, ίσως να έτυχε μίας μη
συνηθισμένης απενεργοποίησης του Χ-χρωμοσώματος, καθώς είναι γυναίκα, φορέας μίας
παθολογικής μετάλλαξης στο COL4A5. Όσον αφορά το άτομο 28 ετών στην οικογένεια

CR5359, δικαιολογείται η κατάληξή του σε ΤΣΝΑ, λόγω του ότι πάσχει από σύνδρομο
Alport.

Στις οικογένειες GR5310, CR5319 και CR5459 (μεταλλάξεις COL4A4-p.G1154V,
COL4A3-p.G336C, COL4A5-p.G743V), υπήρχε ένας ασθενής φαινοαντίγραφο στην κάθε μία,

ΑΠ

καθώς αυτοί οι 3 ασθενείς παρουσίαζαν ΜΑ, χωρίς να είναι φορείς μετάλλαξης. Ίσως η ΜΑ
να εμφανίστηκε τυχαία σε αυτούς τους ασθενείς, ή ήταν λόγω κάποιας άλλης αιτίας.

Από την άλλη, στην οικογένεια GR5433, όπου έχει βρεθεί η μετάλλαξη COL4A3-

Π

IVS13+2T>C, μία γυναίκα φορέας της μετάλλαξης ήταν πλήρως υγιής. Αυτό ίσως να
οφείλεται σε μειωμένη διεισδυτικότητα, ή λόγω του ότι η ΜΑ δεν εμφανίζεται πάντοτε στα

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

ούρα ασθενών με ΜΑ. Αξιοσημείωτα, η αδερφή της, απεβίωσε στην αιμοδιάλυση (δεν υπήρχε
DNA διαθέσιμο), κάτι που τονίζει την διαφορετικότητα των φαινοτύπων σε αυτή την
οικογένεια.

Στην οικογένεια CR5359, 4 ασθενείς με ΜΑ, δεν φέρουν την υπεύθυνη μετάλλαξη

COL4A5-p.G365V. Υπάρχει η υποψία για μία δεύτερη γενετική αιτιολογία ανάμεσα σε αυτή

την οικογένεια, καθώς κάποιοι εξ’αγχιστείας συγγενείς σε αυτή την οικογένεια (δεν υπάρχει
διαθέσιμο DNA), εμφάνιζαν επίσης MA.
Στην κρητική οικογένεια CR5316, 5 άτομα παρουσίασαν μόνο MA, καθώς δύο άλλα

άτομα είχαν εμφανίσει επιπροσθέτως και πρωτεϊνουρία. Μία γυναίκα που φέρει την
101

μετάλλαξη σε ετεροζυγία και οι δύο απόγονοί της, είχαν προβλήματα ακοής. Οι δύο απόγονοι,
ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έφεραν την μετάλλαξη σε ομοζυγία και είχαν βιοψία που
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απεδείκνυε ΝΛΒΜ και σύνδρομο Alport, αντίστοιχα. Το αγόρι στην ηλικία των 23 ετών και
το κορίτσι σε ηλικία 19 ετών, κατέληξαν σε ΤΣΝA και μεταμοσχεύτηκαν στα τέλη του 2013

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

(Papazachariou L, Deltas C; unpublished results).
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Πίνακας 4.6: Δημογραφικά, κλινικά και παθολογικά δεδομένα, για τις κρητικές οικογένειες στις οποίες βρέθηκε μετάλλαξη.

Mutation carriers
(molecularly
confirmed)
Total
♂
♀
4
1
3

CR-5319

Biopsy Results
Mutation

ND

9

4

5

GR-5433

3

0

3

CR-5316*

8

5

3

*FSGS (no EM)
(1♀)

CR-5363

4

2

2

CR-4214

1

0

1

TBMN-FSGS
(1♂)
FSGS, IgM+, C3+
(no EM)
(1♂)
mesangiohyperplastic GN,
focal sclerosis,
IgM+, C3+, weak
COL4A5 in IHC
(1♀)
TBMN (1♂)

CR-5424

COL4A3-IVS13+2
T>C
COL4A4-p.L30F /
COL4A4c.2843delG
COL4A4p.G748S

COL4A4p.G748S

Ο
ΥΪ
ΖΑ

CR-5408

TBMN-FSGS
(1♂)
FSGS (no EM)
(1♀, 1♂)
TBMN-FSGS
(2♀)

Π

CR-5333

COL4A3p.G336C
COL4A3p.G1251S

4

3

1

2

1

1

TBMN-Alport
(1♀)

Not clinically
tested

Age at ESKD

0

2♀ (21, 88)

0

2♀ (46, 57)

3♂ (64, 70,
76)

1♂ (?)
2♀ (31, ?)

3♂(65, 61, 55)

1♀ (67
Asymptom
atic)
4♂ (22, 29,
39, 81)
1♀ (56)
1♀ (38)

2♀ (12, 41)

0

0

0

1♂ (50)
1♀ (42)

1♀ (53)

0

0

0

2♂ (34, 72)
1♀ (46)

0

1♂ (23)

0

1♀ (56)

0

0

0

2♂ (47,
69)
1♀ (45)
1♂ (62)
1♀ (20)

1♂ (19)**

0

0

0

0

0

0

0

MH
only

1♂ (16)
1♀ (52)
1♀ (22)

ΑΠ

Family

COL4A4-p.G774R
& p.G1465D
COL4A4-p.G774R
& p.G1465D

MH+
Proteinuria
(no CRF)
0

CRF/
ESKD
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1

0

ND

GR-5473

2

0

2

ND

GR-5310

1

0

1

TBMN? (1♀)

GR-5499

3

2

1

ND

CR-5459

5

2

3

CR-5315

3

0

3

CR-5359

5

1

4

GR-5396

3

1

2

FSGS (no EM)
(1♂)
FSGS (no EM)
(1♀)
MePGN-FSGS
(1♀)
FSGS (no EM)
(2♂)
ND

GR-5440

4

1

3

Immuno-deposits
(1♀)

SUM
(%)

62
100

24
39
%

38
61
%

18

COL4A4p.G1015E
COL4A4p.G143V
COL4A4-p.G1154V
COL4A4- IVS7+1
G>C
COL4A5p.G743V
COL4A5p.G1036R

COL4A5p.G365V
COL4A5p.C1567R
COL4A5p.G1357S

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
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1

0

0

1♂ (55)

0

0

2♀ (7, ?)

0

0

0

0

0

1♀ (78)

0

0

0

1♂ (42)
1♀ (39)
3♀ (14, 14,
48)
0

0

1♂ (75)

0

1♂ (63)

1♂ (14)

1♂ (46)

0

1♂ (25)

2♀ (34, ?)

1♀ (32)

0

1♀ (23)

0

1♂ (49)

0

1♂ (28)

1♀ (37)

0

0

0

0

1♀ (59)

0

0

3♂/10♀
21%

9♂/4♀
21%

1♂/4♀
8%

7♂/1♀
13%

4♀ (17, 18,
19, 21)
1♂ (8)
1♀ (10)
1♂ (14)
2♀ (39,
47)
11♂/20♀
50%

ΑΠ

GR-5416

Π

17

Ο
ΥΪ
ΖΑ

* δύο ασθενείς από αυτή την οικογένεια έχουν σύνδρομο Alport (μία βιοψία υπάρχει και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα).
** αυτός ο ασθενής είναι φορέας μόνο της μετάλλαξης COL4A4-p.G774R.
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Πίνακας 4.7: Πληροφορίες για τις μεταλλάξεις και τον τρόπο ταυτοποίησής τους.

PCR
size
bp
403

Tm
(0C)

Restriction
enzyme

65

HaeIII

5’-GGA AAG AAG AAG CAA CAA
GGT AAC A-3’

477

65.5

5’-ATT GGA ACT TTG ATG GGT
TTA G-3’

5’-GTA AAA GAG GTG CAG GGT
CAC A-3’

499

5’-CGT TTT TGT TTT TCT GTA GGT
CAC TTA TAC TGA TT*-3’

5’-GGT AAG AAA ATT GAG TCC
CAG AGG-3’

Coding

Protein

Forward primer sequence

Reverse primer sequence

COL4A3

c.1006G>T

p.G336C

5’-GTA GAT GGG ATT CCT TAC
CCA GAT AC-3’

5’-GTC AAA GGG ACA CAT AGT
GAC CAG-3’

COL4A3

c.3751C>A

p.G1251S

5’-GAG TCT CAA CTC AGT TTT
TGT AGC TCT-3’

COL4A3

IVS13+2T>
C

COL4A4

c.88T>C

COL4A4

c.2843delG

COL4A4

c.428G>T

COL4A4

c.2242G>A

COL4A4

c.2320G>C

p.L30F

ΑΠ

Gene

Cleavage
products
(bp)
214 + 189
(normal)

SNPs3D

SIFT

Grantham

Polyphen-2

-2.74

0.00

159

1.000

NA

NA

-2.70

0.00

56

1.000

60

NA

NA

NA

NA

NA

NA

173

65

HinfI

123+32+16
(normal)

NA

0.06

22

0.976

5’-TCA AAT ACC AGA AAC AAA
TG-3’

221

57

NA

NA

NA

NA

NA

NA

p.G143V

5’-CTA CGT AGC CTT TTG GGG
TAA AG-3’

5’-CCA GGC ACA CTT GTA TTA
ACT CTG-3’

375

58

NA

NA

-3.71

0.00

109

1.000

p.G748S

5’-CTG CTC TTA ATT TTA GTA
AGT ACC CCT GTG-3’

5’-AAT CTA AAC GTT CTT CAG
TGA CCT G-3’

423

65

BseYI

206+217
(mutant)

-2.29

0.05

56

0.954

5’-CTG CTC TTA ATT TTA GTA
AGT ACC CCT GTG-3’

5’-AAT CTA AAC GTT CTT CAG
TGA CCT G-3’

423

65

BsaHI

284+284
(mutant)

-4.07

0.00

125

1.000

5’-GCC AGA ACA GAG GTG CTT
AAC ATA-3’

5’-AGG TTA GTG ATC ATT TAA
GGT GCT G-3’

362

61

NA

NA

-2.61

0.00

94

0.999

5’-CTA CGT AGC CTT TTG GGG
TAA AG-3’

5’-CCA GGC ACA CTT GTA TTA
ACT CTG-3’

375

58

NA

NA

NA

NA

NA

NA

p.G774R
COL4A4

c.4393G>A

COL4A4

IVS7+1G>
C

COL4A4

c.3044G>A

p.G1015E

5’-TTT CAG CAG AGA CCT GTA
AC-3’

5’-AAG AAC AGA AAG GTT TTA
TT-3’

271

52

NA

NA

-3.23

0.00

98

1.000

COL4A4

c.3461G>T

p.G1154V

5’-ATT AGA CAG TGT TCT CCG
TTA CCC-3’

5’-GGC TAA GGA AGA GTA GGA
AGA TGC TA-3’

370

65

NA

NA

-4.68

0.00

109

1.000

Ο
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p.G1465D

Π

5’-TCC TAA AAC TTT ATG CTC TC3’
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COL4A5

c.1094G>T

p.G365V

5’-TGG GAC TGG TAT AAC TAT
AGG AGA AAA-3’

5’-CCA TGG AAC TAA TGT GAT
AAA AAG T-3’

201

58

NA

NA

-3.07

0.00

109

1.000

COL4A5

c.2228G>T

p.G743V

5’-GCA TAT GTT CCA CAT ACA
TTA GCT C-3’

5’-CTC CAA GGT ATG CCT GTA
TTC TCT A-3’

597

64

NA

NA

-4.37

0.00

109

1.000

COL4A5

c.3106G>A

5’-GTT GGG TTC TAT CTG TGG
ACC TTA-3’

5’-AGA GAA CAC TAC CCA CTG
ATT ACC TC-3’

378

64

NA

NA

-4.39

0.00

125

1.000

p.G1036R

5’-TTC TCA CCA CAA CCC TAT
GAA G-3’

5’-GTC TGG CTG AAA GAC AGA
ATG A-3’

613

60

NA

NA

-3.41

0.00

56

1.000

p.G1357S

5’-CAT TGC ACT GGT TCT GCA
GTT T-3’

5’-CAC AGT GCT TGG ATA GAA
GCT GTT-3’

479

65

NA

NA

-3.13

0.00

180

1.000

COL4A5

COL4A5

c.4069G>A

c.4699T>C

p.C1567R

Πίνακας 4.8: Γνωστές μεταλλάξεις.

ΑΝΑΦΟΡΑ

COL4A4-p.G143V

Papazachariou et al, 2014

COL4A5-p.G1036R

Hertz et al, 2009

COL4A5-p.C1567R

Knebelmann et al, 1996

COL4A5-p.G1357S

Martin et al, 1998

Ο
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
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Εικόνα 4.9: Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση των ευρεθέντων μεταλλάξεων στο κολλαγόνο IV σε ασθενείς, στην Κύπρο και στην Κρήτη.
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4.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΖ
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Σε πρόσφατη δημοσίευση του εργαστηρίου μας, τα ΑΒ8/13 αδιαφοροποίητα
ποδοκύτταρα επιμολύνθηκαν με πλασμίδια που φέρουν την άγριου τύπου αλλά και τη

μεταλλαγμένη αλυσίδα COL4A3-p.G1334E (Pieri, Stefanou et al. 2014). Ως αποτέλεσμα
αυτού, έχει δειχθεί ότι στα ποδοκύτταρα που εξέφραζαν την μεταλλαγμένη αλυσίδα, δεν
γινόταν σωστή έκκριση των αλυσίδων, αλλά αντί αυτού, παρέμεναν αλυσίδες στο κύτταρο, με

επακόλουθη συνέπεια την απόκριση του μηχανισμού UPR. Έτσι παρομοίως και σε αυτή την
εργασία, έγινε η μελέτη διαφόρων άλλων μεταλλάξεων του κολλαγόνου IV. Επιπροσθέτως σε
αυτή την διατριβή, έγινε προσθήκη διαφόρων χημικών μορίων συνοδών στα ποδοκύτταρα που
εξέφραζαν τόσο τις μεταλλαγμένες αλυσίδες, όσο και τις άγριου τύπου.

ΑΠ

4.2.1 Υπερέκφραση άγριου τύπου και μεταλλαγμένων αλυσίδων COL4A3/COL4A4 σε
ΑΒ8/13 ποδοκύτταρα ενεργοποιεί τον μηχανισμό UPR

Χρησιμοποιήθηκε κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση για να εισαχθούν διάφορες
μεταλλάξεις στα γονίδια του κολλαγόνου. Η επιλογή έγινε με τα εξής κριτήρια: η μετάλλαξη

Π

COL4A3-p.G1334E επιλέχθηκε ως θετικός μάρτυρας, γιατί έχει δειχθεί προηγουμένως ότι
ενεργοποιεί το μονοπάτι UPR, η μετάλλαξη COL4A3-p.G871C είναι ιδρυτική μετάλλαξη στον
κυπριακό πληθυσμό, που προδιαθέτει για σοβαρή ΧΝΑ/ΤΣΝΑ (Demosthenous, Voskarides et

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

al. 2012) (και αυτή η εργασία) και η μετάλλαξη COL4A3-p.G484R, βρίσκεται ακριβώς δίπλα

από τη 9η διακοπή της κολλαγονικής περιοχής. Η μετάλλαξη COL4A3-p.G336C βρίσκεται
κοντά στην 5η διακοπή και η μετάλλαξη COL4A3-p.A587G είναι μία τεχνητή μετάλλαξη που
δημιουργήσαμε για να ακυρωθεί η φυσιολογική διακοπή και να συνεχιστεί η κολλαγονική
αλληλουχία. Σκοπός αυτής της τεχνητής μετάλλαξης, ήταν να ληφθούν κάποια αποτελέσματα
σε μοριακό επίπεδο για την ανάγκη ύπαρξης διακοπών. Επίσης η μεταλλαγή COL4A4p.G1015E, επιλέγχθηκε γιατί βρίσκεται επίσης κοντά σε διακοπή.
Η επιβεβαίωση επιμόλυνσης των ποδοκυττάρων με ίσες ποσότητες τόσο άγριου τύπου

αλυσίδων κολλαγόνου IV, όσο και μεταλλαγμένων αλυσίδων, έγινε με qPCR.
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4.2.2 Έλεγχος επιτυχημένης εισαγωγής μεταλλάξεων με κατευθυνόμενη
μεταλλαξιγένεση

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Για μεγαλύτερη ακρίβεια ότι με την κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση έχει εισαχθεί

μόνο το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, έγινε πέψη των πλασμιδίων που έφεραν τις col4a3 και
col4a4 αλυσίδες. Το ένζυμο περιορισμού που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MluI. Mετά από
εφαρμογή σε πηκτή αγαρόζης 3%, διαφάνηκε ότι περίπου όλα τα δείγματα εκινούντο στην

Π

ΑΠ

ίδια θέση (εικόνα 4.10).

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Εικόνα 4.10: Πέψη των πλασμιδίων για να ελεγχθεί αν εισάχθηκε το σωστό κομμάτι.

1. COL4A3 WT ΑΚΟΠΟ

2. COL4A3 WT ΚΟΜΜΕΝΟ

3. COL4A3-G336C ΚΟΜΜΕΝΟ

4. COL4A3-G484R ΚΟΜΜΕΝΟ

5. COL4A3-A587G ΚΟΜΜΕΝΟ
6. COL4A3-G871C ΚΟΜΜΕΝΟ
7. COL4A4 WT ΑΚΟΠΟ

8. COL4A4 WT ΚΟΜΜΕΝΟ

9. COL4A4-G1015E ΚΟΜΜΕΝΟ
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Μετάλλαξη COL4A3-p.G336C: Η τριπλέτα GGC μεταλλάχθηκε σε TGC με
κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση (εισάχθηκε T αντί G) και το αμινοξύ γλυκίνη,

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

αντικαθίσταται από κυστεΐνη.

Μεταλλαγμένη αλληλουχία

Φυσιολογική αλληλουχία

ΑΠ

Εικόνα 4.11: Ηλεκτροχρωματογράφημα για επιβεβαίωση εισαγωγής της μετάλλαξης COL4A3-p.G336C.

Μετάλλαξη COL4A3-p.G484R: Η τριπλέτα GGG μεταλλάχθηκε σε AGG με
κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση (εισάχθηκε Α αντί για G) και το αμινοξύ γλυκίνη,

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

αντικαθίσταται από αργινίνη.

Μεταλλαγμένη αλληλουχία

Φυσιολογική αλληλουχία

Εικόνα 4.12: Ηλεκτροχρωματογράφημα για επιβεβαίωση εισαγωγής της μετάλλαξης COL4A3-p.G484R.
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Μετάλλαξη COL4A3-p.A587G: Η

τριπλέτα GCT μεταλλάχθηκε σε

GGT με

κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση (εισάχθηκε C αντί G), και αντί για αμινοξύ αλανίνη

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

παράγεται αμινοξύ γλυκίνη. Έτσι συνεχίζει η κολλαγονική περιοχή και αναιρείται η διακοπή.
Μεταλλαγμένη αλληλουχία

Φυσιολογική αλληλουχία

Εικόνα 4.13: Ηλεκτροχρωματογράφημα για επιβεβαίωση εισαγωγής της μετάλλαξης COL4A3-p.A587G.

Μετάλλαξη COL4A4-p.G1015E: Η τριπλέτα GGG μεταλλάχθηκε σε AGG με

ΑΠ

κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση (εισάχθηκε A αντί G), και αντί για αμινοξύ γλυκίνη

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

παράγεται γλουταμινικό οξύ.

Μεταλλαγμένη αλληλουχία

Φυσιολογική αλληλουχία

Εικόνα 4.14: Ηλεκτροχρωματογράφημα για επιβεβαίωση εισαγωγής της μετάλλαξης COL4A4-p.G1015E.
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4.2.3

Σύνθεση και έκκριση των κολλαγόνων μετά από εισαγωγή μετάλλαξης στην μία
αλυσίδα

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Αφού εισήχθησαν οι μεταλλάξεις σε πλασμιδιακούς φορείς με τη διαδικασία της

κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης, ακολούθησε επιμόλυνση της ποδοκυτταρικής σειράς

ΑΒ8/13 με τους συγκεκριμένους πλασμιδιακούς φορείς. Πρώτος στόχος αυτής της σειράς
πειραμάτων, ήταν να δειχθεί αν εκκρίνονται οι μεταλλαγμένες κολλαγονικές αλυσίδες, έξω
από το κύτταρο. Τα κύτταρα που εκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες δείχνουν μία τάση

ενδοκυτταρικής παραμονής, όπως φαίνεται από πειράματα αποτύπωσης κατά Western. Αυτό
δείχνει την ικανότητα ίσως του κυττάρου να διαχωρίζει τις μεταλλαγμένες από τις
φυσιολογικές αλυσίδες και τη δημιουργία ή όχι των πρωτομερών. Έχει δειχθεί προηγουμένως,

ότι λόγω υπερέκφρασης, κάποιες αλυσίδες εκκρίνονται τόσο ως μονομερή όσο και ως

τριμερή. Κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να αποκλεισθεί εδώ (Leinonen, Netzer et al. 1999;

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Kobayashi and Uchiyama 2003; Pieri, Stefanou et al. 2014).

Εικόνα 4.15: Αποτύπωση κατά Western για μελέτη της σύνθεσης και έκκρισης των μεταλλαγμένων κολλαγονικών αλυσίδων.

Α. Τα AB8/13 κύτταρα, έχουν παροδικά επιμολυνθεί με πλασμιδιακούς φορείς που περιείχαν την άγριου τύπου κολλαγονική
αλυσίδα COL4A3-WT ή COL4A4-WT ή cDNAs μεταλλαγμένων αλυσίδων COL4A3 (G1334E, G871C, G484R, A587G),
COL4A4 (G1015E), τα οποία περιείχαν τον επίτοπο ΗΑ (για COL4A3) ή τον επίτοπο DDK (για COL4A4) στο Cκαρβοξυτελικό άκρο. Η έκφραση μονής αλυσίδας μετρήθηκε με αποτύπωση κατά Western blot στο κυτταρικό εκχύλισμα, 48
ώρες μετά την επιμόλυνση. Τα κύτταρα που επιμολύνθηκαν με άδειους πλασμιδιακούς φορείς, ήταν αρνητικοί στο HAαντιγόνο. Πιο κάτω παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά Western blots πρωτεϊνών.
Β. Στη δεύτερη εικόνα, φαίνεται η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων με πυκνομετρία. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτό
δεν είναι στατιστικά σημαντικό (Papazachariou, Demosthenous et al. 2014).
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4.2.4 Ενεργοποίηση του μηχανισμού Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών (UPR)

UPR MARKER-BiP

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

4.2.4.1

Επόμενος στόχος της σειράς πειραμάτων στην ποδοκυτταρική σειρά AB8/13, ήταν να
ελεγχθεί κατά πόσο οι επιμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακούς φορείς που φέρουν

μεταλλαγμένες αλυσίδες, ενεργοποιούν τον μηχανισμό UPR. Πρωτεΐνες που δεν έχουν
αναδιπλωθεί ορθά ανιχνεύονται από τους μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου της πρωτεϊνικής

αναδίπλωσης και ανακατευθύνονται με διαφορετικό μηχανισμό. Όπως αναφέρθηκε και στην

εισαγωγή, το GRP78 αναφέρεται και ως BiP, είναι κύριος αισθητήρας του UPR στρες και
χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης στρες του ΕΔ, λόγω της παρατεταμένης συγκέντρωσης στο
κύτταρο των μη ορθά διπλωμένων πρωτεϊνών. Υπερέκφραση των μεταλλαγμένων αλυσίδων
κολλαγόνου IV, οδήγησε στην αύξηση των επιπέδων του BiP, συγκριτικά με τα κύτταρα που

παρήγαγαν την άγριου τύπου αλυσίδα και τα μη επιμολυσμένα κύτταρα που εξέφραζαν το

ενδογενές κολλαγόνο (εικόνα 4.16). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, υπήρξε διαφοροποίηση

και μεταξύ της άγριου τύπου και των μεταλλαγμένων αλυσίδων (Papazachariou,

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Demosthenous et al. 2014).
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ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Εικόνα 4.16: Αποτύπωση κατά Western, για μελέτη της ενεργοποίησης του μηχανισμού UPR. Έλεγχος του δείκτη στρες του
ΕΔ, BiP.

Π

ΑΠ

Α. Η έκφραση της πρωτεΐνης συνοδού BiP, απορυθμίζεται στα AB8/13 ποδοκύτταρα, που επιμολύνθηκαν με διάφορες
μεταλλαγμένες αλυσίδες. Τα AB8/13 ποδοκύτταρα, επιμολύνθηκαν παροδικά με πλασμιδιακούς φορείς που περιείχαν είτε
άγριου τύπου κολλαγονικές αλυσίδες, είτε μία μεταλλαγμένη αλυσίδα. Η επιμόλυνση με Lipofectamine (lipo),
χρησιμοποιήθηκε σαν αρνητικός μάρτυρας. Η πρωτεϊνική έκφραση του UPR marker ΒiP, μετρήθηκε με αποτύπωση κατά
Western blot, σε δείγματα που συλλέχθηκαν 48 ώρες μετά από επιμόλυνση. Η έκφραση της β-tubulin στα ίδια δείγματα,
χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας ίσου φορτώματος. Εδώ παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό αποτύπωμα, με διαφορετικά
επίπεδα έκφρασης του BiP, στις διάφορες μεταλλαγμένες αλυσίδες.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Β. Το αποτύπωμα κατά Western blot, ποσοτικοποιήθηκε με πυκνομετρία. Το BiP απορυθμίζεται στα κύτταρα που
υπερεκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες COL4A3-p.G1334E, COL4A3-p.G871C και COL4A3-p.G484R, καθώς υπάρχει
μία τάση απορρύθμισης στα κύτταρα που υπερεκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες COL4A3-p.A587G και COL4A3p.G336C. Η μετάλλαξη COL4A4-p.G1015E δεν φαίνεται να επάγει την έκφραση του BiP.

Τα πειράματα έχουν επαναληφθεί 4 φορές (Papazachariou, Demosthenous et al. 2014).
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4.2.4.2

UPR MARKER p-PERK

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Αξιοσημείωτα, οι τρεις μεταλλάξεις που προκάλεσαν αύξηση του BiP, οδήγησαν σε
αυξορρύθμιση ενός άλλου σημαντικού αισθητήρα του UPR, της πρωτεϊνικής κινάσης p-PERK

Π

ΑΠ

(εικόνα 4.17).

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Εικόνα 4.17: Αποτύπωση κατά Western, για μελέτη της ενεργοποίησης του μηχανισμού UPR. Έλεγχος του δείκτη στρες του
ΕΔ, p-PERK.
A. Η έκφραση της πρωτεϊνικής κινάσης p-PERK, απορυθμίζεται στα AB8/13 ποδοκύτταρα, που επιμολύνθηκαν με διάφορες
μεταλλαγμένες αλυσίδες. Τα AB8/13 ποδοκύτταρα, επιμολύνθηκαν παροδικά με πλασμιδιακούς φορείς που περιείχαν είτε
άγριου τύπου κολλαγονικές αλυσίδες, είτε μία μεταλλαγμένη αλυσίδα. Η επιμόλυνση με Lipofectamine (lipo),
χρησιμοποιήθηκε σαν αρνητικός μάρτυρας. Η πρωτεϊνική έκφραση του UPR marker p-PERK, μετρήθηκε με αποτύπωση
κατά Western blot, σε δείγματα που συλλέχθηκαν 48 ώρες μετά από επιμόλυνση. Η έκφραση της β-tubulin στα ίδια δείγματα,
χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας ίσου φορτώματος. Εδώ παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό αποτύπωμα, με διαφορετικά
επίπεδα έκφρασης του p-PERK, στις διάφορες μεταλλαγμένες αλυσίδες.

B.Το αποτύπωμα κατά Western blot, ποσοτικοποιήθηκε με πυκνομετρία. Το p-PERK απορυθμίζεται στα κύτταρα που
υπερεκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες COL4A3-p.G1334E, COL4A3-p.G871C και COL4A3-p.G484R, καθώς υπάρχει
μία τάση απορρύθμισης στα κύτταρα που υπερεκφράζουν τις μεταλλαγμένες αλυσίδες COL4A3-p.A587G και COL4A3p.G336C. Τα πειράματα έχουν επαναληφθεί 7 φορές (Papazachariou, Demosthenous et al. 2014).
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4.2.4.3

UPR MARKER-XBP1

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Μία διαδικασία που είναι πολύ ευαίσθητη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού UPR,
και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ευρέως, είναι η διαδικασία ματίσματος του XBP1 γονιδίου

(Oslowski and Urano 2011). Συσσώρευση της μη ορθά διπλωμένης πρωτεΐνης μέσα στο ΕΔ
του κυττάρου, οδηγεί σε αποχωρισμό του BiP από το IRE1, με αποτέλεσμα να διμερίζεται και

να ενεργοποιείται. Η ενδοριβονουκλεολυτική δράση του ενεργοποιημένου IRE1, οδηγεί σε

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

μάτισμα του XBP1 γονιδίου, λαμβάνοντας το ενεργοποιημένο sXBP1 (εικόνα 4.18).

Εικόνα 4.18: Πείραμα σε πηκτή αγαρόζης για έλεγχο του δείκτη στρες του ΕΔ, Xbp1.
Α. Υπερέκφραση των αλυσίδων COL4 άγριου τύπου ή μεταλλαγμένων, επάγει το μάτισμα του Xbp1 στα AB8/13 κύτταρα.
Πιο πάνω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πείραμα αντίστροφης μεταγραφής, χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο Xbp1 mRNA από
AB8/13 κύτταρα, τα οποία είχαν προηγουμένως παροδικά επιμολυνθεί. Τα πλασμίδια που επιμόλυναν τα κύτταρα έφεραν
είτε τις άγριου τύπου αλυσίδες COL4Α3 ή COL4A4, ή μεταλλαγμένες αλυσίδες G1334E, G871C, G484R, G336C (COL4A3)
και G1015E (COL4A4). Τα προϊόντα της PCR, έτρεξαν σε πηκτή αγαρόζης 3%. Είναι προφανές ότι η υπερέκφραση όλων των
αλυσίδων επάγει το μάτισμα του Xbp1. Aυτό φαίνεται από την εμφάνιση των spliced bands όταν το PCR προϊόν κοπεί με το
ένζυμο PstI. (h) hybrid, (u) unspliced.

Β. Η RT-PCR ποσοτικοποιείται με πυκνομετρία των ζωνών που προέκυψαν μετά την πέψη με το ένζυμο PstI, ως εξής:
υπολογίζεται ο λόγος των spliced bands διά το άθροισμα των δύο ζωνών που έχουν υποστεί πέψη με PstI (s/u1+u2). Η hybrid
ζώνη (h) είναι το σύνολο των unspliced και spliced. Υπάρχει στατιστικά σημαντικό μάτισμα, όταν υπερεκφράζονται στα
AB8/13 κύτταρα, είτε άγριου τύπου αλυσίδες είτε μεταλλαγμένες. Η L19 χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας ποσοτικοποίησης
(Papazachariou, Demosthenous et al. 2014).
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4.2.5 Αποτελέσματα ανταπόκρισης των ποδοκυττάρων που εκφράζουν μεταλλαγμένες
και μη, αλυσίδες, μετά την προσθήκη συνθετικών μορίων συνοδών

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Αξιοσημείωτη παρατήρηση, είναι η σημαντική έκκριση της μεταλλαγμένης

πρωτεϊνικής αλυσίδας COL4A3-p.G1334E από τα κύτταρα στα οποία έχουν προστεθεί
συνθετικά μόρια συνοδοί, σε σχέση με τις αλυσίδες που βρίσκονταν σε κύτταρα στα οποία δεν

έχει γίνει προσθήκη συνθετικών μορίων συνοδών. Πιο συγκεκριμένα, για στατιστικά

σημαντική έκκριση έχουν συμβάλλει η TUDCA και το DMSO. Λειτουργίες τους είναι η
αναδίπλωση νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών, η µεταφορά πρωτεϊνών στα διάφορα οργανίδια, η

αποδέσµευση ολιγοµερών πρωτεϊνικών δοµών, η διευκόλυνση της αποικοδόµησης ασταθών

πρωτεϊνών, ο έλεγχος της βιολογικής ενεργότητας ήδη αναδιπλωµένων πρωτεϊνών. Παρακάτω
στις εικόνες 4.19-4.21 παρατίθενται τα αποτελέσματα έκκρισης ή μη της πρωτεϊνικής

αλυσίδας COL4A3-p.G1334E, σε σχέση με την άγριου τύπου αλυσίδα col4a3, με την

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

προσθήκη ή όχι συνθετικών μορίων συνοδών, μετά από 24 και 48 ώρες.

Εικόνα 4.19: Αποτελέσματα πειράματος αποτύπωσης κατά Western 24 ώρες μετά από προσθήκη χημικών μορίων συνοδών.
Α. Κυτταρικό εκχύλισμα, Β. Αλυσίδες που έχουν εκκριθεί στο εξωκυττάριο περιβάλλον.
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ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Εικόνα 4.20: Αποτελέσματα πειράματος αποτύπωσης κατά Western 48 ώρες μετά από προσθήκη χημικών μορίων συνοδών.

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Α. Κυτταρικό εκχύλισμα, Β. Αλυσίδες που έχουν εκκριθεί στο εξωκυττάριο περιβάλλον.

Εικόνα 4.21: Ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων με πυκνομετρία.
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4.2.6 Μόνιμη επιμόλυνση των κυττάρων HEK293T με τον πλασμιδιακό φορέα
pCMV6-AC-DDK που φέρει την αλυσίδα col4α4

ΑΖ
ΑΧ
ΑΡ
ΙΟ
Υ

Έγινε προσπάθεια να επιμολυνθούν μόνιμα τα κύτταρα HEK293T με τους 3
πλασμιδιακούς φορείς που έφεραν τις 3 αλυσίδες του κολλαγόνου IV. Αρχικός στόχος ήταν,
να δημιουργηθεί ένα πιο σωστό μοντέλο για να γινόταν έλεγχος τόσο σύνθεσης και έκκρισης

των κολλαγονικών αλυσίδων όταν θα επιμολύνονταν με μεταλλαγμένες αλυσίδες, αλλά και
έλεγχος για ενεργοποίηση του μηχανισμού απόκρισης αδίπλωτων πρωτεϊνών. Παρόλα αυτά,

πραγματοποιήθηκε μόνο η επιμόλυνση των κυττάρων με τον πλασμιδιακό φορέα pCMV6AC-DDK, που φέρει την αλυσίδα col4α4. Στην συνέχεια όταν προχωρήσαμε για επιμόλυνση

των κυττάρων με τον φορέα pCMV6-AC-HA, χρησιμοποιήθηκε το αντιβιοτικό neomycin.
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Δυστυχώς, τα κύτταρα HEK293T, ήταν ανθεκτικά στο αντιβιοτικό (εικόνα 4.22).

Εικόνα 4.22: Ενδεικτικό πείραμα αποτύπωσης κατά Western, μόνιμης επιμόλυνσης με το πλασμιδιακό φορέα pCMV6-ACDDK, που φέρει την αλυσίδα col4α4.
+ θετικές αποικίες, - αρνητικές αποικίες, α5wt και lipo, μάρτυρες πειράματος.
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5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
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5.1

Η ΜΑ σπειραματικής προέλευσης νωρίς στην παιδική ηλικία, είναι κοινό εύρημα μίας
ετερογενούς

ομάδας κληρονομικών αιματουρικών ασθενειών.

Οι ασθένειες

αυτές

προκαλούνται από μεταλλάξεις σε γονίδια τα οποία κωδικοποιούν είτε για μία από τις
αλυσίδες του κολλαγόνου τύπου IV, που είναι βασικό δομικό συστατικό της ΣΒΜ, είτε στο

γονίδιο του ρυθμιστή της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος CFHR5 (Complement
Factor H Related 5), είτε στο γονίδιο της φιμπρονεκτίνης. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν και

μεταλλάξεις σε άγνωστα μέχρι στιγμής γονίδια. Συγκεκριμένα, ασθενείς που εμφανίζουν

οικογενή ΜΑ ως κύριο χαρακτηριστικό είναι: α. όλοι οι νεαροί άρρενες και σχεδόν όλες οι
γυναίκες με φυλοσύνδετο σύνδρομο Alport, που φέρουν σε ημιζυγωτία ή ετεροζυγωτία

μεταλλάξεις αντίστοιχα, στο γονίδιο COL4A5 που εδράζεται στο X-χρωμόσωμα, β. όλοι οι

άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από αυτοσωματικό υπολειπόμενο σύνδρομο Alport, το
οποίο οφείλεται σε ομοζυγωτία ή σύνθετη ετεροζυγωτία για μεταλλάξεις στα αυτοσωματικά
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γονίδια COL4A3/COL4A4, γ. σχεδόν όλοι άνδρες και γυναίκες που είναι ετερόζυγοι για

μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4, και έχουν διαγνωσθεί με οικογενή ΜΑ, η οποία
οφείλεται στη ΝΛΒΜ. Αναφερόμαστε στο «σχεδόν όλοι», γιατί διάφοροι συγγραφείς,

Π

συμπεριλαμβανομένης της ομάδος μας, έχουν διαπιστώσει ατελή διεισδυτικότητα. Οι
ασθενείς αυτοί μπορεί να προχωρήσουν ή όχι, σε προοδευτική εστιακή τμηματική
σπειραματοσκλήρυνση και νεφρική ανεπάρκεια. Βασικά οι ασθενείς αυτοί είναι ετερόζυγοι

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

φορείς του αυτοσωματικού υπολειπόμενου συνδρόμου Alport. δ. σχεδόν όλοι οι άνδρες και

γυναίκες που είναι ετερόζυγοι για μεταλλάξεις στο γονίδιο CFHR5, οι οποίες μεταλλάξεις
είναι υπεύθυνες για την κληρονομική μορφή C3 νεφροπάθειας. Ο διπλασιασμός στα εξόνια 23 του γονιδίου CFHR5, έχει βρεθεί μόνο σε ελληνοκύπριους ασθενείς μέχρι στιγμής (Gale, de
Jorge et al. 2010; Athanasiou, Voskarides et al. 2011; Deltas, Gale et al. 2013; Gale and

Maxwell 2013) ε. οι άνδρες και γυναίκες που κληρονομούν νεφροπάθεια από εναποθέσεις

φιμπρονεκτίνης, επειδή φέρουν μεταλλάξεις σε ετεροζυγωτία στο γονίδιο FN1 της
φιμπρονεκτίνης (Castelletti, Donadelli et al. 2008).
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5.1.1 Γενετικές μελέτες
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Μέσα από πρόσφατη δημοσίευση του εργαστηρίου μας, έχει δειχθεί ότι ένα ποικίλο
αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΝΛΒΜ που φέρουν ετερόζυγες μεταλλάξεις στα

γονίδια COL4A3/COL4A4, αναπτύσσουν μεταγενέστερα επιπρόσθετη πρωτεϊνουρία και CRF
(Deltas, Pierides et al. 2013). Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί από διάφορες ομάδες

(Tonna, Wang et al. 2005; Marcocci, Uliana et al. 2009; Temme, Peters et al. 2012).
Συγκεκριμένα, κάποιοι συγγραφείς έχουν δεδομένα που αφορούν εξωνεφρικά ευρήματα και
ιστοπαθολογικές παρατηρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη διάγνωση του αυτοσωματικού

επικρατούς συνδρόμου Alport (Marcocci, Uliana et al. 2009; Fallerini, Dosa et al. 2014). Στη
συγκεκριμένη μελέτη, μας ενδιέφερε κυρίως να μελετήσουμε τη συχνότητα των ετερόζυγων
μεταλλάξεων στα γονίδια COL4A3/COL4A4, ανάμεσα σε ασθενείς με οικογενή μικροσκοπική
αιματουρία, αποκλείοντας το κλασσικό σύνδρομο Alport.

Μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4, είναι υπεύθυνες για μία ετερογενή ομάδα

ασθενειών με γενετική και αλληλική ετερογένεια. Οι μεταλλάξεις αυτές είναι υπεύθυνες για
ένα μεγάλο εύρος φαινοτύπων, που εκτείνεται από απλή μεμονωμένη, καλοήθη μικροσκοπική
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αιματουρία, μέχρι και νεφρική ανεπάρκεια, η οποία ενίοτε μπορεί να εξελιχτεί σε τελικό
στάδιο. Αυτό το δυσμενές γεγονός, οδηγεί στην ανάγκη για υποκατάσταση της νεφρικής
λειτουργίας, είτε με αιμοκάθαρση, ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.

Π

Το ενδιαφέρον μας για αυτή τη μελέτη, προέκυψε από το υψηλό ποσοστό
μεταλλάξεων στο κολλαγόνο τύπου IV στον ελληνοκυπριακό πληθυσμό, κάτι που πιστεύουμε
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ότι ισχύει σε όλους τους πληθυσμούς. Μελετήσαμε ασθενείς από 57 ελληνοκυπριακές
οικογένειες με ≥3 άτομα, που ήρθαν διαδοχικά στο κέντρο μας.
Κάποιοι από τους ασθενείς έχουν αναπτύξει πρωτεϊνουρία και ΧΝΑ/ΤΣΧΝΑ, αλλά

κανένας ασθενής δεν είχε προβλήματα ακοής ή όρασης. Στην ομάδα που μελετούσαμε είχαμε
βιοψίες από ασθενείς από 22 οικογένειες (38.6%) και μόνο σε 6 από αυτούς έχουμε βρει
μετάλλαξη. Γενικά η βιοψία ως επεμβατική μέθοδος, δεν ενδείκνυται για τις περισσότερες
περιπτώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και στις 6 βιοψίες υπήρχε διάγνωση εστιακής
σπειραματικής σπειραματοσκλήρυνσης (πίνακας 4.4). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το
γεγονός ότι, 54 ασθενείς που ανήκαν σε 14 οικογένειες (μέσος όρος περίπου 4 ασθενείς ανά

οικογένεια), πέραν της μικροσκοπικής αιματουρίας δεν παρουσίαζαν κάτι άλλο και δεν ήταν
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φορείς κάποιας μετάλλαξης στα γονίδια COL4A3/COL4A4. Αν και ο αριθμός αυτών των
οικογενειών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, στον πληθυσμό μας η κληρονόμηση της ΝΛΒΜ
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χάρις σε μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4, προδιαθέτει για εξέλιξη σε πρωτεϊνουρία
και ΧΝΑ παρά σε παραμονή μόνο ΜΑ. Το πιο πιθανόν, οι ασθενείς σε αυτές τις 14
οικογένειες θα έχουν κληρονομήσει άλλες πιο ήπιες μεταλλάξεις, σε άγνωστα γονίδια.

Συνολικά στον πληθυσμό που μελετήσαμε, έχουμε βρει παθογόνες μεταλλάξεις σε 16

οικογένειες (28.1%) (η μοριακή γενετική ανάλυση στο γονίδιο COL4A4, έχει γίνει από την
Δρ.Δημοσθένους). Αυτά τα νέα δεδομένα, μαζί με άλλα πρόσφατα δημοσιευμένα,

μεγαλώνουν τον αριθμό των οικογενειών της βάσης δεδομένων μας με μικροσκοπική
αιματουρία σε 68. Οι ασθενείς από 27 οικογένειες, είναι φορείς μεταλλάξεων στα γονίδια

COL4A3/COL4A4 (39.7%). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 8 από τις 16 οικογένειες έχουν την
ίδια μετάλλαξη (founder mutation) COL4A3-p.(G1334E), γεγονός που θέλει την μετάλλαξη

αυτή να είναι η αιτία κληρονομικής νεφροπάθειας σε 16 συνολικά οικογένειες (8 οικογένειες
από προηγούμενες μελέτες).

Σε 3 προηγούμενες αναφορές σε μικρότερο αριθμό δειγμάτων με 22, 21 και 40
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οικογένειες με ΜΑ, οι ερευνητές έχουν βρει μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4 σε 36%,

38% και 17.5% αντίστοιχα (Buzza, Wilson et al. 2001; Rana, Wang et al. 2005; Slajpah,
Gorinsek et al. 2007). Στην τελευταία μελέτη, είχαν βιοψίες που απεδείκνυε ΝΛΒΜ μόνο σε 5

Π

ασθενείς, κατάσταση παρόμοια με την δική μας.
Ένα από τα βασικά προβλήματα στην μεθοδολογία μας, ήταν η αδυναμία εύρεσης
μεγάλων απαλοιφών ή προσθηκών στα γονίδιά μας, αλλαγές οι οποίες ίσως ευθύνονται για
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κάποιες περιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι έπρεπε να γίνει χρήση άλλων τεχνικών, όπως η
MLPA, οι οποίες ήταν πολύ χρονοβόρες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος άλλης
μελέτης. Επίσης, ίσως κάποιοι ασθενείς να έχουν κάποιες υπομορφικές μεταλλάξεις στο
γονίδιο COL4A5 (Pierides, Voskarides et al. 2013). Όμως έχει γίνει NGS και θα τις

εντοπίζαμε. Mεγάλες απαλοιφές και προσθήκες συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα μικρό

ποσοστό μεταλλάξεων.
Επιπροσθέτως, το ένζυμο SURVEYOR που χρησιμοποιούμε ευρύτατα στο εργαστήριό

μας, εντοπίζει αντικαταστάσεις βάσεων και μικρές απαλοιφές και προσθήκες, με μεγάλη
ευαισθησία (Voskarides and Deltas 2009). Ταυτόχρονα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχουν
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πολλά ακόμη άγνωστα γονίδια, μεταλλάξεις στα οποία μπορεί να οδηγούν σε ΜΑ ή ΝΛΒΜ.
Η νέα τεχνολογία NGS, θα βοηθήσει να γίνονται οι μελέτες ταχύτατα με παράλληλη μελέτη

5.1.2 Κλινικά αποτελέσματα
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των γονιδίων. Ακόμη θα βοηθήσει και στην εύρεση νέων τροποποιητικών γονιδίων.

Υπάρχουν κάποια ανεπαρκή κλινικά στοιχεία για 10/87 ασθενείς, στους οποίους έχουν
βρεθεί μεταλλάξεις. Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι ανάμεσα σε 31 ασθενείς με επαρκή

στοιχεία ≥51 ετών, 16/31 (51,6%) ανέπτυξαν ΧΝΑ/ΤΣΝΑ και 5/31 (16,1%) κατέληξαν σε

ΤΣΝΑ, κάτι που αποδεικνύει ακόμη μία φορά, ότι η ΝΛΒΜ που προκαλείται από μεταλλάξεις
στα γονίδια COL4A3/COL4A4 δεν είναι τόσο ήπια ασθένεια. Το γεγονός αυτό ενισχύει την

πρόσφατη βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία η ΜΑ η οποία οφείλεται στη ΝΛΒΜ μπορεί
να εξελιχθεί με επιπρόσθετη πρωτεϊνουρία, ΧΝΑ και ΕΤΣΣ σε μακροχρόνια παρακολούθηση.

Επίσης, στην επιδείνωση της νόσου μπορεί να συμβάλλουν και διάφορα τροποποιητικά

ΑΠ

γονίδια (Tonna, Wang et al. 2008; Voskarides, Arsali et al. 2012).

Υπήρχε η υποψία ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η εξέλιξη διαφόρων ετερόζυγων
φορέων ασθενών σε ΧΝΑ ή ακόμα και σε ΤΣΝΑ, οφειλόταν και σε μία δεύτερη μετάλλαξη

Π

που ίσως κληρονομείτο in trans στο ίδιο γονίδιο. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση του
αυτοσωματικού συνδρόμου Alport, που αρκεί η μία μετάλλαξη για την πρόκληση της νόσου
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(Marcocci, Uliana et al. 2009; Pierides, Voskarides et al. 2009). Λόγω της πρόσφατης
απόκτησης της τεχνολογίας NGS, επαναλήφθηκε ο έλεγχος εύρεσης νέων μεταλλάξεων στα 3
γονίδια του κολλαγόνου COL4A3/A4/A5, σε 26 ασθενείς καταχωρημένους στην βιοτράπεζά

μας, με ΝΛΒΜ, φορείς γνωστών μεταλλάξεων στα γονίδια COL4A3/A4, οι οποίοι κατέληξαν

σε ΤΣΝΑ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, κανένας από τους 26 ασθενείς δεν βρέθηκε να
είχε δεύτερη μετάλλαξη. Πρέπει να επισημανθεί ότι με την τεχνολογία NGS, επιβεβαιώθηκαν
όλες οι μεταλλάξεις και οι πολυμορφισμοί που είχαν βρεθεί με άλλες μεθόδους. Αυτό
αποδεικνύει ότι έστω μία μετάλλαξη είναι ικανή να οδηγήσει σε πιο σοβαρή εξέλιξη νεφρικής
νόσου, η οποία ακολουθείται πολλές φορές από ΕΤΣΣ ή από μία νεφρίτιδα «προσομοιάζουσα
με Alport», με ή χωρίς ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ή εξωνεφρικά ευρήματα.
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5.1.3 Μελέτες in vitro σε μοντέλο ποδοκυττάρων
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Οι λειτουργικές μελέτες είχαν ως στόχο την εύρεση των ενδοκυτταρικών
αποτελεσμάτων της υπερέκφρασης άγριου τύπου αλυσίδας και μεταλλαγμένων αλυσίδων στα

ποδοκύτταρα. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής, δεν ήταν η μελέτη όλων

των μεταλλάξεων σε κυτταρικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, θέλαμε να παραγάγουμε τουλάχιστον

μερικά δεδομένα για κάποιες μεταλλάξεις. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν μία τάση
ενδοκυτταρικής παραμονής των μεταλλαγμένων αλυσίδων σε σχέση με τις άγριου τύπου
αλυσίδες (εικόνα 4.15), δεδομένα που συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες (Kobayashi and
Uchiyama 2003; Pieri, Stefanou et al. 2014).

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην έκφραση του BiP

ενός ευαίσθητου αισθητήρα του UPR, όπως επίσης και του p-PERK στις διάφορες
μεταλλάξεις (εικόνες 4.16, 4.17). Αν και είναι ένα in vitro σύστημα που βασίζεται στην

υπερέκφραση μίας αλυσίδας -άρα δεν είναι το ιδανικό, παρόλα αυτά μπορούν να εξαχθούν
κάποια συμπεράσματα για την εμπλοκή του μονοπατιού UPR.
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Ένα σημαντικό σημείο αυτής της διατριβής είναι η εύρεση ότι, οι υπεύθυνες για το
σύνδρομο Alport και τη ΝΛΒΜ μεταλλάξεις στα γονίδια του κολλαγόνου IV, προκαλούν
στρες στο ΕΔ και ενεργοποιούν τον μηχανισμό «Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών»

(Unfolded Protein Response). Σε κυτταρικό επίπεδο, αυτή η συμπεριφορά συμφωνεί με την
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γνώση ότι, η ορθή αναδίπλωση και ο έλεγχος της πρωτεϊνικής αλυσίδας μετά από την έξοδο
από το ριβόσωμα, γίνεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Όμως είναι κατανοητό ότι, το δικό μας
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κυτταρικό σύστημα έχει περιορισμούς, κυρίως λόγω της υπερέκφρασης μονής αλυσίδας στα
ποδοκύτταρα και πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής.
Σε δημοσίευση της ερευνητικής μας ομάδας, δείχθηκε η ενεργοποίηση του

μηχανισμού «Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών», στην παρουσία μεταλλαγμένων αλυσίδων
col4a3, σε ανθρώπινες βιοψίες και σε ζωικό μοντέλο (Pieri, Stefanou et al. 2014). Αυτή η

παρατήρηση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων σε ασθενείς με
νεφροπάθειες προκαλούμενες από μεταλλάξεις στο κολλαγόνο IV. Προφανώς, η
ενεργοποίηση του μηχανισμού «Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών», οδηγεί σε ένα
ενδοκυττάριο φαινότυπο, στο υπόβαθρο βλαβών της ΣΒΜ, λόγω παρεμπόδισης της έκκρισης
των ώριμων πρωτομερών. Ελπιδοφόρα ίσως να είναι η χρήση συνθετικών μορίων συνοδών,
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με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να γίνει κάποια έστω έκκριση τριμερών, που θα
συμπεριλαμβάνουν μεταλλαγμένες κολλαγονικές αλυσίδες. Ίσως, παρά καθόλου, να είναι
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καλύτερη η μερική έκκριση αλυσίδων κολλαγόνου IV (Gross, Perin et al. 2014). Πρόσφατη
δημοσίευση, δείχνει ότι η εισαγωγή σε κύτταρα ασθενή με μετάλλαξη στο COL4A2, του
συνθετικού μορίου συνοδού PBA (4-phenyl butyric acid), μειώνει την ενδοκυτταρική
συσσώρευση της αλυσίδας col4a2, το στρες του ΕΔ και την απόπτωση (Murray, Lu et al.
2014).

Στο δικό μας εργαστήριο, όπως βλέπουμε και στις εικόνες 4.19-4.21, προκαταρκτικά
πειράματα σε καλλιέργειες ποδοκυττάρων, τα οποία είχαν επιμολυνθεί με μεταλλαγμένες
αλυσίδες κολλαγόνου IV, έδειξαν ότι η χρήση συνθετικών μορίων συνοδών, επάγει την

έκκριση των τριμερών έξω από το κύτταρο, αντί να παραμένουν μέσα στο ΕΔ (Papazachariou
L, Pieri M, Deltas C;unpublished results).

Παρόλα αυτά, είναι ακόμη πρόωρο για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα. Η

παρατηρούμενη διαφορά στα ποδοκύτταρα των αποτελεσμάτων των BiP και p-PERK λόγω
έκφρασης διαφόρων μεταλλαγμένων αλυσίδων, δείχνει ότι τα κύτταρα έχουν ένα τρόπο να
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διαφοροποιούν τον χειρισμό των διαφόρων μεταλλαγμένων αλυσίδων, γεγονός που στον
τελικό φαινότυπο ίσως παίζει κάποιο ρόλο. Με την μέθοδο της κατευθυνόμενης
μεταλλαξιγένεσης, έχει δημιουργηθεί η μετάλλαξη COL4A3-p.A587G , κατά την οποία
έχουμε καταργήσει τη διακοπή ανάμεσα σε δύο κολλαγονικές περιοχές. Τα αποτελέσματα για
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ένδειξη στρες στο ΕΔ, δεν έδειξαν στατιστική σημαντικότητα, αλλά έδειξαν κάποια αύξηση
στα επίπεδα της έκφρασης των BiP και p-PERK, κάτι που υποστηρίζει την σημαντικότητα
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των διακοπών για την λειτουργία των κολλαγόνων (εικόνες 4.16, 4.17). Οι διακοπές αυτές,
πιθανώς είναι περιοχές με ευκαμψία και συγκεκριμένη εξειδικευμένη λειτουργία και είναι
ζωτικής σημασίας στο δομικό ρόλο της βασικής μεμβράνης. Η συνολική εκτίμηση της
συμπεριφοράς του κυττάρου στις διάφορες αντικαταστάσεις των αμινοξέων, είναι ισχυρή
ένδειξη της ικανότητάς του να αισθάνεται τις βιοχημικές αλλαγές.
Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, η τύχη και η κατάληξη της μονής αλυσίδας που έχει

εισαχθεί στα κύτταρα με επιμόλυνση. Έχει δειχθεί σε προηγούμενη δημοσίευση της

ερευνητικής μας ομάδος (Pieri, Stefanou et al. 2014) ότι τα ποδοκύτταρα ΑΒ8/13 παράγουν
ενδογενώς τις κολλαγονικές αλυσίδες IV α3-α5. Συνεπώς είναι λογικό λόγω υπερέκφρασης,
κάποιες εξωγενείς αλυσίδες να συνδυάζονται με τις ενδογενείς, για να σχηματίσουν ώριμα
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τριμερή. Πιθανόν όμως, λόγω υπερέκφρασης να εκκρίνονται κάποιες αλυσίδες ως μονομερή,
διαφεύγοντας έτσι το κυτταρικό σύστημα ελέγχου, που επιτρέπει μόνο σε τριμερή να
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εκκρίνονται (Fukuda, Hori et al. 1997; Leinonen, Netzer et al. 1999; Kobayashi and Uchiyama
2010).

Συμπερασματικά, τα ευρήματά μας, ενισχύουν την παρατήρηση ότι η οικογενής ΜΑ

στο 40% των περιπτώσεων, οφείλεται σε ετερόζυγες COL4A3/COL4A4 μεταλλάξεις. Είναι
περισσότερο από σίγουρο, ότι υπάρχουν και κάποια άγνωστα ακόμη γονίδια, τα οποία
ευθύνονται για παρόμοιο φαινότυπο. Καθώς η τεχνολογία ανάλυσης του γονιδιώματος έχει

γίνει θέμα ρουτίνας, πολλοί ειδικοί θα προτιμούν πρώτα να χρησιμοποιούν γενετική εξέταση,
πριν προχωρήσουν σε επεμβατική μέθοδο όπως βιοψία από δέρμα ή νεφρό. Παράλληλα, τα

δεδομένα μας υποστηρίζουν την υποψία ότι, οι ετερόζυγες μεταλλάξεις προδιαθέτουν σε

ΕΤΣΣ και ΧΝΑ/ΤΣΝΑ συνήθως σε μεγάλη ηλικία, μία νεφρίτιδα «προσομοιάζουσα με
Alport», με ή χωρίς τα κλασσικά συμπτώματα του συνδρόμου Alport. Η έρευνά μας, είναι η

μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη, στον Ελλαδικό και κυπριακό πληθυσμό, έχοντας τον
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με ΝΛΒΜ και οικογενή αιματουρία και συγκεκριμένη
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ταυτοποιημένη μετάλλαξη στα κολλαγόνα COL4A3/COL4A4.

Συνολική έρευνα του εργαστηρίου μας, έδειξε ότι περίπου το 30% των ασθενών μας,
καταλήγουν σε ανάγκη μεταμόσχευσης, μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Το ποσοστό αυτό,
είναι εντυπωσιακά μεγάλο και σίγουρα ανατρεπτικό σε σχέση με παλαιότερα δεδομένα. Το
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πιο αξιοσημείωτο σε σχέση με τα ποσοστά αυτά, είναι το γεγονός ότι, από τα αποτελέσματα
ερευνών μας, φαίνεται χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι ανάμεσα στον ελληνοκυπριακό
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πληθυσμό, οι ασθενείς με το κλασικό σύνδρομο Alport που καταλήγουν στην ΤΣΝΑ, είναι
πολύ λιγότεροι σε σύγκριση με αυτούς που καταλήγουν λόγω κληρονόμησης της ΝΛΒΜ.
Εξίσου σημαντική, είναι η παρατήρηση ότι, σε όσους από αυτούς τους ασθενείς είχε γίνει
νεφρική βιοψία, αυτή έδειξε ευρήματα συμβατά με ΕΤΣΣ, μία εξελικτική κατάσταση η οποία
συνοδεύεται μεταξύ άλλων από κατάργηση των ποδοειδών προσεκβολών των ποδοκυττάρων.
Αυτό έχει ως συνέπεια την καταστροφή του λεπτού διαφράγματος και αδυναμία διήθησης των
ουσιών από τα τριχοειδή αγγεία προς την κάψα του Bowman, από αυτό. Η εξέλιξη σε

λευκωματουρία και προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια, είναι φυσικό επακόλουθο των πιο
πάνω.
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, πιθανόν οι μεταλλάξεις που βρήκαμε στα γονίδια
COL4A3/A4, με κάποιο μηχανισμό άγνωστο, ευθύνονται για τη συγκληρονομούμενη
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προδιάθεση για ΕΤΣΣ. Πιθανολογώντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως οι μεταλλάξεις
στον ελληνοκυπριακό πληθυσμό έχουν αρνητική επίδραση (dominant negative effect) και

οδηγούν τους ασθενείς σε ΕΤΣΣ, ή μπορεί να συγκληρονομείται κάποια άλλη
σπειραματοπάθεια στην παρουσία της ΝΛΒΜ.

Τέλος, μία άλλη υποψήφια υπόθεση που βρίσκεται ερευνητικά σε εξέλιξη στο
εργαστήριό μας, είναι η παρουσία τροποποιητικών γονιδίων. Ίσως οι ασθενείς μας,

συγκληρονομούν μία μετάλλαξη σε κάποιο ή κάποια τροποποιητικά γονίδια (modifier genes),
οι οποίες μόνες τους δεν οδηγούν σε κάποιο φαινότυπο. Όταν όμως αυτές οι μεταλλάξεις
βρεθούν επί εδάφους ΝΛΒΜ και συνεπώς συγκληρονομηθούν με μεταλλάξεις στα
κολλαγόνα, τότε ο συνδυασμός και των δύο, ευνοεί την εξέλιξη σε ΕΤΣΣ και προοδευτική

εξέλιξη σε νεφρική ανεπάρκεια. Όπως έχει αναφερθεί η μετάλλαξη στην ποδοσίνη R229Q, σε
ασθενείς με την ΝΛΒΜ, συσχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο για ΕΤΣΣ, τόσο σε δικούς μας

ασθενείς, όσο και ασθενείς της ομάδας της J. Savige στην Αυστραλία. Η έρευνα του
εργαστηρίου μας, ήταν η πρώτη που επιβεβαιώνει το ρόλο του γονιδίου NPHS2 ως αρνητικού
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τροποποιητικού γενετικού παράγοντα, όταν βρεθεί στο ίδιο γενετικό υπόστρωμα με μία
πρωτοπαθή κληρονομική αιματουρία σπειραματικής προέλευσης.
Αξιοσημείωτες είναι και οι λειτουργικές μας μελέτες σε κυτταροκαλλιέργεια
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ποδοκυττάρων, που γίνεται υπερέκφραση των άγριου τύπου ή μεταλλαγμένων COL4
αλυσίδων και οδηγούν σε αυξημένη παραμονή των μεταλλαγμένων αλυσίδων στα κυτταρικά
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εκχυλίσματα. Πιο σημαντικό είναι το γεγονός, ότι κάποιες μεταλλάξεις, ενεργοποιούν με
διαφορετικό τρόπο το μηχανισμό «Απόκρισης Αδίπλωτων Πρωτεϊνών», οδηγώντας σε ένα
ενδοκυττάριο φαινότυπο ο οποίος αναμένεται να χειροτερεύει τον κλινικό φαινότυπο λόγω
προβληματικής ΣΒΜ.
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5.2

Έχουν μελετηθεί 5 γονίδια (COL4A3/A4/A5, CFHR5, FN1) σε ασθενείς από 24

οικογένειες, που παρουσίαζαν μικροσκοπική αιματουρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γενετική
επιδημιολογική μελέτη, που έχει πραγματοποιηθεί για οικογενή αιματουρία στην Ελλάδα. Η
συγκεκριμένη μελέτη, επικεντρώθηκε στο φαινότυπο ασθενών με μικροσκοπική αιματουρία

σπειραματικής προέλευσης, με ή χωρίς περαιτέρω εξέλιξη. Όπως έχει σημειωθεί και στα
αποτελέσματα, μόνο σε μία οικογένεια έχει παρουσιασθεί μόνο απομονωμένη μικροσκοπική

αιματουρία χωρίς περαιτέρω εξέλιξη. Όπως και στην περίπτωση των ελληνοκυπριακών

οικογενειών, για να συμπεριληφθεί μία οικογένεια στη μελέτη, έπρεπε να είχε 3 ασθενείς
τουλάχιστον που να εμφάνιζαν μικροσκοπική αιματουρία. Συνολικά, έχουν βρεθεί 17

μεταλλάξεις σε 17 οικογένειες, από τις 24 που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη μελέτη,
αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό 71%. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι έχει
αναφερθεί σε άλλες δημοσιεύσεις, στις οποίες το ποσοστό είναι 40-50%. Η διαφορά είναι ότι

στις άλλες μελέτες, ελέγχονται μόνο τα γονίδια COL4A3/COL4A4, ενώ στην δική μας μελέτη
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έχει συμπεριληφθεί και το γονίδιο COL4A5.

Είχαμε ανεπαρκή κλινικά στοιχεία για 5/50 ασθενείς, που έχουμε βρει μετάλλαξη.
Παρόλα αυτά, μπορούν να ληφθούν κάποια σημαντικά αποτελέσματα, σε ασθενείς που
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παρουσίασαν εξελικτική μορφή της νόσου. ΤΣΝΑ παρατηρήθηκε στο 13% αυτής της μελέτης.
Αν λάβουμε υπόψη μόνο ασθενείς άνω των 50 ετών, το ποσοστό για ασθενείς που
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παρουσιάζουν ΧΝΑ είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αυτό για ακόμη μία φορά, ενισχύει την
πρόσφατη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η μικροσκοπική αιματουρία λόγω ΝΛΒΜ,
μπορεί να ενισχυθεί με πρωτεϊνουρία και ΧΝΑ, ίσως λόγω κάποιων τροποποιητικών γονιδίων
(Tonna, Wang et al. 2008; Voskarides, Arsali et al. 2012).
Τα ευρήματά μας αποδεικνύουν ξανά, αυτή τη φορά στον κρητικό πληθυσμό, ότι οι

ετερόζυγες μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4/A5, καταλήγουν σε σοβαρό κλινικό
φαινότυπο και όχι ήπιο, όπως παλαιότερα πιστευόταν. Η νέα τεχνολογία NGS, μας βοηθά να
ξεπεράσουμε την χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης 150 εξονίων των γονιδίων του κολλαγόνου
IV, που παλαιότερα διεκπεραιωνόταν με τη μέθοδο κατά Sanger.
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Συμπερασματικά λοιπόν, η επισήμανση των πορισμάτων της έρευνάς μας, τόσο του
κυπριακού όσο και του κρητικού πληθυσμού, κρίνεται επιβεβλημένη. Στους δικούς μας
πληθυσμούς μελέτης, δεν δικαιολογείται ο όρος «καλοήθης» για την περίπτωση της

οικογενούς αιματουρίας, ενώ η ΝΛΒΜ δεν έχει την καλή πρόγνωση που αναφερόταν μέχρι
πρόσφατα στην βιβλιογραφία. Μετά από δημοσίευση του εργαστηρίου μας, για αυτή την

εξέλιξη, κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα και άλλοι ερευνητές (Marcocci, Uliana et al.
2009).

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της έρευνάς μας, είναι το μικρό μέγεθος της Κύπρου και της

Κρήτης όπου είναι πιο εύκολο για τους κλινικούς συνεργάτες μας, να παρακολουθούν τους

ίδιους ασθενείς για πολλά χρόνια. Έτσι γνωρίζουν καλύτερα τους ασθενείς και το λεπτομερές
ιστορικό τους, σε αντίθεση με άλλες χώρες που ο κόσμος μετακινείται πιο συχνά.

Παράλληλα, είναι σημαντικό το εύρημα κοινών μεταλλάξεων σε κάποιες οικογένειες,
τεκμηριώνοντας την ύπαρξη του φαινομένου το ιδρυτή, όπως π.χ. στην ιδρυτική μετάλλαξη
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COL4A3-p.G1334E. Η ιδρυτική αυτή μετάλλαξη παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στο νησί
της Κύπρου πριν από 200-300 χρόνια. Παλαιότερα, οι μετακινήσεις των Κυπρίων ήταν
περιορισμένες και οι γάμοι γίνονταν μεταξύ ατόμων του ίδιου χωριού. Έτσι υπήρχε
γεωγραφικός περιορισμός των μεταλλάξεων, λόγω αυτής της γεωγραφικής απομόνωσης. Η
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αλλαγή του τρόπου ζωής, οι πιο ελεύθερες μετακινήσεις και οι πιο τυχαιοποιημένοι γάμοι, θα
οδηγήσουν στην εξάπλωση των μεταλλάξεων στο νησί.
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Παράλληλα, η ταυτοποίηση μεταλλάξεων σε ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία,

είναι

μεγάλο

πλεονέκτημα, γιατί

γίνεται

εφικτή η εκπόνηση

ευρείας

κλίμακας

επιδημιολογικών μελετών.
Η γενετική διάγνωση της ΝΛΒΜ, είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας, ειδικά σε νεαρά

παιδιά με γονείς φορείς διαφόρων μεταλλάξεων, καθώς αν γνωρίζουν έγκαιρα την υπεύθυνη
μετάλλαξη, δεν θα χρειαστεί η επεμβατική νεφρική βιοψία ή άλλες δαπανηρές και πάνω από
όλα επώδυνες εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν για διάγνωση της αιματουρίας. Ελπιδοφόρο
είναι συνάμα το αρνητικό αποτέλεσμα, σε οικογένειες με γνωστή μετάλλαξη. Αρνητικοί
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φορείς της γνωστής μετάλλαξης της οικογένειας, δεν χρειάζεται να επισκέπτονται τόσο συχνά
νεφρολόγο ή ουρολόγο.
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Αν και έχουμε βρει μεταλλάξεις στο κολλαγόνο IV, σε διάφορες οικογένειες στις
οποίες υπάρχει ιστορικό οικογενούς μικροσκοπικής αιματουρίας, σε αρκετές από αυτές δεν

έχει εντοπιστεί η υπεύθυνη μετάλλαξη. Προφανώς, υπάρχουν διάφορα άγνωστα γονίδια, που
ευελπιστούμε να γίνει η ταυτοποίησή τους στα επόμενα χρόνια. Η γενετική ανάλυση μπορεί

να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις διάφορες σπειραματοπάθειες, μπορεί να
βελτιώσει την προσυμπτωματική διάγνωση όπου ενδείκνυται και την επιβεβαίωση διάγνωσης,

μέσω μελέτης και τεκμηρίωσης του γενετικού λάθους και να προωθήσει την έγκαιρη
νεφροπροστατευτική θεραπεία.

Εν κατακλείδι αυτής της συγγραφής, χρήζει ιδιαίτερης σημασίας η σωστή συνεργασία
κλινικών γιατρών και γενετιστών, η οποία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των

ασθενών. Γνώμονας και άξονας μας πάντοτε, ήταν και είναι ο ασθενής, ο Άνθρωπος. Οι
έρευνές μας στοχεύουν στην παραγωγή νέας γνώσης και στη βελτίωση των όρων ζωής των
ασθενών μας και αυτός είναι ο πρωταρχικός αγώνας του Κέντρου Ερευνών Μοριακής

ΛΟ
ΥΪ
ΖΑ

Π

ΑΠ

Ιατρικής.
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