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Γενετικές µεταλλάξεις που επηρεάζουν τις πρωτεΐνες των 

χασµοσυνδέσµων, γνωστές ως κοννεξίνες, προκαλούν σοβαρές 

νευρολογικές παθήσεις µε κύριο χαρακτηριστικό την 

αποµυελίνωση του περιφερικού ή/και του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, λόγω της αναγκαιότητας των πρωτεϊνών αυτών 

στα γλοιακά κύτταρα για σχηµατισµό καναλιών επικοινωνίας. 

Τα κανάλια αυτά, γνωστά ως  χασµοσυνδέσµοι, σχηµατίζονται 

στα ολιγοδενδροκύτταρα του εγκεφάλου κυρίως από την 

κοννεξίνη 47 (Cx47) και κοννεξίνη 32 (Cx32), οι οποίες 

αντισταθµίζουν µερικώς η µια την απώλεια της άλλης. 

Υπολειπόµενες µεταλλάξεις  στο γονίδιο GJC2, της Cx47 

προκαλούν την ασθένεια Pelizaeus-Merzbacher, η οποία 

υπάγεται στην κατηγορία των υποµυελινωτικών 

λευκοδυστροφιών, ενώ µεταλλάξεις στο γονίδιο GJB1, της 

Cx32 προκαλούν περιφερική νευροπάθεια, συχνά σε 

συνδυασµό µε χρόνια ή οξεία παροδική εγκεφαλοπάθεια. 

Στην προσπάθεια για ανακάλυψη αποτελεσµατικής θεραπείας 

για τις παθήσεις αυτές έχουµε εστιάσει στη διασαφήνιση των 

µηχανισµών στις παθήσεις αυτές, για να µπορεί να δοκιµαστεί η 

κατάλληλη γονιδιακή θεραπεία. Για να αποδείξουµε ότι η 

αντικατάσταση της κοννεξίνης, ειδικά στα ολιγοδενδροκύτταρα 

είναι ικανή να αποτρέψει την εξέλιξη της πάθησης, 

χρησιµοποιήσαµε ένα πειραµατικό µοντέλο ποντικιού στο οποίο 

έχουν διαγραφεί και οι δύο κύριες κοννεξίνες των 

ολιγοδενδροκυττάρων (Cx32/Cx47dKO).
 

Τα µοντέλα αυτά αναπτύσσουν σοβαρή αποµυελίνωση του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος  (ΚΝΣ) που αρχίζει σε ηλικία 

ενός µηνός και οδηγεί στο θάνατο µέσα σε λίγες εβδοµάδες και 

είναι πολύ χρήσιµα για µελέτη των µηχανισµών της 

λευκοδυστροφίας. Προκειµένου να διευκρινιστεί αν η απώλεια 

των χασµοσυνδέσµων στα ολιγοδενδροκυττάρα έχει 

αυτόνοµες κυτταρικές επιδράσεις, δηµιουργήσαµε 

διαγονιδιακά ποντίκια που εκφράζουν τη φυσιολογική Cx32 

υπό τον έλεγχο του υποκινητή της πρωτεολιπιδικής πρωτεΐνης 

ποντικού για την επίτευξη εξωγενούς έκφρασης hCx32 σε 

ολιγοδενδροκύτταρα. 

Παρατηρήσαµε έντονη έκφραση της Cx32 µε ανοσοϊστοχηµεία 

και ανοσοαποτύπωση στα ολιγοδενδροκύτταρα του ΚΝΣ όπως 

επίσης εντοπισµό και σχηµατισµό χασµοσυνδέσµων σε αυτά 

κατά µήκος της µυελίνης. Με περαιτέρω διασταύρωση αυτών 

των ποντικιών µε Cx47KO ποντίκια δηµιουργηθήκαν  τα 

TG+Cx32/Cx47dKO τα οποία έδειξαν ότι η διαγονιδιακή 

έκφραση της hCx32 απέτρεψε τη σοβαρή αποµυελίνωση του 

ΚΝΣ σε ποντίκια Cx32/Cx47dKO, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 

βελτίωση των κινητικών ελλειµµάτων από τον 1ο µήνα της 

ηλικίας τους, και την πρόληψη της πρόωρης θνησιµότητας 

τους. 

Επιπλέον, οι TG+Cx32/Cx47dKO ποντικοί έδειξαν σηµαντική 

βελτίωση της αποµυελίνωσης  ενώ οι φλεγµονές και οι 

αστρογλοιοτικές αλλαγές αντιστράφηκαν πλήρως σε σύγκριση 

µε τους Cx32/Cx47dKO. Η µελέτη µας επιβεβαιώνει ότι η 

απώλεια των χασµοσυνδέσµων στα ολιγοδενδροκύτταρα έχει 

αυτόνοµες επιδράσεις στο ίδιο το κύτταρο και ότι µε την 

αντικατάσταση τουλάχιστον µιας κοννεξίνης επιτυγχάνεται η 

διόρθωση του φαινοτύπου της λευκοδυστροφίας και 

επανασύνδεση των χασµοδυνδέσµων.  Η σηµασία της µελέτης 

έγκειται στο ότι ανοίγει το δρόµο για γονιδιακή θεραπεία 

αντικατάστασης της µεταλλαγµένης κοννεξίνης σε ασθενείς µε 

αυτή τη µορφή λευκοδυστροφίας και σε άλλες παρόµοιες 

παθήσεις.
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