Artykuł poglądowy/Rewiev article

Rola koneksyny 43 w regulacji funkcji mitochondriów
podczas zjawiska hartowania (preconditioning)
The role of connexin 43 in preconditioning. Impact on mitochondrial function

Katarzyna Janczarska, Beata Kieć-Wilk, Iwona Leszczyńska-Gołąbek, Małgorzata Malczewska-Malec,
Marek Bodzioch
Zakład Biochemii Klinicznej, Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Kardiol Pol 2010; 68: 91-96

Wstęp
Komunikacja międzykomórkowa odgrywa istotna rolę
w utrzymaniu funkcji tkanek i regulacji procesów różnicowania, proliferacji i śmierci komórek [1]. Komórki komunikują się między sobą endokrynnie poprzez uwalniane
substancje (hormony, cytokiny, czynniki wzrostu) i oddziaływanie tych substancji na ich specyficzne receptory [2]. Ponadto istotnym sposobem komunikacji międzykomórkowej
jest tworzenie różnego rodzaju swoistych połączeń (kanałów) z białek transbłonowych sąsiadujących w tkance komórek. Wyróżnia się cztery kategorie takich białek: połączenia adherentne (ang. adherens junction, AJ), połączenia
barierowe (ang. tight junction, TJ), połączenia mechaniczne
(ang. desmosomes junction, DJ) i połączenia komunikacyjne, tzw. połączenia szczelinowe (ang. gap junction, GJ) [3, 4].
Połączenia GJ widoczne w mikroskopie elektronowym
mają formę wąskich szczelin (2–4 nm) pomiędzy błonami
dwóch sąsiadujących komórek [2, 5]. Połączenia te są niezbędne do szybkiego przekazywania sygnału elektrycznego lub wolniejszego przepływu nieorganicznych jonów
(np.: Na+, K+, Ca2+, H+) i małych cząsteczek o masie cząsteczkowej poniżej 1 kDa (np.: cykliczne nukleotydy, ATP, trifosforan inozytolu) między sąsiadującymi komórkami. Usprawnia to utrzymanie homeostazy i koordynuje zbiorczą pracę
komórek w odpowiedzi tkankowej [2, 6, 7]. Połączenia te
odpowiadają głównie za: utrzymanie właściwej miejscowej kooperacji komórek w prawidłowej odpowiedzi tkankowej – od współpracy metabolicznej, przekazu bodźców,
funkcji skurczowo-rozkurczowej, przekazywania sygnałów
odpowiedzialnych za aktywację apoptozy lub chroniących
komórki przed tym procesem, po różnicowanie, rozwój i mi-

grację komórek – prawidłowy rozwój embrionalny i przebudowę (remodeling) tkanek organizmu [8].
Połączenia szczelinowe uważane są za najbardziej uniwersalne łącze międzykomórkowe, występują między komórkami wszystkich tkanek z wyjątkiem całkowicie zróżnicowanych komórek mięśni poprzecznie prążkowanych,
krwinek czerwonych, płytek krwi oraz spermatocytów [6, 8].
Połączenia GJ mogą występować pomiędzy komórkami homotypowymi: komórka śródbłonka – komórka śródbłonka, miocyt – miocyt itp., ale także pomiędzy komórkami heterotypowymi, np. komórka śródbłonka – miocyt,
umożliwiając przekazywanie hiperpolaryzacji z jednej komórki na drugą. Istnienie tych swoistych zespoleń po części tłumaczy zjawisko powstania i rozprzestrzeniania się
hiperpolaryzacji z endotelium na sąsiednie komórki śródbłonka, a także na położone niżej komórki mięśni gładkich
w odpowiedzi na działanie agonistów. Jest to przypuszczalnie mechanizm działania np. śródbłonkowego czynnika depolaryzującego (ang. endothelial derived hyperpolarising
factor, EDHF) [9, 10].
Jedną z głównych grup białek transbłonowych tworzących połączenia międzykomórkowe jest grupa koneksyn
(Cxs) [2]. Dotychczas poznano 20 izoform tego białka, które są kodowane przez różne geny. Poszczególne odmiany
tego białka charakteryzują się specyficznością tkankową
[7]. W kardiomiocytach stwierdzono ekspresję trzech koneksyn: Cx40, Cx43 i Cx45 [11]. Każda z nich wykazuje swoiste przewodnictwo, przepuszczalność i właściwości bramkujące. Cechą Cx40 jest wysokie przewodnictwo kanałów
w miocytach przedsionków serca i układzie przewodzącym
[11, 12]. Koneksyna Cx43 występuje głównie w mięśniu ko-
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mór i w mniejszym stopniu w przedsionku serca i śródbłonku naczyń, natomiast Cx45 występuje głównie w węźle zatokowym i przedsionkowo-komorowym i wykazuje niskie przewodnictwo kanałów międzykomórkowych
miocytów na granicy pomiędzy układem przewodzącym
a pracującym miokardium [11].
Obserwacje i badania wykazały, że zmiany w czasoprzestrzennym uporządkowaniu połączenia typu GJ są mechanizmem tkankowym zaburzenia rytmu w chorobach
mięśnia sercowego. Przypuszcza się, że nieprawidłowa dystrybucja i funkcja połączeń tego typu może powodować
nieprawidłowe przewodzenie i zwiększoną anizotropię elektryczną przedsionków, co zwiększa ryzyko ich migotania
[13]. Podczas niedokrwienia następuje wzrost oporności
mięśnia sercowego i redukcja zdolności do przewodzenia
bodźców, charakteryzująca się spadkiem kurczliwości serca i skłonnością do arytmii [11]. Poziom mRNA Cx43 szybko spada w niedokrwieniu mięśnia serca. Podobne zjawisko zaobserwowano w modelu bakteryjnego zapalenia
wsierdzia wywołanego działaniem lipopolisacharydu (LPS)
u szczurów [2]. Wykazano, że także przestrzenna dystrybucja koneksyn ulega zmianie w strefie zawałowej. I tak,
w obszarze blizny pozawałowej zaobserwowano zmniejszenie ilości Cx43. W porównaniu z rejonami o normalnej
dystrybucji połączeń GJ w prawidłowym mięśniu serca,
w strefie zawału następuje 47-procentowa redukcja ich
ilości w przeliczeniu na powierzchnię komórek, co odpowiada ok. 30-procentowej redukcji ilości połączeń w przeliczeniu na pojedynczą komórkę mięśniową. W wyniku opisanych zmian i redystrybucji Cx43 dochodzi więc do
zwiększenia podatności na rozwój arytmii komorowej
w strefie zawałowej [11].
Stwierdzono, że również w przebiegu innych schorzeń
i w stanach fizjologicznych zmienia się ilość i dystrybucja
koneksyn. W końcowym stadium choroby niedokrwiennej
serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej następuje wzrost ekspresji Cx40 z jednoczesną redukcją poziomu Cx43 i Cx45.
Na podstawie tej obserwacji Alex i wsp. wysnuli hipotezę
o możliwości opracowania nowej grupy leków dla poprawy funkcji mięśnia serca w niedotlenieniu [11].
Podczas ciąży, tak jak w nadciśnieniu, zwiększa się zarówno ekspresja koneksyn, jak i liczba połączeń mio-endotelialnych w tkankach. Niektórzy autorzy postulują,
że jest to mechanizm kompensujący zmniejszenie efektywności działania tlenku azotu (NO) [10].
Dotychczasowe badania kliniczne wykazały, że mutacje w obrębie genów kodujących białka koneksyn są odpowiedzialne za rozwój różnych typów wad rozwojowych
[14]. Kontrolowana w warunkach laboratoryjnych delecja
genu dla koneksyny 43 u myszy powoduje powstanie
śmiertelnych anomalii anatomicznych serca [14]. U ludzi
z mutacją tego genu występowały wady umiejscowienia
narządów w symetrii lewo-prawej (heterotaksja), a mutacje wiodące do zaburzenia struktury połączeń GJ są odpowiedzialne za powstanie zespołu objawów zwanego zespołem Charcot-Marie-Tooth (CMT) [14].
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Budowa i funkcje połączeń gap junction
Połączenia typu GJ zbudowane są z jednostek integralnego białka błonowego zwanego koneksyną [2, 6]. Należy
ono do polimorficznej grupy białek. Poznano 20 rodzajów
koneksyn u myszy i 21 koneksyn u ludzi, które są scharakteryzowane ze względu na lokalizację tkankową i zdolność
formowania kanałów [7, 8, 15, 16]. Sześć podjednostek koneksynowych tworzy półkanały zwane koneksonami, natomiast dwie koneksyny sąsiadujących komórek tworzą połączenie GJ [16] (Rycina 1.). Rodzaj koneksonów tworzących
połączenia oraz ich skład białkowy pozwala na wyróżnienie
czterech typów połączeń GJ: 1) homometryczno-homotypowe (ang. homometic-homotypic), zbudowane z dwóch identycznych koneksonów; 2) homometryczno-heterotypowe (ang.
homometic-heterotypic), gdy jeden półkanał zbudowany jest
z jednego rodzaju białka, a drugi konekson z drugiego rodzaju białka; 3) heterometryczno-homotypowe (ang. heterometichomotypic), gdy każdy z koneksonów utworzony jest
z dwóch koneksyn; oraz 4) heterometryczno-heterotypowe
(ang. heterometic-heterotypic), cechujące się najbardziej zróżnicowanym składem białkowym. Rodzaj koneksyn obecnych
w poszczególnych kanałach decyduje nie tylko o typie połączenia, ale przede wszystkim wpływa na ich właściwości biofizyczne [8, 17].
Przepuszczalność połączeń typu gap zależy przede
wszystkim od rodzaju koneksyn tworzących kanał [18]. Połączenia te nie są strukturami statycznymi, a ich otwieranie i zamykanie przebiega w sposób kontrolowany [6].

Synteza cząsteczki koneksyny
Struktura koneksyn jest bardzo konserwatywna. Koneksyny są kodowane w pojedynczych kopiach genów, które są zlokalizowane na kilku chromosomach [2, 16].
Na chromosomie 1 kodowanych jest osiem koneksyn,
na chromosomie 6 cztery, na chromosomie 13 trzy, na chromosomie 17 dwa, natomiast geny chromosomów 7, 10, 15
i X kodują po jednej cząsteczce białka koneksyny [19].
Białka koneksyn są syntetyzowane w szorstkiej siateczce endoplazmatycznej. Po oligomeryzacji koneksonów
z wytworzeniem mostków dwusiarczkowych ulegają one
egzocytozie przez aparat Golgiego, a następnie agregują
w obrębie błony komórkowej, tworząc kanały. W warunkach in vitro połączenia szczelinowe powstają w ciągu kilkunastu minut i równie szybko ulegają dezintegracji. Mechanizmy regulujące liczbę połączeń i ich aktywność to
zarówno aktywacja ekspresji genów koneksyn, jak i fosforylacja białka koneksyn, m.in. wewnątrzkomórkowe stężenie jonów wapnia i pH, wolne rodniki (ang. reactive oxygene species, ROS) oraz potencjał antyoksydacyjny komórki
[6]. Nabłonkowy czynnik wzrostu (ang. epidermal growth
factor, EGF), glikokortykoidy, cAMP, glukagon, hormony
płciowe czy retinoidy, karotenoidy, wyciąg z zielonej herbaty, estry forbolu TPA (12-0-tetradecanoylphorbol
13-acetate), estry glicerolu (1-oleoyl-2-acetylglicerol, OAG)
regulują komunikację międzykomórkową oraz ekspresję
koneksyn w komórkach [6, 20, 21].
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Rycina 1. Budowa cząsteczki koneksyny i połączeń typu gap junction. Cząsteczka koneksyny zbudowana jest
z czterech transbłonowych domen M1–M4, dwóch zewnątrzkomórkowych domen E1, E2 i dwóch wewnątrzkomórkowych domen: C-końca i pętli cytoplazmatycznej (cytoplasmic loop, CL) zawierającej N-koniec

Zaburzenie funkcji połączeń typu GJ może występować
w wyniku zaburzeń ekspresji genów tych białek (mutacje,
metylacja regionów regulatorowych itp.). Może to powodować zmianę ekspresji lub powstanie białka o zmienionej budowie, a tym samym zaburzonym funkcjonowaniu
[22, 23]. Wydaje się, że metylacja – kowalentne przyłączenie grupy metylowej do cytozyny zlokalizowanej w obrębie tzw. wyspy cytozynowo-guaninowej (CpG island) wchodzących w skład regionów promotorowych genów
kodujących koneksyny – jest ważnym mechanizmem modulującym ekspresję genów dla tych białek w chorobie nowotworowej [22–24]. Udowodniono brak połączeń typu
gap między komórkami nowotworowymi a otaczającymi
je komórkami zdrowymi (zaburzone połączenia heterologiczne typu gap) [6]. Dotychczas mechanizmy będące przyczyną tych zaburzeń nie są znane, najprawdopodobniej
wiążą się z nieprawidłową fosforylacją koneksyn i/lub zaburzeniami ekspresji cząstek adhezyjnych CAM (ang. cell
adhesion molecules) [6].
Wykazano, że warunki stresowe, takie jak zwiększone stężenie homocysteiny (Hcy) – hiperhomocysteinemia,
czy ischemia/reperfuzja, indukują nadekspresję Cx43
w śródbłonku, ale nie jest ona połączona ze wzrostem komunikacji i zwiększonym wytwarzaniem połączeń szczelinowych [25]. Równocześnie stwierdzono, że nadekspresja
Cx43 jest związana z jej redystrybucją do mitochondriów,
jednakże konsekwencje tego procesu nie są do końca poznane. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwa-

cji sugeruje się, że obecna w błonie mitochondrialnej koneksyna chroni komórkę przed apoptozą [25].

Rola koneksyny 43 w zjawisku hartowania
komórek mięśnia serca i komórek
śródbłonka przez niedotlenienie
Koneksyna 43, jako jedno z głównych białek tworzących
połączenia szczelinowe, np. w komórkach endotelialnych,
odpowiada za regulację metabolizmu i procesów odpowiedzi zapalnej komórek miokardium i ściany naczyń. Udowodniono, że Cx43 reguluje odpowiedź immunologiczną ustroju, modyfikując syntezę cytokin i ROS [15]. W wielu
publikacjach przedstawiono dowody, że Cx43 ma odgrywać
ważną rolę w procesie tzw. „hartowania tkanek” przez niedokrwienie (ang. ischemic preconditioning, IP) [26–28]. Mechanizm tego typu przygotowania komórek na przyjęcie następczego, niebezpiecznego dla witalności komórki bodźca,
jest wieloczynnikowy i nie do końca poznany. Za jeden z mechanizmów uważa się zmniejszenie przepuszczalności połączeń szczelinowych, zmianę fosforylacji Cx43 pod wpływem kinazy białkowej Cξ (ang. protein kinase Cξ, PCKξ) [26].
Spadek przewodnictwa elektrycznego podczas ostrego niedokrwienia serca jest skorelowany z defosforylacją,
ale i redystrybucją komórkową (zwiększenie stężenia w cytozolu) Cx43 [2]. Równolegle obserwuje się wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu jonów Ca2+ i H+ oraz akumulację metabolitów lipidów i ich wolnych rodników.
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Spadek przewodnictwa mięśnia sercowego po niedokrwieniu jest więc połączony ze zmniejszoną biosyntezą, defosforylacją Cx43 wewnątrz połączeń szczelinowych i translokacją tych białek z błony komórki do cytoplazmy [29].
Jednym z ważnych mechanizmów hartowania tkanek,
np. przez diazoksyd, jest generacja wolnych rodników tlenowych, regulowana aktywacją zależnych od ATP mitochondrialnych kanałów potasowych (mitoK+ATP channels),
indukująca zmianę fosforylacji białka Cx43 i zmniejszenie
komunikacji międzykomórkowej z udziałem połączeń GJ,
co ma zapobiegać szerzeniu się sygnału apoptotycznego
[25]. Dalsze badania wykazały jednak, że wprawdzie translokacja Cx43 do mitochondriów nasila generację ROS i cytoprotekcyjne działanie diazoksydu, ale zahamowanie kanałów mitoK+ATP przez specyficzne blokery nie hamuje
zjawiska IP (hartowania przez niedotlenienie) [30].
Rodriguez-Sinovas i wsp. wykazali, że w translokacji Cx43
z zewnętrznej do wewnętrznej błony mitochondrium towarzyszy układ nośnikowy białek Tom20 i Hsp90 odpowiedzialny i że ten proces jest hamowany przez geldamycynę [31]. Wykazali również, że geldamycyna hamuje
cytoprotekcję indukowaną przez diazoksyd, ale nie przez
niedotlenienie (IP) czy izoprenalinę [31]. Muszą zatem istnieć dodatkowe mechanizmy, niezwiązane z transportem
Cx43 do wewnętrznej błony mitochondrium, odpowiedzialne za mechanizm cytoprotekcji zależny od IP.
Badania prowadzone na myszach transgenicznych
z obniżonym poziomem ekspresji Cx43 potwierdziły protekcyjną rolę tego białka w osłonie kardiomiocytów przed
martwicą w mechanizmie IP. Heterozygotyczne myszy
z niedoborem Cx43 wykazywały bowiem znacznie rozleglejsze zmiany martwicze kardiomiocytów w przebiegu niedokrwienia mięśnia serca w porównaniu z myszami kontrolnymi o prawidłowej ekspresji [32]. Sugeruje się, że Cx43
jest niezbędna dla mediowania cytoprotekcyjnego działania aktywacji receptorów mitoK+ATP i generacji tą drogą
cytoprotekcyjnie działających niewielkich ilości ROS (w tym
NO) w mitochondriach i tylko całkowite zahamowanie
obecności Cx43 w mitochondriach hamuje cytoprotekcję
wywołaną „hartowaniem” [31].
Błona mitochondriów zbudowana jest z dwóch błon
– zewnętrznej i wewnętrznej. Zawiera ona nieselektywne
tzw. mitochondrialne megakanały PTP (ang. permeability
transition pore lub mitochondrial permeability transition
pore, MPTP), których otwarcie np. w obecności jonów wapnia, nieorganicznych fosforanów, cyklosporyny A czy depolaryzacji błony mitochondrialnej prowadzi do przenikania do mitochondriów cząsteczek o masie mniejszej niż
1,5 kDa, pęcznienia i rozerwania mitochondriów z uwolnieniem zawartych w nich enzymów, w tym czynnika indukującego apoptozę (ang. apoptosis inducing factor, AIF),
cytochromu c czy endonukleazy G, zapoczątkowując jedną z dróg apoptozy komórki i jej śmierć [9, 33]. MPTP jest
nieselektywnym kanałem, który powstaje przez połączenia białek zewnętrznej i wewnętrznej błony mitochondrial-
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nej w miejscach ich styku [32]. Zewnętrzna błona ma właściwości sita molekularnego, a przez obecne w niej kanały VDAC (poryna, voltage-dependent anion chanel) do przestrzeni międzybłonowej przenikają cząsteczki o masie
mniejszej niż 5 kDa. Wewnętrzna błona mitochondriów
jest bardzo szczelna i selektywna w stosunku do przepuszczanych substancji [34].
W skład białek tworzących megakanał wchodzi również
translokaza nukleotydów adeninowych (ANT) znajdująca się
w błonie wewnętrznej mitochondrium. ANT1 występuje
w sercu i mięśniach szkieletowych, gdy ANT2 w tkankach
o potencjale regeneracyjnym (wątroba, nerki, śledziona,
fibroblasty). Oprócz nukleotydów (ADP/ATP) kanał ANT transportuje anionową formę długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, a przez to może brać udział w rozprzęganiu oksydatywnej fosforylacji. Polaryzacja błony, wysoki potencjał
błony mitochondrialnej (ΔΨ), jony magnezu, nukleotydy
adeninowe sprzyjają utrzymaniu megakanału w stanie
zamkniętym. ROS, utleniając grupy sulfhydrylowe seryn białek tego kanału, promują powstanie mostków dwusiarczkowych, przez co zwiększają prawdopodobieństwo otwarcia tego megakanału [33, 35, 36]. Opisano, że przez
megakanał stworzony przez kompleks ANT z VDAC z białkami towarzyszącymi uwalniany jest do cytozolu również
anionorodnik ponadtlenkowy, generowany w mitochondriach [37]. Krótkotrwała ischemia nie powoduje otwarcia
MPTP. Do ich otwarcia i wystąpienia obrzęku mitochondriów
dochodzi dopiero w okresie reperfuzji, czyli w okresie nasilonej generacji ROS i zwiększenia wewnątrzkomórkowego
stężenia Ca2+ i obniżenia pH [38] (Rycina 2.).
Ochrona funkcji MPTP (hamowanie przepuszczalności
błony mitochondrialnej), czyli ochrona integralności błony mitochondriów mimo spadku ATP, może być istotnym
zjawiskiem decydującym o losach komórki. W ten sposób,
ochraniająco, działa cyklosporyna A [38]. Stwierdzono, że
krótka aktywacja mitoK-ATP i krótki napływ jonów potasu do mitochondriów powoduje ich funkcjonalny, przejściowy obrzęk (nawet o 10% objętości) i aktywację oksydatywnej fosforylacji promującej syntezę ATP [25, 39].
Badania na hodowanych komórkach endotelialnych
wykazały ekspresję Cx43 w błonach mitochondrialnych
i mitochondriach [25, 40]. Cx43 jest więc również częścią
wielobiałkowych kompleksów kształtujących kanały błon
mitochondrialnych, np. mitochondrialnego kanału potasowego regulowanego przez ATP (mitoK-ATP), zależnych
od jonów Ca2+. Przez to może powodować modyfikację
funkcji tych kanałów wywoływaną przez reaktywne formy tlenu (ROS) powstające w mitochondriach [31, 41, 42].
Badania grupy Li potwierdziły nadekspresję Cx43 z następczą nasiloną translokacją do mitochondriów w komórkach endotelialnych w warunkach stresu oksydacyjnego [25].

Podsumowanie
Jak wykazały dotychczasowe badania, Cx43 – białko występujące w błonach komórkowych, w warunkach streso-
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Rycina 2. Kardioprotekcyjny efekt otwierania kanałów mitoK-ATP
ΔΨ – potencjał błonowy, Ca2+ – stężenie jonów wapnia, MPT – mitochondrialne pory przejściowej przepuszczalności (ang. mitochondrial permeability
transition), mitoK-ATP – mitochondrialny kanał potasowy regulowany przez ATP

wych może ulegać translokacji i akumulacji w błonach mitochondrialnych, gdzie wraz z mitochondrialnymi kanałami
mitoK+ATP wydaje się odgrywać ważną rolę w cytoprotekcyjnym działaniu na komórki, uczestnicząc w zjawisku tzw.
„hartowania tkanek” przez niedokrwienie/niedotlenienie
(IP). Mitochondria biorą udział w fazie wyzwalającej IP, gdy
niewielkie ilości ROS są generowane przez otwieranie kanałów mitoK+ATP i dochodzi tylko do aktywującego generację ATP przejściowego obrzęku mitochondriów.
Otwieranie kanałów MPTP jest połączone z nasilonym
napływem jonów Ca2+ do wnętrza komórek. Hamowanie
efektów otwierania MPTP przez aktywację Cx43 przemieszczającej się do błony mitochondrialnej może być więc istotnym mechanizmem dla przeżycia komórek i odgrywać
ważną rolę w cytoprotekcyjnej funkcji zjawiska IP [43].
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