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SANTRUMPOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
4SM – keturių būsenų modelis
λ – puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitis esant V0
Å – angstremas (10-10 m; 0,1 nm)
AIC – Akaike informacijos kriterijus
ATP – adenozin-5‘-trifosfatas
BAPTA – 1,2-bis(o-aminofenoksi)etano-N,N,N‘,N‘-tetraacto rūgštis
cAMP – ciklinis adenozin 3',5'-monofosfatas
CNS – centrinė nervų sistema
Cx – koneksinas
EGFP – žalios spalvos fluorescencinis baltymas
(angl. enhanced green fluorescent protein)
EGTA – etilenglikolio tetraacto rūgštis
(angl. ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid)
gj – plyšinės jungties kanalų laidumas
gj,init – pradinis plyšinės jungties kanalų laidumas
HEPES – 4-(2-hidroksietil)-1-piperaziniletano sulfoninė rūgštis
(angl. 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)
Ij – plyšinės jungties kanalų srovė
iRNR – informacinė ribonukleino rūgštis
IP3 – inozitolio 1,4,5-trifosfatas
kDa – kilodaltonas
MF4 – fluorescencinis magnio jonų dažas (angl. Mag-Fluo-4)
Mg2+i – viduląsteliniai magnio jonai
[Mg2+]i – viduląstelinė magnio jonų koncentracija
[Mg2+]p – vidinio (pipetės) tirpalo magnio jonų koncentracija
NaAsp – natrio aspartatas.
NMDA – N-metil-D-aspartatas
NS – nervų sistema
OxCer – žalsvai mėlynos spalvos fluorescencinis baltymas
(angl. moxCerulean3)
pHi – viduląstelinis pH
PNS – periferinė nervų sistema
PJ – plyšinė jungtis
SSE – paklaidų kvadratų suma
Vj – jungties įtampa
Vm – transmembraninė įtampa
V0 – įtampos reikšmė prie kurios puskanalio atviros ir uždaros būsenų dažniai
yra lygūs
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ĮVADAS
Koneksinų formuojami plyšinių jungčių (PJ) kanalai yra pralaidūs jonams,
metabolitams ir signalinėms molekulėms. Jie užtikrina homeostazės
palaikymą, metabolinę ir elektrinę tarpląstelinę sąveiką. Koneksinų raiška
pasižymi visos organizmo ląstelės, išskyrus diferencijuotas skeleto raumens
ląsteles, eritrocitus bei subrendusias spermatozoidų ląsteles (šių ląstelių
pirmtakės pasižymi PJ raiška) [1]. Žmogaus genome aptiktas 21 membraninių
baltymų koneksinų šeimos genas [2]. Šiame darbe koneksinų pavadinimai
trumpinami (Cx), skaičius prie koneksino nurodo jo masę kilodaltonais (kDa)
[3].
Koneksinų formuojami kanalai užtikrina normalią organų veiklą.
Pavyzdžiui, širdyje PJ kanalai, kuriais perduodamas elektrinis impulsas, yra
gyvybiškai svarbūs sinchroniniam širdies raumens susitraukimui [4].
Nervinėje sistemoje koneksinai sudaro elektrines sinapses tarp neuronų ir
užtikrina neuroninių tinklų sinchronizavimą [5]. Įvairios mutacijos
koneksinus koduojančiuose genuose nulemia paveldimas ligas [1, 6–9]. Be
to, tam tikri koneksinų genų polimorfizmai siejami su padidėjusia rizika sirgti
širdies ir kraujagyslių ligomis [10, 11]. Dėl šių priežasčių iš koneksinų
formuojami PJ kanalai vis plačiau tiriami kaip galimas taikinys kuriant naujus
medikamentus ar gydymo metodus.
PJ kanalai yra jautrūs įvairiems biofizikiniams ir biocheminiams
veiksniams. Pavyzdžiui, jie yra reguliuojami jungties įtampa (Vj),
transmembranine įtampa (Vm), viduląsteliniu pH, dvivalenčių katijonų, tokių
kaip Ca2+ ir Mg2+, koncentracija, potransliacinėmis modifikacijomis, taip pat
yra jautrūs įvairioms cheminėms medžiagoms ir reaguoja į vaistinius
preparatus [12–17].
Dėl didžiulės ekspresijos neuronuose Cx36 gali būti vadinamas
pagrindiniu žinduolių CNS elektrines sinapses formuojančiu koneksinu [18–
20]. Cx36 formuojami PJ kanalai yra randami ir tarp kasos β ląstelių, kur jie
atlieka insulino sekrecijos moduliavimo funkciją [21]. Specifinės Cx36
biofizikinės savybės (labai mažas vienetinių kanalų laidumas [22–24],
procentiškai mažas funkcinių kanalų kiekis [25, 26], mažas jautrumas
jungties įtampai (Vj) [22, 23, 27], heterotipinių PJ kanalų neformavimas su
kitomis koneksinų izoformomis [28]) apsunkina šio koneksino
eksperimentinius biofizikinius tyrimus.
Ankstesniame tyrime buvo parodyta, kad išskirtinį Cx36 PJ kanalų
laidumo didėjimą, esant mažai [Mg2+]i koncentracijai, nulemia baltymo
pirmojoje tarpląstelinėje kilpoje (E1) 47-oje pozicijoje esanti asparto rūgštis,
kuri galimai sudaro Mg2+ jonų prisijungimo vietą [29]. Žinios apie Cx36 PJ
8

kanalų reguliavimo magnio jonais mechanizmus yra ypač svarbios, kadangi
[Mg2+]i pokyčiai siejami su besikeičiančiu neuronų aktyvumu bei įvairiomis
patologijomis. Esant fiziologiniam nervų sistemos aktyvumui, neuronuose
mažėja viduląstelinė ATP koncentracija ([ATP]i) ir didėja [Mg2+]i [30].
Pirmosiomis miego valandomis [30] ar esant gliukozės ir laktato ekspozicijai
[31] vyksta atvirkštinis procesas – didėja [ATP]i, mažėja [Mg2+]i. [Mg2+]i
pokyčius ląstelėse taip pat sukelia įvairios patologijos – [Mg2+]i didėjimą
sukelia smegenų išemija, hipoksija, epilepsija [32–34], šizofrenija [35],
mažėjimą – Alzheimerio, Parkinsono ligos, išsėtinė sklerozė, mitochondrijų
ligos [36–39].
Įdomu ir reikšminga yra tai, kad Cx36 N-galo aminorūgštys taip pat gali
turėti įtakos PJ kanalų reguliavimui magnio jonais [17]. Manoma, kad N-galo
aminorūgštys sudaro koneksinų greituosius vartus [40]. Greitieji vartai gali
būti teigiamo arba neigiamo poliškumo, kuris parodo, kokio poliškumo
(ženklo) jungties įtampa nulemia jų užsidarymą. Cx36 greitųjų vartų
jautrumas Vj poliškumui, mūsų žiniomis, kol kas nebuvo nustatytas dėl šio
koneksino specifinių biofizikinių savybių.
Šiame darbe eksperimentiškai įvertinta Cx36 N-galo aminorūgščių įtaka
PJ kanalų reguliavimo magnio jonais bei įtampa mechanizmams. Šiam tikslui
buvo atlikti struktūriniai-funkciniai tyrimai panaudojant vienos
aminorūgšties pakaitos mutacijas. Nustačius kritines aminorūgštis, kurios yra
svarbios reguliaciniams mechanizmams, ateityje įmanoma sukurti vaistinius
preparatus, paveikiančius specifines baltymo sritis. Detalesnis Cx36 PJ
kanalų reguliavimo magnio jonais ar įtampa mechanizmų fundamentinis
suvokimas taip pat gali pasitarnauti ne tik neuromokslų, bet ir oftalmologijos
bei endokrinologijos mokslų sritims. Vienos aminorūgšties pakaitos
mutacijos buvo pasirinktos sugretinus Cx43 ir Cx36, kurie reikšmingai
skiriasi biofizikinėmis savybėmis, N-galo aminorūgščių sekas.
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DARBO TIKSLAS, MOKSLINIS NAUJUMAS
Darbo tikslas
Įvertinti baltymo N-galo aminorūgščių įtaką koneksino-36 formuojamų
plyšinių jungčių kanalų biofizikinėms savybėms.
Darbo uždaviniai
1.
2.
3.
4.
5.

Nustatyti N-galo aminorūgščių pakaitų įtaką Cx36 PJ kanalų jungties
laidumui ir jautrumui priklausomai nuo magnio jonų koncentracijos.
Įvertinti N-galo aminorūgščių pakaitų poveikį Cx36 PJ kanalų
pralaidumui magnio jonams.
Eksperimentiniais duomenimis parodyti naujausio matematinio keturių
būsenų modelio tinkamumą koneksinų PJ kanalų biofizikinių savybių
įvertinimui.
Įvertinti Cx36 ir Cx36 N-galo pakaitų mutantų PJ kanalų jungties
laidumo priklausomybę nuo jungties įtampos.
Nustatyti Cx36 puskanalių, sudarančių PJ kanalus, greitųjų vartų
jautrumą jungties įtampos poliškumui ir įvertinti, ar Cx36 N-galo
pakaitos nulemia jautrumą jungties įtampos poliškumui.
Darbo mokslinis naujumas

Disertaciniame darbe tirta baltymo N-galo aminorūgščių įtaka Cx36
plyšinių jungčių kanalų biofizikinėms savybėms bei kanalų funkcijų
priklausomybei nuo viduląstelinės Mg2+ jonų koncentracijos ([Mg2+]i).
Rezultatai parodė, kad pakeitimas į teigiamo krūvio aminorūgštį tryliktoje ir
aštuonioliktoje pozicijose iš esmės pakeitė [Mg2+]i poveikį mutuotų Cx36 PJ
kanalų jungties laidumui bei pralaidumui Mg2+ jonams. Tai rodo, kad N-galo
aminorūgštys gali turėti svarbų vaidmenį reguliuojant Mg2+ jonų poveikį
Cx36 kanalų funkcijoms. Be to, eksperimentinių duomenų pagrindu atlikto
matematinio modeliavimo rezultatai leido įvertinti galimus Mg2+ jonų
poveikio mechanizmus.
Panaudojus plyšinių jungčių biofizikines savybes aprašantį matematinį
modelį, kurio PJ kanalų biofizikinių savybių įvertinimo patikimumas yra
parodytas, buvo nustatyti reikšmingi skirtumai tarp Cx36 ir Cx36 N-galo
mutantų jautrumo jungties įtampai, atsižvelgiant ir į kinetiką aprašančius
parametrus. Remiantis Cx36 N-galo mutacijų tyrimo duomenimis, buvo
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nustatytas šio koneksino greitųjų vartų jautrumas jungties įtampos
poliškumui, kas iki šiol nebuvo nustatyta.
Gauti rezultatai reikšmingai papildo turimas žinias apie Cx36 PJ kanalų
biofizikines savybes ir jų moduliavimą Mg2+ jonų koncentracijos pokyčiais
bei suteikia įžvalgų apie galimus šių kanalų reguliavimo mechanizmus. Tai
ypač svarbu žinant, kad Cx36 yra pagrindinis koneksinas, sudarantis
elektrines sinapses tarp neuronų žinduolių centrinėje nervų sistemoje,
kuriuose tiek fiziologinėmis, tiek patologinėmis sąlygomis gali vykti
neuronais perduodamų veikimo potencialų bei viduląstelinės Mg2+ jonų
koncentracijos pokyčiai, tiesiogiai veikiantys elektrines sinapses.
Viduląstelinė Mg2+ jonų koncentracija, galinti tiesiogiai ir stipriai paveikti
elektrines sinapses, atlieka svarbų vaidmenį valdant neuroninę veiklą ir
koordinuojant neuroninius tinklus.
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1. LITERATŪROS APŽVALGA
1.1. Koneksinų ir plyšinių jungčių struktūra
Kiekvieną membraninį baltymą koneksiną (1.1.1 pav. A) sudaro šios
struktūrinės dalys: N-galas (NH2 funkcinė grupė), keturi transmembraniniai
domenai (TM1–TM4), pirmoji ir antroji tarpląstelinės kilpos (E1 ir E2),
citoplazminė kilpa (CL) ir C-galas (COOH funkcinė grupė). Pagal
aminorūgščių sudėtį konservatyviausios koneksinų struktūrinės dalys yra
transmembraniniai domenai ir tarpląstelinės kilpos, mažiausiai
konservatyvios – citoplazminė kilpa ir C-galas [41].
Šeši koneksinų baltymų subvienetai ląstelės membranoje formuoja
tuščiavidurę šešiakampio formos struktūrą – puskanalį (koneksoną).
Puskanaliai skirstomi į homomerinius (sudaro šeši vienodos izoformos
koneksinų subvienetai) ir heteromerinius (sudaro skirtingų izoformų
koneksinų subvienetai). Skirtingų koneksinų izoformų subvienetų
sugebėjimą formuoti heteromerinius puskanalius apsprendžia aminorūgštys,
esančios tarp CL ir TM3 [28]. Cx26 puskanalio kristalografinės struktūros
analizė atskleidė (1.1.2 pav. A), kad viduląstelinio, transmembraninio ir
tarpląstelinio regionų ilgiai yra atitinkamai 19 Å, 38 Å ir 23 Å [42]. Iš
citoplazminės pusės maksimalus puskanalio diametras yra 92 Å. Puskanalio
poros plačiausias diametras yra 35 Å, esantis arčiau citoplazmos,
siauriausias – 14 Å, esantis arčiau tarpląstelinio regiono (1.1.2 pav. B). Šalia
esančių ląstelių membranose esantys puskanaliai gali suformuoti PJ kanalą.
PJ kanalų sankaupa, jungianti dvi šalia esančias ląsteles, vadinama plyšinės
jungties plokštele (angl. gap junction plaque) arba tiesiog PJ. Pavienių
koneksinų kanalų grupavimasis į PJ plokštelę (pvz., Cx43) yra svarbus
užtikrinant tarpląstelinę elektrinę sąveiką [43]. Svarbu paminėti, kad ne visi
jungties plokštelėje esantys koneksinų kanalai yra funkcionalūs. Santykis,
funkcionalių kanalų kiekio nuo visų jungties plokštelės kanalų kiekio, skiriasi
tarp koneksinų izoformų. Transfekuotose HeLa ląstelėse, kurios ekspresuoja
egzogeninius koneksinus ir formuoja PJ kanalus fiziologinėmis sąlygomis,
šis santykis varijavo: Cx43 – ~0,1 [43], Cx45 – ~0,04 [44], Cx57 – ~0,01
[45], Cx36 – ~0,008 [25]. Įdomu, kad tarp trišakio nervo mesencefalinio
branduolio neuronų formuojamose Cx36 PJ šis santykis dar mažesnis – tik
0,001 [26]. Stuburiniuose organizmuose PJ formuoja koneksinai,
bestuburiuose – panašios struktūros baltymų šeima ineksinai [46]. Koneksinų
PJ kanalai yra skirstomi į homotipinius (sudarytų iš vienodų koneksinų
puskanalių) arba heterotipinius (sudarytų iš skirtingų koneksinų puskanalių)
(1.1.1 pav. B). Aminorūgštys, esančios E2, apsprendžia skirtingų koneksinų
12

puskanalių sugebėjimą formuoti heterotipinius PJ kanalus [28, 47]. Didesnis
aminorūgščių homologiškumo laipsnis, randamas E1, rodo, kad E2 yra
žymiai svarbesnė koneksinų struktūrinė dalis, nulemianti sugebėjimą
formuoti heterotipines PJ nei E1 [48].

1.1.1 pav. Koneksino baltymo ir puskanalių bei plyšinių jungčių struktūros.
A – standartinė, pavyzdinė koneksino subvieneto struktūra. B –
homomerinių puskanalių ir homotipinių bei heterotipinių plyšinių jungčių
kanalų struktūros.
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A
B

1.1.2 pav. Koneksinų formuojamų struktūrų išmatavimai angstremais
(1 Å = 10-10 m = 0,1 nm). A – Cx26 puskanalių, formuojančių PJ kanalą,
išmatavimai. B – Cx26 puskanalio vaizdas iš citoplazminės pusės ir
išmatavimai. Skirtingos spalvos atvaizduoja skirtingus antrinės baltymų
struktūros koneksinų subvienetus Cx26 puskanaliuose.
Pastaba: paveikslui sukurti naudotos kristalografinio Cx26 baltymo struktūros modelio [42]
koordinatės iš baltymų duomenų banko RCSB PDB (https://www.rcsb.org/3d-view/2zw3).
Naudota internetinė molekulinės grafikos programa Mol* [49] iš baltymų duomenų banko
RCSB PDB.

1.2. Koneksinų plyšinės jungtys nervų sistemoje
Stuburinių organizmų nervų sistemą (NS) galima skirstyti į centrinę ir
periferinę nervų sistemas (CNS ir PNS). CNS sudaro galvos ir nugaros
smegenų neuronai bei pagalbinės glijos ląstelės. PNS sudaro neuronų mazgai
(ganglijai) ir glijos ląstelės, kurios yra randamos už galvos ar nugaros
smegenų ribų.
1.2.1. Koneksinų funkcijos neuronuose
Neuronų jungtys (sinapsės) tradiciškai yra skirstomos į chemines ir
elektrines. Dar galima išskirti mišrias sinapses, randamas galvos ir nugaros
smegenyse [50–53]. Cheminės sinapsės organizmuose yra žymiai dažnesnės
nei elektrinės [54]. Cheminės sinapsės dažniausiai sudaromos tarp neuronų
dendritų ir aksonų galų. Elektrines sinapses sudaro koneksinų formuojamos
PJ ir tarp vienodų struktūrinių neuronų dalių. Elektrinės sinapsės pasižymi
14

dvipusiu elektrinio impulso sklidimu, greitais membranos potencialo
pokyčiais ir momentine rektifikacija [29]. Yra žinoma, kad elektrinės
sinapsės yra svarbios neuronų tinklų sinchronizavimui ir atminties
formavimui [5, 55]. Mišrios sinapsės tarp žiurkių hipokampo CA3
piramidinių neuronų yra glutamaterginės, jose randami ir Cx36 PJ kanalai
[52]. Graužikų vestibiulinio branduolio neuronų mišriose sinapsėse randamas
vezikulinis glutamato transporteris-1 (vglut-1) ir Cx36 PJ kanalai [56].
Auksinių žuvelių užpakalinių smegenų neuronų (Mauthner ląstelių) mišriose
sinapsėse rastas NR1 subvienetas NMDA glutamato receptoriaus ir Cx35 PJ
kanalai [57]. Cx35 yra žuvų ortologas žinduoliuose randamo Cx36 [57].
Žinduolių neuronuose aptikta Cx36, Cx45, Cx50, Cx57 ir galimai Cx30.2,
Cx31.1 baltymų ekspresija [58, 59]. Cx36 PJ randamos tarp neuronų, tarp
mikroglijos ląstelių, tarp mikroglijos ląstelių ir neuronų [22, 60, 61]. Cx36
formuojamos PJ yra ypač svarbios žievės [62], hipokampo [63], gumburo
[64], tinklainės [65, 66] ir kitų smegenų dalių neuronams, užtikrinant
fiziologiškai funkcionuojančią elektrinę sąveiką. Dėl didžiulės ekspresijos
neuronuose Cx36 gali būti vadinamas pagrindiniu žinduolių CNS elektrines
sinapses formuojančiu koneksinu [18–20]. Svarbu paminėti, kad Cx36
formuojamos PJ yra randamos ir tarp kasos β ląstelių, kur jos atlieka insulino
sekrecijos moduliavimo funkciją [21].
Didelė Cx45 ekspresija nustatyta visose pelių smegenų dalyse
embriogenezės laikotarpiu ir pirmas dvi savaites po gimimo. Vėliau Cx45
ekspresija aptikta tik gumbure, hipokampo CA3 regione ir smegenėlėse [67].
Kai kurie autoriai teigė aptikę heterotipinių Cx36/Cx45 PJ kanalų pelių akių
tinklainėje imunohistocheminiais metodais [68], tačiau kiti autoriai tokių
rezultatų neatkartojo [69]. Panašu, kad Cx36 negali sudaryti homomerinių
heterotipinių PJ su kitais koneksinais, tačiau galimai įmanomas heteromerinių
puskanalių formavimas [28]. Kitų autorių nuomone, Cx36 ir Cx45 formuoja
bihomotipines PJ ląstelėse [70]. Tokiu atveju tarp ląstelių randami
homotipiniai Cx36 ir Cx45 PJ kanalai, tačiau heterotipinės sąveikos tarp šių
PJ kanalų nėra.
Epilepsija – tai sutrikimas, kuriam būdingas ilgalaikis polinkis sukelti
epilepsijos priepuolius galvos smegenyse [71]. Epilepsijos priepuolis gali būti
apibrėžiamas kaip trumpalaikis požymių ir (arba) simptomų pasireiškimas dėl
nenormalaus, per didelio ar sinchroninio smegenų neuronų aktyvumo [72].
Žinant, kad Cx36 PJ kanalai formuoja elektrines sinapses tarp neuronų,
nenuostabu, kad buvo tirta šio koneksino įtaka epilepsijos priepuolių genezei.
Yra žinoma, kad Cx36 vieno nukleotido polimorfizmas c.588C>T siejamas
su didesne rizika susirgti nepilnamečių mioklonine epilepsija (angl. juvenile
myoclonic epilepsy) [73, 74]. Skirtinguose eksperimentinių gyvūnų
(graužikų) epilepsijos modeliuose analizuojant Cx36 iRNR pokyčius gauti
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nevienareikšmiai rezultatai [75, 76]. Vienų autorių darbuose aprašytas Cx36
iRNR kiekio padidėjimas [77, 78], kitų – sumažėjimas [79, 80] arba pokytis
neužfiksuotas [81–84]. Epilepsija sergančių pacientų hipokampo ląstelėse
Cx36 iRNR kiekio pokyčių nepastebėta [85].
Apibendrinant galima pasakyti, kad nespecifiniai koneksinų PJ kanalų
blokatoriai (pvz., medžiagos, skatinančios viduląstelinio pH (pHi) mažėjimą,
ilgų grandinių alkoholiai, anestetikai ir kt.) slopina su epilepsija siejamą
patologinę elektrinę tapląstelinę sąveiką. Ir atvirkščiai: nespecifinės
medžiagos, skatinančios koneksinų PJ kanalų atsidarymą (pvz., medžiagos,
skatinančios pHi didėjimą – amonio chloridas, trimetilaminas) skatina su
epilepsija siejamą patologinę elektrinę tapląstelinę sąveiką [75]. Yra
parodytas in vivo Cx36 specifinio blokatoriaus kvinino antikonvulsinis
poveikis [86].
Cx50, Cx57, Cx30.2 PJ kanalai yra randami graužikų tinklainėse [87–89].
1.2.2. Koneksinų funkcijos glijos ląstelėse
Pagrindinės CNS glijos ląstelės yra astrocitai, oligodendrocitai ir
mikroglijos ląstelės. Astrocitų, sujungtų PJ kanalais, formuojami tinklai
reguliuoja tarpląstelinio K+ koncentraciją [90], neurotransmiterių, pvz.,
glutamato koncentracijas [91, 92]; didina [Ca2+]i (formuoja vadinamąsias
„kalcio bangas“), todėl vyksta tinklo sinchronizavimas, neurotransmiterių
sekrecija, daroma įtaka sinapsių plastiškumui ir intergralumui [93, 94].
Astrocitai skatina mielino sintezę oligodendrocituose [95], formuoja glijos
randus po CNS pažeidimo [96], galimai padeda CNS neuronų aksonų
regeneracijai [97], suteikia neuronams mitybinių medžiagų [98, 99], atlieka
struktūrinę, neuronų sinapsių reguliacinę [98] ir kitas funkcijas. Manoma, kad
astrocitų Cx43 puskanaliai yra svarbūs baimės ir erdvinės trumpalaikės
atminties konsolidavimui [100, 101].
Pagrindinė oligodendrocitų funkcija yra mielino sintezė ir mielino dangalo
sekcijų formavimas aplink neuronų aksonus. Neuronų aksonai gali būti
padengti arba nepadengti mielino dangalu. Mielinas – lipidų turinti baltos
spalvos medžiaga, kuri atlieka elektrinio izoliatoriaus funkciją. Mielino
dangalas aksoną dengia segmentais (segmentus skiria Ranvjė sąsmaukos), o
ne išilgai per visą aksono ilgį. Aksonuose, padengtuose mielino dangalu,
elektrinis impulsas sklinda žymiai greičiau nei aksonuose be mielino (iki 150
m/s lyginant su 0,5–10 m/s) [24]. Aksonų galuose mielino dangalo
nerandama. CNS mielino dangalo segmentų formavimą atlieka
oligondendrocitai, PNS – Švano ląstelės. Mielino dangalo segmentuose
randami Cx29 ir Cx32 [59, 102]. Vienas oligodendrocitas gali formuoti
mielino dangalo segmentus ant (iki penkiasdešimties) atskirų neuronų aksonų
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[103]. Oligodendrocitai taip pat suteikia neuronams mitybinių medžiagų
[104].
Mikroglijos CNS atlieka imuninę bei makrofaginę funkcijas [105–108].
Neaktyvuotoje būsenoje mikroglijos atlieka CNS stebėsenos funkciją ieškant
pažeidimų [109, 110]. Aktyvuotos mikroglijos atlieka fagocitinę, antigenų
prezentavimo, uždegimo mediatorių ir citotoksinių medžiagų sekrecijos
funkcijas [106, 108]. Mikroglijos taip pat yra svarbios neuronų sinapsių
formavimui bei išardymui [111].
CNS glijos ląstelėse astrocituose aptinkama Cx26, Cx30, Cx40, Cx43 ir
Cx47, oligodendrocituose – Cx29, Cx32, Cx36, Cx47, mikroglijose – Cx43,
Cx36, Cx45 baltymų ekspresija [59, 60, 112]. Žmogaus smegenyse astrocitai
sudaro ~19–40 %, oligondendrocitai ~45–75 %, mikroglijos – ne daugiau nei
10 % visų glijos ląstelių [113]. Manoma, kad žmogaus smegenyse glijos
ląstelių-neuronų santykis (angl. glial neuronal ratio (GNR)) yra maždaug 1,5
(įskaičiuojant smegenų baltosios medžiagos ląsteles, santykis padidėja iki 3)
[113]. Apibendrinant galima teigti, kad CNS funkcionavimui didžiulę įtaką
turi ir glijos ląstelių koneksinų PJ.
Astrocituose dažniausiai aptinkamos Cx30 ir Cx43 formuojamos PJ, tačiau
šių koneksinų formuojamų PJ kanalų pasiskirstymas skirtingose galvos
smegenų dalyse yra nevienodas. Cx30 PJ daugiausiai randamos smegenėlėse,
mažiausiai – hipokampe ir smegenų žievėje [112]. Hipokampe dažniausiai
randami Cx43 formuojami PJ kanalai [112]. Įdomu, kad graužikų hipokampe
astrocitų Cx30 puskanaliai netiesiogiai reguliuoja glutamatines,
sužadinančias chemines sinapses. Astrocitų membranų iškišos, įlįsdamos į šių
sužadinančių sinapsių sinapsinį plyšį, per glutamato transporterį-1 sumažina
neurotansmiterio glutamato kiekį taip reguliuodamos šių sinapsių aktyvumą.
Cx30 puskanaliai atlieka reguliacinę funkciją, skatindami astrocitų
membranų iškišų įsiterpimą į šias sinapses [114, 115].
Epilepsijos tyrimuose taip pat detaliai analizuotas vienas iš pagrindinių
astrocitų tinklų koneksinų – Cx43. Cx43 PJ kanalai pasižymi žymiai didesniu
vienetinių kanalų laidumu nei neuronų Cx36 PJ kanalai – atitinkamai ~60–
100 pS [116] ir ~10–15 pS [22, 23]. Neuronų ir astrocitų tinklai daro įtaką
vieni kitiems ir yra funkciškai tarpusavyje susiję [75]. Yra parodyta, kad
viduląstelinės kalcio jonų koncentracijos ([Ca2+]i) padidėjimas astrocituose
koreliuoja su židininės epilepsijos metu aptinkamų patologinių elektrinių
iškrovų iniciacija ir tęstinumu [117].
Epilepsija sergančių pacientų žievės, hipokampo ir smilkinio skilties
naujosios žievės neuronuose Cx43 iRNR kiekis yra padidėjęs [85, 118, 119].
Kitame moksliniame darbe aprašytas Cx43 iRNR kiekio sumažėjimas
hipokampo ląstelėse, tačiau nepastebėta Cx43 baltymo ekspresijos pokyčių
[120]. Skirtinguose eksperimentinių gyvūnų (graužikų) epilepsijos
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modeliuose irgi gauti nevienodi rezultatai – Cx43 iRNR kiekis didėjo [78, 82,
83, 121–124], mažėjo [122, 125] arba nekito [77, 79–81, 84]. Keliose in vivo
epilepsijos studijose parodyta, kad selektyvus Cx43 PJ kanalų blokatorius
meklofenamo rūgštis turi antikonvulsinį poveikį [126, 127]. Viename iš
naujesnių straipsnių teigiama [128], kad astrocitinis Cx43 gali turėti didesnę
įtaką epilepsijos priepuolių formavimuisi nei neuroninis Cx36. Straipsnyje
taip pat pateikiama Cx43 veikimo schema, esant skirtingoms epilepsijos
rūšims (esant/nesant traukuliams). Įdomu, kad net ~30 % pacientų, sergančių
reta, Cx43 geno mutacijų sukelta ektoderminės displazijos atmaina (angl.
oculodentodigital dysplasia (ODDD)), pasireiškia neurologiniai simptomai
[129], įskaitant epilepsijos priepuolius [130]. Tiriant su šia ektoderminės
displazijos atmaina susijusių vienos aminorūgšties pakaitos Cx43 mutacijų
(I31M, G138R, G143S, H194P) įtaką HeLa ląstelėse formuojamiems PJ
kanalams ir puskanaliams, nustatytas pranykęs sugebėjimas formuoti PJ
kanalus tarp ląstelių membranų. Nustatytas ir didesnis mutuotų Cx43 I31M,
G138R ir G143S puskanalių aktyvumas. Mutuoti Cx43 G138R ir G143S
puskanaliai taip pat pasižymėjo ilgesniu puskanalių funkcionavimo
membranose laikotarpiu [131].
Verta paminėti, kad glijos ląstelėse randami Cx26 ir Cx30 taip pat
užtikrina fiziologines vidinės ausies sraigės atraminių ląstelių funkcijas. Šių
koneksinų mutacijos sukelia nesindrominį ir sindrominį kurtumą, asocijuotą
su odos ligomis (keratito-ichtyozės-kurtumo sindromas) [132–134].
Pagrindiniai koneksinai, formuojantys homotipinius PJ kanalus tarp
oligodendroricitų, yra Cx32 ir Cx47, šie koneksinai yra ypač svarbūs mielino
sintezei [135, 136]. Šių koneksinų mutacijos (Cx32 ir Cx47 atitinkamai)
siejamos su Charcot-Marie-Tooth [137] ir į Pelizaeus-Merzbacher
panašiomis ligomis [138].
Graužikų galvos smegenų gumbure, hipokampe ir žievėje esantys
astrocitai ir oligondendrocitai formuoja glijos ląstelių tinklą (sincitiumą),
jungdamiesi per heterotipines PJ, sudarytas iš astrocitų Cx30 ir
oligondendrocitų Cx32 [91]. Įdomu, kad autoriai gumbure astrocitų Cx43
ekspresijos nerado, nors anksčiau manyta, kad Cx43 ekspresija randama
visuose galvos smegenų astrocituose [139, 140].
Manoma, kad astrocitai ir oligodendrocitai tarpusavyje taip pat formuoja
heterotipines Cx26/Cx32 ir Cx43/Cx47 PJ [141]. Manoma, kad išsėtinės
sklerozės atmainos – Balo ligos – atveju taip pat sumažėja astrocitinio Cx43
baltymo kiekis; tai gali turėti įtakos astrocitinei-oligodendrocitinei
tarpląstelinei sąveikai ir šios ligos etiologijai [142]. 1.2.2.1 pav. apibendrinant
pavaizduoti pagrindiniai neuronų, astrocitų ir oligondendrocitų koneksinai ir
jų formuojami PJ kanalai.
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1.2.2.1 pav. Pagrindiniai neuronų, astrocitų ir oligodendrocitų koneksinai ir
jų formuojamos plyšinės jungtys. Padidintuose intarpuose matomi išilginis
ir skersinis neurono pjūvis ir jį supančios ląstelės.
Pastaba: modifikuotas paveikslas (lietuviški terminai, pašalinta perteklinė informacija).
Originalaus paveikslo autoriai – Leigh Anne Swayne ir Steffany A. L. Bennett [59], Creative
Commons
Attribution-Share
Alike
4.0
International
licencija
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Cx43 formuojami PJ kanalai taip pat randami aktyvuotose mikroglijos
ląstelėse [143]. Yra duomenų, kad žmogaus ir pelių mikroglijos ląstelėse
randama Cx36 iRNR. Tik pelių mikroglijos ląstelėse randama ir Cx45 iRNR
[60]. Įdomu, kad tarp mikroglijos ląstelių aptikti PJ kanalai, kurie pagal PJ
kanalų laidumo (gj) dydį ir jautrumą Vj yra panašūs į Cx36 PJ kanalus. Dar
įdomiau, kad buvo aptikti PJ kanalai tarp mikroglijos ląstelių ir graužikų
neuronų, išskirtų iš smegenų žievės arba hipokampo. Autorių nuomone, šie
kanalai tarp skirtingų ląstelių rūšių taip pat yra sudaryti iš Cx36 [60].
Pagrindinės PNS glijos ląstelės yra Švano ląstelės. Šios ląstelės atlieka
mielino dangalo sintezę ant PNS neuronų aksonų. Švano ląstelės taip pat
atlieka trofinę funkciją PNS neuronų aksonams [144]. Švano ląstelės (kartu
su makrofagais) padeda pašalinti mirusias PNS ląsteles ir skatina neuronų
aksonų regeneraciją [145]. Viena Švano ląstelė formuoja vieną mielino
dangalo segmentą ant PNS neurono aksono.
Švano ląstelėse randami funkcionuojantys Cx32 PJ kanalai [146]. Šios
plyšinės jungtys užtikrina radialinę komunikaciją tarp Švano ląstelių mielino
dangalo sluoksnių. Dažų pralaidumo tyrimai parodė, kad pelėse, kuriose yra
Cx32 geno veikimo blokavimas, radialinis dažų sklidimas mielino dangalu
nesiskyrė nuo laukinio tipo pelių. Autorių nuomone, kiti Cx (Cx46 ir Cx43)
galimai formuoja funkcionuojančius PJ kanalus [146]. Kitų autorių darbuose
parodyta, kad Švano ląstelėse taip pat randama didelė Cx29 ekspresija [147–
149]. Manoma, kad Cx29 neformuoja koneksinų PJ kanalų [150, 151].
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Genetiškai modifikuotų pelių, neturinčių Cx29 geno (Cx29–/–), analizė
parodė, kad šios pelės turi klausos sutrikimų: joms būdingas klausos slenksčio
vystymosi sulėtėjimas, aukšto dažnio garso girdėjimo praradimas, didesnis
jautrumas garso sukeliamoms pažaidoms. Taip pat šių pelių vidinės ausies
sraigės ganglijų neuronų kūnai pasižymėjo mažesniu mielino dangalo kiekiu.
Autorių nuomone, Cx29 yra svarbus užtikrinant vidinės ausies sraigės
funkcijas [149]. Kitų autorių nuomone, Cx29 ir kalio jonų kanalai KV1.1
galėtų tarpusavyje sąveikauti užtikrinant didelį saltatorinio laidumo greitį
žinduolių neuronuose, padengtuose mielino dangalu [152].
PNS ganglijuose taip pat randamos satelitinės ląstelės, kurios, apsupdamos
sensorinių, simpatinių ir parasimpatinių ganglijų neuronus, atlieka trofinę,
struktūrinę, apsauginę, izoliatorinę ir šių neuronų mikroaplinkos reguliavimo
funkcijas [153, 154].
Pagrindinis ir daugiausiai ištirtas satelitinių ląstelių koneksinas yra Cx43:
jis formuoja PJ tarp satelitinių ląstelių, tačiau formuoja ir funkcinius Cx43
puskanalius [155]. Įdomu, kad, esant periferinių nervų pažeidimams ar
uždegimams, didėja satelitinių ląstelių Cx43 ekspresija ir plyšinių jungčių
formavimasis [154].
1.3. Koneksinai širdies ir kraujagyslių sistemoje
Širdies ir kraujagyslių sistemoje randami tie patys koneksinai – Cx40,
Cx43, Cx45 [141]. Tik kraujagyslių sistemoje dar randamas Cx37 [141, 156].
Žinduolių širdies laidžioji sistema užtikrina prognozuojamą,
kontroliuojamą ir sinchronišką širdies veikimą. Širdies laidžiąją sistemą
sudaro šios pagrindinės dalys: sinusinis mazgas (SA mazgas),
atrioventrikulinis mazgas (AV mazgas), Hiso pluoštas, kairioji ir dešinioji
pluošto kojytės, Purkinje skaidulos. Veikimo potencialo sklidimą laidžiąja
sistema ir darbinio miokardo sinchroniškus susitraukimus užtikrina skirtingų
Cx izoformų PJ, esančios tarp širdies ląstelių.
Dešiniajame prieširdyje esančiame SA mazge sugeneruotas veikimo
potencialas sklinda prieširdžiais iki AV mazgo. AV mazge veikimo
potencialo sklidimo greitis yra sulėtinamas. Taip užtikrinama, kad visas
kraujas, esantis prieširdžiuose, prieširdžių darbinio miokardo susitraukimo
metu patektų į skilvelius. Kai tai įvyksta, veikimo potencialas iš AV mazgo
toliau sklinda Hiso pluoštu, dešiniąja ir kairiąja pluošto kojytėmis iki širdies
viršūnės, kol galiausiai pasiekiamos Purkinje skaidulos. Purkinje skaidulos
skatina skilvelių darbinio miokardo susitraukimą ir kraujo patekimą į plaučių
kamieną ir aortą.
Skirtingose širdies dalyse veikimo potencialo greitis skiriasi – lėčiausiai
impulsas sklinda SA ir AV mazguose (~0,05 m/s). Prieširdžiuose veikimo
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potencialas sklinda greičiau – nuo ~0,5 iki ~1 m/s. Greičiausiai veikimo
potencialas sklinda Hiso pluoštu, dešiniąja ir kairiąja pluošto kojytėmis ir
Purkinje skaidulomis (~2 m/s) [157].
Žinduolių širdies SA ir AV mazguose randama daugiau Cx45 PJ kanalų,
kurie pasižymi mažesniu elektriniu laidumu nei kitų širdies koneksinų [158,
159]. Pelių širdžių SA ir AV mazguose taip pat randamas Cx30.2, kurio
formuojamos homotipinės ir heterotipinės PJ su kitais širdies koneksinais,
pasižymi mažu vienetinių kanalų laidumu [157, 160]. Manoma, kad mažo
vienetinio laidumo koneksinų PJ kanalai yra atsakingi už elektrinio impulso
sulėtinimą AV mazge [141]. Cx40 ir Cx43 PJ kanalai pasižymi dideliu
elektriniu laidumu, kas užtikrina greitesnį elektrinio impulso sklidimą [157].
Cx40 ir Cx43 PJ randamos prieširdžių darbiniame miokarde, skilvelių
darbiniame miokarde randamos tik Cx43 PJ [141]. Cx45 PJ kanalų
darbiniame miokarde randama labai mažai; daugiau Cx45 PJ kanalų randama
prieširdžių darbiniame miokarde [161].
1.3.1 pav. pavaizduoti apibendrinti pagrindiniai, dažniausiai suaugusių
žinduolių širdyse randami skirtingų koneksinų izoformų PJ kanalai [141]. Šie
koneksinai galimai formuoja homotipinius, heterotipinius ir heteromerinius
PJ kanalus širdies organe [157].
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1.3.1 pav. Koneksinų raiška suaugusių žinduolių širdyje.
Pastaba: modifikuotas paveikslas (lietuviški terminai, įdėtos linijos, nupiešta schematizuota
širdies laidžioji sistema). Originalaus paveikslo autorius – vartotojas Stenemo, Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licencija (https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/).

Svarbu paminėti, kad yra skirtumų tarp biologinių rūšių ekspresuojamų
koneksinų, pvz., Cx40 jūrų kiaulyčių širdyse randamas tik prieširdžiuose,
tačiau žiurkės širdyje Cx40 randamas Hiso pluošte, pluošto šakose ir Purkinje
skaidulose [162]. Pelės širdyje randamas Cx30.2 [157], tačiau tariamas
žmogaus ortologas Cx31.9 žmogaus širdyje vienų autorių darbuose buvo
aptiktas [163, 164], kitų – neaptiktas [165].
Kraujagyslėse koneksinų formuojami PJ kanalai randami endotelio ir
lygiųjų raumenų audiniuose. Koneksinų PJ kanalai yra randami tarp to paties
audinio ląstelių ir tarp šių skirtingų kraujagyslių audinių ląstelių. Koneksinų
PJ kanalai kraujagyslėse užtikrina šias kraujagyslių funkcijas: elektrinę
sąveiką, sinchronizuotą vazokonstrikciją ir vazodiletaciją, metabolitų pernašą
tarp kraujagyslės audinių. Ciklinis adenozin-3'5'-monofosfatas (cAMP),
inozitolio 1,4,5-trifosfatas (IP3), kalcio jonai ir kiti metabolitai pernešami
tiesiogiai per koneksinų PJ kanalus tarp kraujagyslių endotelio ir lygiųjų
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raumenų ląstelių. Aortos ir arterijų endotelio ląstelėse daugiausia randama
Cx40 ir Cx37, arteriolėse – Cx40. Taip pat aptinkami mažesni kiekiai Cx43.
Arterijų ir arteriolių lygiųjų raumenų ląstelėse daugiausia randama Cx37,
aortoje – Cx43. Kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelėse taip pat randamas
Cx45 [141]. Manoma, kad Cx40 geno mutacijos sukelia šeiminę prieširdžių
fibriliaciją-11 (angl. familial atrial fibrillation-11 (ATFB11)) [9]. Šią ligą
charakterizuoja prieširdžių nekoordinuotas elektrinis aktyvumas; pacientų
širdies ritmas yra pagreitėjęs ir nereguliarus, didesnė insulto ir staigios mirties
tikimybė [166]. Taip pat yra duomenų, kad Cx40 ir natrio įtampa
reguliuojamų kanalų alfa subvieneto 5 (angl. SCN5A) genų mutacijos kartu
sukelia šeimyninę prieširdžių sustojimo ligą (angl. familial atrial standstill
(ATRST1)) [167]. Tai labai reta liga, pasireiškianti elektrinio ir mechaninio
aktyvumo prieširdžiuose išnykimu, dažnu sergančiųjų alpimu [168].
1.4. Biofizikinės plyšinių jungčių savybės
PJ kanalų laidumas (gj), kaip ir daugelio membraninių jonų kanalų,
pasižymi jautrumu įtampai (angl. voltage gating) [15, 169]. PJ kanalai yra
jautrūs dviejų rūšių įtampoms: transmembraninei (Vm) ir jungties arba
tarpląstelinei įtampai (Vj). Vm galima apibūdinti kaip elektrinio potencialo
skirtumą tarp ląstelės citoplazmos ir tarpląstelinės erdvės. Vj galima
apibūdinti kaip elektrinio potencialo skirtumą tarp dviejų elektrinę sąveiką
turinčių ląstelių citoplazmų [170].
Daugumos stuburinių organizmų koneksinų sudaromų PJ kanalai yra
jautrūs tik Vj [170]. Pavaizduojant grafiškai homotipinių Cx PJ gj-Vj
priklausomybę, gaunamas simetrinis varpo formos grafikas (1.4.2 pav. A, B
dalių gj-Vj priklausomybės grafikai). Didžiausia homotipinės PJ gj reikšmė
pasiekiama, kai Vj = 0; abipus šios reikšmės didėjant Vj, gj mažėja, kol yra
pasiekiamas nusistovėjimas iki jungties liekamojo laidumo gj,min, kurio dydis
priklauso nuo koneksino izoformos ir siekia nuo 5 iki 40 % maksimalaus gj
dydžio [15]. Homotipinių PJ kanalų atsidarymo tikimybė taip pat yra
didžiausia, kai Vj = 0 [170]. gj-Vj priklausomybės jautrumas yra matuojamas
Vj reikšme, ties kuria gj sumažėja per pusę ir žymimas V0. Nuo koneksino
izoformos priklauso gj-Vj priklausomybės grafiko forma (1.4.2 pav. A, B
dalių gj-Vj priklausomybių grafikai) [76]. Koneksinų heterotipinės PJ
pasižymi asimetrija (1.4.2 pav. C dalies gj-Vj priklausomybės grafikas).
Mokslinėje literatūroje yra duomenų, kad Cx26, Cx57 ir Cx45 gali būti
jautrūs Vm. Naguotosios varlės Xenopus oocituose formuojamos Cx26 PJ
pasižymi silpnu jautrumu Vm [171]. HeLa ląstelėse ekspresuojamos Cx 57 PJ
ir naguotosios varlės Xenopus oocituose ekpresuojamos Cx 45 PJ taip pat
pasižymi jautrumu Vm [172, 173]. Cx PJ jautrumas Vm skiriasi tarp Cx
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izoformų ir tarp Cx ekspresuojančių biologinių sistemų – nustatyta, kad tik
naguotosios varlės Xenopus oocituose ekspresuojami Cx43 pasižymi
akivaizdžiu jautrumu Vm [174]. HeLa ląstelėse, ekspesuojančiose Cx43,
Cx43 PJ jautrumas Vm nenustatytas [175]. Tačiau bestuburių PJ formuojantys
baltymai ineksinai pasižymi akivaizdžiu jautrumu Vm ir Vj [176].
Elektrofiziologiniai eksperimentų rezultatai su vabzdžių ląstelių linijomis
[177–179], ekspresuojančiomis bestuburių PJ formuojančius baltymus
ineksinus, atskleidė, kad šių baltymų PJ kanalus įtampa veikia dvejopai.
Matuojant naujai susidarančių vienetinių kanalų laidumą, pastebėti lėti, 10–
15 ms trukmės, kanalų atsidarymai bei po jų sekantys pilni užsidarymai.
Toliau, matuojant Vj poveikį vienetiniams kanalams, pastebėti greiti, 2 ms
trukmės, užsidarymai iki kanalo liekamojo laidumo γres. Tuo metu buvo
manoma, kad lėtieji pilni užsidarymai yra valdomi Vm, o greitieji – Vj [179].
Tolimesni tyrimai su stuburinių organizmų koneksinais parodė, kad šių
baltymų PJ taip pat pasižymi greitais ir nepilnais (iki laidumo γres) vienetinių
kanalų užsidarymais, esant Vj poveikiui [15]. Tai leido paaiškinti visos PJ
liekamąjį laidumą gmin, kuris apibūdintas kaip suma visų PJ vienetinių kanalų
liekamųjų laidumų γres. Taip pat stuburinių PJ būdingi lėti vienetinių kanalų
užsidarymai iki pilnai uždaros būsenos γclosed [15]. Labai svarbu paminėti, kad
pilną kanalų užsidarymą, esant lėtiems pilniems užsidarymams, sukelia ir
cheminiai veiksniai, pvz., anglies dioksidas, arachidoninė rūgštis, ilgų
grandinių alkoholiai [13, 25, 180, 181].
Eksperimentų rezultatai su Cx46 formuojamais puskanaliais naguotosios
varlės Xenopus oocituose įrodė, kad jautrumas įtampai yra puskanalių sąvybė
[182]. Koneksinų formuojami puskanaliai turi dvejus individualius vartus –
greituosius ir lėtuosius, taigi PJ kanalas turi ketverius vartus – po dvejus iš
kiekvieno jį sudarančio puskanalio (1.4.1 pav. A, B) [15]. Greitųjų vartų
veikimas nulemia vienetinių kanalų greitus ir nepilnus užsidarymus iki
liekamojo laidumo γres. Lėtųjų vartų veikimas pasireiškia kaip lėti ir pilni
vienetinių kanalų užsidarymai iki γclosed. Vartais galime pavadinti koneksino
struktūrinę dalį (-is), kurioje (-se) yra įtampai jautrus sensorius. Įtampai jautrų
sensorių sudaro krūvį turinčios aminorūgštys, kurios keičia savo
konformaciją keičiantis elektriniam laukui puskanalyje. Manoma, kad
greitieji vartai yra koneksino N-gale [40], o lėtieji vartai – tarpląstelinėse
kilpose [183]. Greituosius vartus veikia Vj, o lėtuosius – Vj, Vm ir cheminiai
reagentai [15]. Žinoma, kad Cx46 puskanalių lėtieji vartai yra jautrūs ir
mechaniniams veiksniams [184]. Taip pat labai įdomu, kad Cx43 PJ greitųjų
vartų funkcionavimas sutrikdomas, kinta PJ kanalų plokštelės gj-Vj
priklausomybė, jei prie Cx43 C-galo prikabinamas fluorescencinis baltymas
EGFP [175]. Kitų koneksinų PJ kanalų gj-Vj priklausomybei, pvz., Cx36
[185], tokios modifikacijos įtakos nedaro. Šiuo metu nėra tiesioginių
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įrodymų, kad lėtieji ir greitieji vartai galėtų būti susiję, tačiau tam tikri
pavieniai darbai rodo, kad tokia sąsaja įmanoma [186]. Kitų autorių nuomone,
vienų vartų modifikacija veikia kitus vartus; gali būti iš dalies bendras
įtampos sensorius abiem vartams [187].
B

A

1.4.1 pav. Cx43 PJ kanalo neigiamo poliškumo greitųjų ir lėtųjų vartų
išsidėstymo tiriamų ląstelių poros membranose schema. Apskritimai su
rodyklėmis – greitieji vartai, rombai su rodyklėmis – lėtieji vartai. Šių
simbolių pilka spalva simbolizuoja vartų uždarytą būseną, juoda – atidarytą
būseną. A – Hiperpoliarizuojant kairiąją ląstelę („–“ ženklas) abeji šios
ląstėlės puskanalio vartai yra uždarytoje būsenoje. Kitos ląstelės puskanalio
vartai yra atviroje būsenoje, nes tuo metu dešinioji ląstelė yra sąlyginai
teigiamai įkrauta. B – esant Vm ar cheminių reagentų poveikiui abiejų
ląstelių puskanalių lėtieji vartai yra uždaroje būsenoje.
Pastaba: modifikuotas paveikslas (pašalinta perteklinė informacija). Originalaus paveikslo
autoriai – Feliksas F. Bukauskas ir Vytautas K. Verselis [15].

Matuojant visos PJ kanalų plokštelės laidumą (1.4.2 pav. A, B dalių
simetriniai gj-Vj priklausomybių grafikai), Vj pirmiausia veikia lėtuosius
vartus – matomas pradinis gj kritimas. Toliau didinant arba palaikant Vj,
aktyvuojasi PJ kanalų greitieji vartai – stebimas staigus gj kritimas. Galiausiai
pasiekiamas gmin nusistovėjimas, kurį nulemia Vj poveikis abiem vartams
[15]. Labai svarbu paminėti, kad Vj veikia visus puskanalio arba kanalo
nuosekliai išsidėsčiusius vartus. Vienų vartų užsidarymas (ar atsidarymas)
keičia Vj poveikį kitiems vartams. Tokia vartų tarpusavio gj-Vj
priklausomybė yra vadinama priklausanti (angl. contingent gating) [188].
Koneksinų greitieji ir lėtieji vartai pasižymi ir jautrumu Vj poliškumui
(angl. Vj-gating polarity), t. y. kokio poliškumo (ženklo) įtampa nulemia jų
užsidarymą. Eksperimentiniai darbai su Cx46 puskanaliais parodė, kad šio
koneksino greitieji vartai užsidaro esant depoliarizacijai, o lėtieji vartai –
hiperpoliarizacijai [182].
Visų tirtų koneksinų puskanalių lėtieji vartai pasižymi jautrumu neigiamo
poliškumo Vj [141]. Greitieji vartai gali būti jautrūs teigiamo arba neigiamo
poliškumo Vj. Tai priklauso nuo koneksino izoformos, pvz., Cx26 [189],
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Cx46 [190], Cx50 [190, 191] greitieji vartai yra jautrūs (užsidaro esant)
teigiamo poliškumo Vj; Cx32 [189], Cx40 [158], Cx43 [192, 193], Cx45
[158, 193] – neigiamo poliškumo Vj. Koneksinai skirstomi į teigiamo ar
neigiamo Vj poliškumo pagal koneksinų greitųjų vartų jautrumą Vj
poliškumui.
Koneksinų heterotipinės PJ jungtys pasižymi asimetrine gj-Vj
priklausomybe (1.4.2 pav. C dalies gj-Vj priklausomybės grafikas). Jeigu
heterotipinį PJ kanalą sudaro vienodo greitųjų vartų jautrumo Vj poliškumui
koneksinai, abiejų puskanalių greitieji vartai uždaromi to paties poliškumo
įtampa. Skirtingas koneksinų izoformų jautrumas įtampai ir priklausanti gj-Vj
priklausomybė (angl. contingent gating) nulemia asimetrišką gj kritimą
abipus nulinės Vj reikšmės.
Jeigu heterotipinį PJ kanalą sudaro skirtingo greitųjų vartų jautrumo Vj
poliškumui koneksinai, puskanalių greitieji vartai uždaromi skirtingo
poliškumo įtampa. Vienu atveju abu puskanalių greitieji vartai būna uždaroje
būsenoje, kitu atveju, esant priešingo poliškumo įtampai, – atviroje būsenoje
(1.4.2 pav. C schemos). Šios PJ taip pat pasižymi asimetrine gj-Vj
priklausomybe (1.4.2 pav. C dalies gj-Vj priklausomybės grafikas).
Didžiausią gj kritimą 1.4.2 pav. C dalies grafiko dešinėje pusėje (užsidarant
abiem puskanaliams) nulemia labiau Vj jautrus puskanalis – šiuo atveju Cx26.
Skirtingų koneksinų izoformų sugebėjimas sudaryti heterotipinius PJ
kanalus leidžia tirti kanalą sudarančių skirtingų koneksinų puskanalių
greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui.
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A

B

C

1.4.2 pav. Homotipinių Cx32 (A), Cx26 (B) ir heterototipinių Cx32/Cx26
(C) PJ kanalų veikimo schemos ir simetriniai varpo formos (A, B) bei
asimetriniai (C) gj-Vj priklausomybių grafikai. Cx32 greitieji vartai yra
jautrūs (užsidaro esant) neigiamo poliškumo Vj, Cx26 – teigiamo poliškumo
Vj. „+“ ir „–“ ženklai parodo sąlyginį ląstelės membranos, turinčios
puskanalį, kuris sudaro PJ kanalą, įkrovimą (labiau teigiamas ar
neigiamas).
Pastaba: modifikuotas paveikslas (pašalinta perteklinė informacija, parašyta koneksinų
numeracija). Originalaus paveikslo autoriai – Verselis VK, Ginter CS, Bargiello TA [189].

Įvairių koneksinų N-galo antroje arba trečioje pozicijoje esančios
aminorūgštys nulemia greitųjų vartų poliškumą [189–191]. Šių aminorūgščių
pakeitimas kitomis rūgštimis, pvz., krūvį turinčiomis ar neturinčiomis, gali
pakeisti tiriamo koneksino greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui: pakeitus
neigiamo krūvio asparto rūgštį neutralaus krūvio asparagino rūgštimi trečioje
pozicijoje Cx46 ir Cx50 PJ kanaluose, pasikeičia šių mutantinių (Cx46 D3N
ir Cx50 D3N) PJ kanalų greitųjų vartų jautrumas Vj poliškumui – iš teigiamo
į neigiamą [190, 191].
1.5. Matematiniai ir kompiuteriniai modeliai, apibūdinantys koneksinų
plyšines jungtis
Pirmuosius matematinius modelius, kurie apibūdino koneksinų PJ gj-Vj
priklausomybes, dar 1981 m. moksliniuose straipsniuose aprašė Bennet,
Harris ir Spray [188, 194]. Šie mokslininkai, taikydami dvigubą fiksuotos
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įtampos metodą (angl. double voltage-clamp) amfibijų blastomerose
esantiems PJ kanalams, nustatė, kad gj yra maksimalus, kai Vj = 0 ir mažėja
simetriškai esant skirtingo poliškumo Vj poveikiui. Taip pat nustatyta gj
nejautrumo Vj riba, kuri yra lygi <5 % maksimalios gj reikšmės. Šiems
rezultatams pritaikius Boltzmanno funkciją, buvo sukurtas stabilios būsenos
(angl. steady-state) gj-Vj priklausomybės matematinis modelis, kuris puikiai
atkartojo autorių gautus eksperimentinius rezultatus [194] ir iki šiol yra
dažnai taikomas kitų mokslininkų darbuose aprašant PJ kanalų biofizikines
savybes. Kitame darbe [188] šie mokslininkai pristatė kinetiką įvertinančius
gj-Vj priklausomybės modelius. Vienas iš modelių buvo priklausančios gj-Vj
priklausomybės (angl. contingent gating) modelis, kuriame PJ kanalų atvira,
uždara būsena bei laidumas yra nulemti puskanaliuose esančių įtampai jautrių
vartų. Šių vartų veikimas yra tarpusavyje susijęs, priklausomas vienas nuo
kito. Šis modelis geriau paaiškino elektrofiziologinių eksperimentų rezultatus
nei autorių aprašytas alternatyvus modelis, kuriame įtampai jautrūs vartai
reaguoja į Vj nepriklausomai vienas nuo kito.
Daugėjant molekulinių, genetinių ir biofizikinių žinių kiekiui apie
koneksinų baltymų šeimą ir PJ kanalus bei tobulėjant kompiuterinės
technikos pajėgumams, pradėti kurti sudėtingesni PJ modeliai. Pvz., 1998 m.
pristatytas keturių būsenų modelis [195], kurį sudarė du mažesni sujungti
submodeliai, reprezentuojantys du nuosekliai sujungtus puskanalius,
sudarančius PJ kanalą. Submodeliai turėjo dvi laidumo vertes (didelio arba
mažo, priklausomai nuo įtampos poliškumo). Svarbu paminėti, kad šis
modelis jau galėjo pavaizduoti homotipinių ir heterotipinių kanalų laidumo ir
gj-Vj priklausomybės kinetikos pokyčius. Taikydami šį modelį, autoriai [196]
sukūrė kompiuterinę simuliaciją, kuri pavaizdavo tiesiškai išsidėsčiusių
ląstelių (kardiomiocitų), sujungtų Cx43 PJ kanalais, tinklą. Toks
kompiuterinis modelis leido tyrėjams analizuoti veikimo potencialo formos ir
sklidimo greičio pokyčius tarp ląstelių. Vėliau pristatytas naujesnis keturių
būsenų modelis [197], kuris efektyviau atvaizdavo stabilios būsenos gj-Vj
priklausomybę koneksinų PJ kanale, tačiau ne kinetikos pokyčius.
Vadovaujant prof. habil. dr. Feliksui Bukauskui, buvo sukurti dar naujesni
ir tikslesni modeliai: S4SM [198], S16SM [199] ir 36SM [200] modeliai.
S4SM modelis galėjo atvaizduoti PJ kanalų plokštelės stacionarų laidumą bei
imituoti vienetinio kanalo laidumo pokyčius naudojant skirtingus įtampos
protokolus. Modelis taip pat leido prognozuoti puskanalių, nesudarančių PJ
kanalų, gj-Vj priklausomybes. S16SM modelyje simuliuojami PJ kanalus
sudarantys puskanaliai jau turėjo dviejų tipų įtampai jautrius vartus –
greituosius ir lėtuosius. Modelis puikiai parodė homotipinių ir heterotipinių
PJ kanalų gj-Vj pokyčius esant stabiliai būsenai. Sudėtingesnis 36SM
modelis, be įprastų puskanalių greitųjų lėtųjų vartų būsenų (atviros ir
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uždaros), įvedė papildomą kintamąjį – lėtųjų vartų „giliai“ uždarą (angl. deepclosed) būseną. Modelis buvo panaudotas simuliuojant PJ kanalus (elektrines
sinapses), kurie sudaryti iš Cx36 ar Cx45 ir randami tarp neuronų. Šis modelis
buvo pritaikytas įvertinant ir cheminio veiksnio – skirtingų viduląstelinės
magnio koncentracijų ([Mg2+]i) – įtaką PJ kanalų laidumo kinetikai. Modelis
taip pat įvertino dėl impulso sklidimo krypties susidarančią laidumo
asimetriją bei elektrinių sinapsių plastiškumą. 36SM modelis vėliau buvo
patobulintas inkorporuojant Markovo grandinės modelį [201]. MC36SM
modelis gali aprašyti lėtą PJ kanalų gj atsistatymą po Vj poveikio, PJ kanalų
gj-Vj histerezę ir įvertinti funkcinių kanalų kiekį PJ plokštelėje. Tačiau šie
modeliai irgi turėjo tam tikrų trūkumų: ne visi modeliai (S4SM, S16SM)
galėjo įvertinti gj-Vj priklausomybės kinetikos pokyčius, o 36SM modelis,
kuris adekvačiau aprašo gj kinetikos pokyčius, reikalauja gerokai didesnių
skaičiavimo resursų. Be to, didelis parametrų kiekis 36SM modelyje labai
apsunkina jų įvertinimą iš elektrofiziologinių eksperimentų, ypač tiriant
heterotipinių PJ kanalų gj-Vj priklausomybę.
Siekiant išspręsti šias problemas, buvo sukurtas naujas keturių būsenų
(4SM) modelis [202]. Modelis leido adekvačiai įvertinti ne tik stabilios
būsenos gj-Vj priklausomybę, bet ir kinetikos pokyčius homotipinių Cx43,
Cx45 bei heterotipinių Cx43/Cx45 PJ kanalų. Tarp kitų 4SM privalumų
galima paminėti mažesnį parametrų kiekį, tai gerokai palengvina jų radimą iš
elektrofiziologinių eksperimentų duomenų bei leidžia greičiau atlikti
skaičiavimus. Šiame darbe 4SM bus panaudotas analizuojant homotipinius ir
heterotipinius Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų eksperimentinius
duomenis.
Apibendrinant, matematiniai ir kompiuteriniai modeliai yra naudingi dėl
keleto priežasčių. Naudojant kompiuterinius modelius, galima pavaizduoti
veikimo potencialo sklidimą per PJ kanalus sužadinamuose audiniuose ir
analizuoti jų elektrofiziologines savybes, kurias būtų sunkiau ar netgi
neįmanoma tiesiogiai stebėti eksperimentiniais metodais. Taip pat modeliai
gali pasitarnauti vertinant bei analizuojant biofizikinių eksperimentų
rezultatus. Matematinių ir kompiuterinių modelių veikimas dažniausiai yra
validuojamas eksperimentinių metodų gaunamais rezultatais, todėl
adekvataus modelio sukūrimas ir taikymas gali pakeisti dalį
elektrofiziologinių eksperimentų, taip taupant laiką ir laboratorinius
reagentus. Tobulėjant eksperimentinei tyrimo metodikai ir kompiuterinei
technikai, įmanomas vis tikslesnių ir efektyvesnių modelių kūrimas.
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1.6. Magnio jonų įtaka koneksinų plyšinėms jungtims
Magnio jonai yra vieni iš dažniausiai randamų katijonų ląstelėje (daugiau
randama tik kalio jonų) [203]. Didelė viduląstelinio magnio koncentracija
([Mg2+]i) randama ląstelės mitochondrijose, branduolyje ir endoplazminiame
tinkle [29]. Fiziologinėmis sąlygomis ląstelėse nesurišto, laisvo [Mg2+]i yra
maždaug 10 kartų mažesnė nei visa [Mg2+]i [204]. Manoma, kad žinduolių
ląstelėse nesurišto [Mg2+]i yra 0,25 – 1 mM [204]. Kitų autorių darbuose,
tiriant skirtingų tipų ir biologinių rūšių neuronus, ši koncentracija varijuoja
nuo 0,2 mM iki 3,5 mM [205–207]. Viduląstelinio magnio jonai (Mg2+i) taip
pat yra svarbūs fermentinių reakcijų kofaktoriai [29]. Magnio ir kalcio jonų
antagonistinis poveikis raumenyse ir neuronuose yra seniai žinomi [208–
211]. Svarbu paminėti, kad magnio jonai daro įtaką ir kalcio bei kalio jonų
kanalų funkcionavimui [203].
Didžioji dalis citoplazmos magnio jonų (4–5 mM) sudaro kompleksus su
energetine molekule adenozin-5‘-trifosfatu (ATP), kitais fosfonukleotidais ir
fosfometabolitais [212]. Dėl didelių [Mg2+]i ir didelio magnio jonų rišimosi
giminingumo ATP yra pagrindinė molekulė, surišanti magnio jonus
citoplazmoje ir mitochondrijų matrikse [213].
Nemiegant, esant didesniam nervų sistemos aktyvumui, neuronuose
viduląstelinės ATP koncentracija ([ATP]i) mažėja, o [Mg2+]i didėja [30].
[Mg2+]i sumažėjimas stebimas didėjant [ATP]i koncentracijai pirmosiomis
miego valandomis [30] ar esant gliukozės ir laktato ekspozicijai [31].
Citoplazminio [ATP]i pokytis sukelia atvirkštinį [Mg2+]i pokytį ląstelėse
[213]. Kai kurios patologijos, pvz., smegenų išemija ir hipoksija, epilepsijos
priepuoliai sukelia [Mg2+]i padidėjimą ir [ATP]i sumažėjimą ląstelėse [32–
34]. Neurologinės Alzheimerio, Parkinsono ligos, išsėtinė sklerozė ar
mitochondrijų ligos taip pat sukelia [Mg2+]i sumažėjimą [36–39]. Pacientų,
kuriems diagnozuota šizofrenija, galvos smegenyse nustatyta padidėjusi
[Mg2+]i [35].
Neuronuose elektrines sinapses formuojančio Cx36 kanalų, kitaip nei kitų
koneksinų, elektrinis laidumas (gj) padidėja esant mažai [Mg2+]i [14], o
ląstelėse esant didelei [Mg2+]i, Cx36, kaip ir daugumos kitų koneksinų (Cx26,
Cx32, Cx43, Cx45, Cx47), kanalai užsidarinėja [14]. Ši Cx36 PJ kanalų
laidumo priklausomybė nuo [Mg2+]i taip pat buvo parodyta ir tarp trišakio
nervo mesencefalinio branduolio sužadinančių neuronų [14]. Magnio jonų
pralaidumo tyrimai parodė, kad Cx36 PJ kanalai yra pralaidūs šiems
katijonams [14]. Tai leidžia manyti, kad aukščiau minėtos neurologinės ligos
gali būti susijusios su pakitusiu sinapsių reguliavimu, kurį nulemia [Mg2+]i.
Įdomu, kad viename eksperimentinių gyvūnų (graužikų) epilepsijos
modelyje parodytas galimas magnio papildo (magnio oksido pavidalu)
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vartojimo kartu antiepilepsiniais vaistais stipresnis teigiamas antiepilepsinis
poveikis, tačiau kitame modelyje šis poveikis nepastebėtas arba yra
atvirkštinis [214]. Kiti autoriai parodė, kad magnio sulfatas gali palengvinti
epilepsijos priepuolius, tačiau didesnės magnio sulfato dozės neturi įtakos ar
net sustiprina epilepsijos priepuolius eksperimentinių gyvūnų (graužikų)
epilepsijos modelyje [215]. Taip pat yra iškelta hipotezė, kad magniu
praturtinta dieta gali žymiai pagerinti ir epilepsija sergančių žmonių būklę
[216].
Ištyrus chimerinius baltymus, kuriuose skirtingos Cx36 struktūrinės dalys
buvo pakeistos Cx43 struktūrinėmis dalimis, buvo parodyta, kad Mg2+i jonų
poveikiui yra svarbi E1 tarpląstelinė kilpa [29]. Detalesnių tyrimų rezultatai,
naudojant vienos aminorūgšties pakaitos Cx36 mutantą D47G, parodė, kad
Cx36 47-oje pozicijoje esanti neigiamo šoninės grandinės krūvio asparto
aminorūgštis nulemia Cx36 būdingą jautrumą [Mg2+]i. Naudojant Cx43
mutanto G46D PJ parodyta, kad glicino pakeitimas į asparto rūgštį 46-oje
pozicijoje suteikia šio mutanto PJ didelio jautrumo [Mg2+]i savybę.
Straipsnyje taip pat parodyta, kad [Mg2+]i veikia per Vj jautrius vartus, tačiau
neturi įtakos vienetinių kanalų laidumo amplitudei. Labai svarbu paminėti,
kad dažniausiai 46 ir 47 pozicijose būna neigiamos šoninės grandinės
aminorūgštys (asparto ir glutamo rūgštys atitinkamai) daugelyje koneksinų
izoformų – tai stipriai konservatyvus baltymo regionas [217]. Manoma, kad
šiame regione (ir kituose) esančios neigiamo šoninės grandinės krūvio
aminorūgštys yra svarbios puskanalių gj-Vj priklausomybei nuo kalcio jonų
ir gali būti kalcio jonų jungimosi vieta [217].
Kitas tyrimas atskleidė, kad Cx36 N-galo aminorūgštys taip pat gali turėti
įtakos PJ kanalų reguliavimui magnio jonais [17]. Aštuntoje pozicijoje
neigiamą šoninę grupę turinčio glutamo rūgšties pakeitimas į glutaminą
(E8Q) panaikino Cx36 PJ kanalo jautrumą mažai [Mg2+]i, o dviguba mutacija
su E8Q pakeitimu bei pakeitus glutamo rūgštį glutaminu dvyliktoje pozicijoje
(E12Q) nulėmė jautrumo praradimą didelei [Mg2+]i. Autorių nuomone, Cx36
PJ kanalai gali turėti daugiau nei vieną magnio jonams jautrų sensorių,
panašiai kaip kito baltymo, palaikančio Mg2+i homeostazę, TRPM7 kanalai
[218].
Eksperimentais su jūrų kiaulyčių skilvelių miocitais, kuriuose Cx43 PJ
kanalai yra dominuojantys, ir matematiniu 1 atviros ir 3 uždarų būsenų
modeliu parodyta, kad [Mg2+]i yra svarbi moduliuojant koneksinų PJ laidumą
širdyje [219].
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2. TYRIMŲ METODIKA
2.1. Ląstelių kultūros
Eksperimentuose naudotos žiurkės kasos insulinomos ląstelės (RIN-m,
ATCC [CRL-2057]), transfekuotos pelės laukinio tipo Cx36 arba Cx36 Ngalo mutantų genų (E3Q, T5S, I6A, E8Q, A13K, H18K, H18Y) turinčiomis
plazmidėmis. Visos tirtos Cx36 modifikacijos buvo žymėtos fluorescenciniu
baltymu, prikabintu prie koneksino C-galo. Laukinio tipo Cx36 turėjo vieną
iš dviejų skirtingų fluorescencinių baltymų – žymenų: EGFP (angl. enhanced
green fluorecent protein) [220] arba moxCerulean3 (OxCer) [221]. Visi Cx36
N-galo mutantai buvo žymėti EGFP baltymu (fluorescenciniu žymeniu).
Visos tirtos laukinio tipo Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų RIN ląstelių kultūros
yra stabiliai transfekuotos ir gautos iš prof. habil. dr. Felikso Bukausko
laboratorijos (Alberto Einšteino medicinos koledžas, Niujorkas, JAV).
Taip pat buvo naudotos žiurkės hepatomos (Novikoff, ATCC [CRL1603]) ląstelės, ekspresuojančios endogeninį Cx43 bei žmogaus gimdos
kaklelio vėžinės epitelinės ląstelės (HeLa, ATCC [CCL-2]) stabiliai
transfekuotos pelės Cx45 geną turinčiomis plazmidėmis. Visos aprašytos
ląstelių linijos gautos iš prof. habil. dr. Felikso Bukausko laboratorijos
(Alberto Einšteino medicinos koledžas, Niujorkas, JAV).
RIN ląstelės augintos RPMI-1640, o HeLa bei Novikoff ląstelės – DMEM
(angl. Dulbecco‘s Modified Eagle Medium) terpėse (89 %, (Sigma-Aldrich,
JK)), pridedant fetalinį veršelio serumą (10 %, Sigma-Aldrich, JAV) bei
streptomicino ir penicilino antibiotikų mišinį (1 %, Sigma-Aldrich, JAV).
Ląstelių kultūros buvo laikomos inkubatoriuje (Heraeus Heracell, JAV), +37
°C temperatūroje ir 5 % CO2 atmosferoje.
Eksperimentams ląstelių kultūros buvo auginamos ant dengiamojo
stiklelio viršutinės pusės Petri lėkštelėse. Heterotipinių plyšinių jungčių
kanalų tyrimams ląstelės, ekspresuojančios skirtingus koneksinus, buvo
auginamos Petri lėkštelėse santykiu 1:1.
2.2. Elektrofiziologiniai matavimai
Tiriamos ląstelių kultūros, augančios ant viršutinės dengiamojo stiklelio
pusės, eksperimentų metu dedamos į perfuzijos kamerą, kuri yra sujungta su
inversinio mikroskopo IX70 (Olympus, Japonija) paslankiu pjedestalu.
Perfuzijos (išorinio) tirpalo cheminė sudėtis milimoliais (mM): 140 NaCl,
4 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 2 CsCl, 1 BaCl, 5 HEPES, 5 gliukozė, 2 natrio
piruvatas; (Sigma-Aldrich). Išorinio tirpalo pH buvo 7,4 (tirpalo pH korekcija
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buvo atliekama naudojant 1M NaOH tirpalą arba koncentruotą HCl).
Eksperimentai atlikti kambario temperatūroje (~20 °C).
2.2.1 lentelėje surašyta vidinių (borosilikatinių pipečių) tirpalų cheminė
sudėtis įvertinant [Mg2+]p įtaką gj. [Mg2+]i nebuvimą ląstelėse atitinka
0,01 mM [Mg2+]p vidinis tirpalas su pridėtiniu 2 mM K2ATP, kuris suriša
ląstelių citoplazmose esančius magnio jonus. 1 mM [Mg2+]p vidinis tirpalas
pasirinktas atvaizduoti normalias, standartines sąlygas ląstelėse, didelę
[Mg2+]i ląstelių citoplazmose reprezentuoja 5 mM [Mg2+]p vidinis tirpalas
(naudotų tirpalų cheminės sudėtys surašytos 2.2.1 lentelėje). Praplėšus
tiriamų ląstelių membranas, vidinis tirpalas patekdavo į ląstelių citoplazmas
pakeisdamas jų cheminę sudėtį. Visų vidinių tirpalų pH buvo 7.3 (tirpalo pH
korekcija buvo atliekama naudojant 1M CsOH tirpalą arba koncentruotą
HCl).
Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų gj nuo Vj ir gj nuo Vj poliškumo
priklausomybių elekrofizioliniams eksperimentams naudotas standartines
sąlygas atitinkantis vidinis tirpalas (1 mM Mg2+). Tiriant [Mg2+]i įtaką gj, gj
nuo Vj ir gj nuo Vj poliškumo priklausomybes, abiejų tiriamų ląstelių
citoplazmas paveikdavo vienodi vidiniai tirpalai.
Matematinio 4SM modelio patikimumui įvertinti atliktuose elektrofiziologiniuose eksperimentuose naudotas kitokios cheminės sudėties vidinis
tirpalas: 130 mM CsCl, 10 mM NaAsp, 1 mM MgCl2 × 6 H2O, 0,26 mM
CaCl2 × 2 H2O, 2 mM EGTA, and 5 mM HEPES (pH = 7,3).
2.2.1 lentelė. Vidinių tirpalų cheminė sudėtis, atitinkanti mažą (0,01 mM),
standartinių sąlygų (1 mM) ir didelę (5 mM) [Mg2+]p tiriamosiose ląstelėse.
Viso Nesurišto
[Mg2+]p, [Mg2+]p,
mM
mM
0,01
0,0094
1
0,95
5
4,77

MgCl2 × 6
H2O, mM

CsCl, mM

CaCl2 × 2
H2O, mM

K2ATP,
mM

0,01
1
5

130
130
120

0,26
0,26
0,26

2
–
–

Pastaba: Nesurišto [Mg2+]i koncentracijos paskaičiuotos
(maxchelator.stanford.edu) programų rinkinį, kai t = 25 °C.

HEPES, BAPTA, NaAsp,
mM
mM
mM
5
5
5

naudojant

2
2
2

10
10
10

Maxchelator

Ij atrinktose ląstelių porose (2.2.1 pav.) buvo matuojamas naudojant
dvigubą visos ląstelės fiksuotos įtampos metodą (2.2.2 pav.) (angl. double
whole cell patch-clamp). Elektrofiziologiniams eksperimentams naudoti
komerciniai tuščiaviduriai borosilikatinio stiklo ruošiniai su vidiniu filamentu
(Sutter Instruments, JAV). Naudojant P-87 arba P-97 mikropipečių gaminimo
įrenginį (Sutter Instruments, JAV), iš šių ruošinių gamintos vienkartinės
elektrofiziologiniams eksperimentams skirtos pipetės, kurių varža buvo 3–5
MΩ. Pipetės buvo užpildomos vidiniu tirpalu ir įstatomos į elektrodų
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laikiklius, kurie sujungti su EPC-8 arba EPC-7plus elektrinių signalų
registravimo stiprintuvais (HEKA Elektronik, Vokietija). Tiriamoje ląstelių
poroje prie kiekvienos ląstelės buvo prijungtas atskiras elektrodas, sujungtas
su stiprintuvu. Keičiant įtampos reikšmes vienoje ląstelėje (ΔV), o kitoje
ląstelėje palaikant pastovią įtampą, Ij buvo išmatuojama, kaip srovės pokytis
ląstelėje, kurioje palaikoma pastovi įtampa, Ij = –ΔI. gj buvo paskaičiuojamas
pagal formulę –Ij/ΔV, kur ΔV yra lygus jungties įtampai Vj. Neigiamas
ženklas parodo, kad išmatuota Ij ląstelėje, kurioje palaikoma pastovi įtampa,
yra atvirkščiai orientuota srovei ląstelėje, kurioje įtampa kinta. Elektrinių
signalų duomenys buvo perduodami ir registruojami naudojant analoginiųskaitmeninių signalų konverterius (National Instruments, JAV) ir
laboratorijoje sukurtą programinę įrangą.
A

B

2.2.1 pav. Elektrofiziologiniams eksperimentams atrinkta ląstelių pora.
A – atrinkta RIN ląstelių pora apšviesta tik regimąja šviesa. B – ta pati RIN
ląstelių pora, apšviesta regimąja ir fluorescencine šviesa (naudoti
sužadinimo 482/35 ir emisijos 535/45 filtrai). Šiame paveiksle RIN ląstelės
ekspresuoja homotipinius koneksinų PJ kanalus, kurie turi EGFP žymenį.
PJ kanalų plokštelė, esanti tarp dviejų ląstelių plazminių membranų,
pažymėta balta rodykle. Paveiksle taip pat matomos borosilikatinio stiklo
pipetės, kurios yra užpildytos vidiniais (pipečių) tirpalais.
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2.2.2 pav. Šiame darbe naudota dvigubo visos ląstelės fiksuotos įtampos
metodo įranga. Paveikslo intarpe kairėje iš arčiau parodyti elektrodai ir
perfuzinė vonelė.
Pastaba: 1 – Faradėjaus narvas, 2 – antivibracinis stalas, 3 – inversinis mikroskopas su
sužadinimo ir emisijos filtrais, 4 – mikromanipuliatoriai, 5 – perfuzinė vonelė, 6 – elektrodai
su uždėtomis borosilikatinio stiklo pipetėmis, 7 – fluorescencinė lempa, 8 – analoginioskaitmeninio signalo konverteriai, 9 – elektrinio signalo stiprintuvai, sujungti su elektrodais,
10 – osciloskopas, 11 – stimuliatorius, 12 – kompiuteriai įrangos valdymui ir eksperimentų
registravimui.

2.3. Fluorescencijos intensyvumo matavimas
Ląstelių poros elektrofiziologiniams ir fluorescencijos matavimo
eksperimentams atrinktos tarp ląstelių radus fluorescencinėje šviesoje
švytinčią homotipinę plyšinės jungties plokštelę. Ląstelių, ekspresuojančių
koneksinus, kurie turi žalios spalvos EGFP žymenis, plyšinių jungčių
plokštelių fluorescencija įvertinta naudojant sužadinimo 482/35 ir emisinį
535/45 filtrus (2.2.1 pav.). OxCer žymėtų koneksinų plyšinių jungčių
plokštelių fluorescencija buvo vertinama naudojant sužadinimo 436/20 ir
emisinį 485/20 filtrus.
Heterotipinės fluorescensuojančios plyšinės jungtys atrinktos pirmiausia
randant ląstelių porą, kurioje matomas žalios spalvos EGFP žymens
švytėjimas plyšinės jungties plokštelėje. Pakeitus mikroskopo filtrų kube
filtrų poziciją į tinkamą OxCer žymeniui ir pamačius žalsvai mėlynos spalvos
OxCer žymens švytėjimą kitos ląstelės plyšinės jungties plokštelėje, tokios
ląstelių poros būdavo atrenkamos gj nuo Vj poliškumo priklausomybės
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elektrofiziologiniams eksperimentams. Šių eksperimentų metu buvo
naudojamas normalias, standartines sąlygas atitinkantis (1 mM Mg2+) vidinis
tirpalas.
Magnio jonų pralaidumo matavimai atlikti RIN ląstelių porose, kurios
ekspresavo homotipines plyšines jungtis, sudarytas iš laukinio tipo Cx36 ir
Cx36 N-galo mutantų: A13K, E3Q, E8Q, H18K. Visi šiuose eksperimentuose
tirti koneksinai savo C-galiuose turėjo prikabintus fluorescencinius EGFP
žymenis. Magnio jonų pralaidumo matavimai atlikti pagal ankstesniame
straipsnyje aprašytą tyrimo metodiką [14]. Įvertinant, ar yra Mg2+i
pralaidumas ir kokia pralaidumo kinetika pro šių koneksinų formuojamas
homotipines plyšines jungtis, buvo naudojamas magniui specifiškas ir ląstelių
membranoms nepralaidus fluorescencinis dažas Mag-Fluo-4 (MF4)
(Invitrogen, JAV). Iš atrinktos ląstelių poros ląstelė-1, kurioje palaikoma
pastovi įtampa, būdavo užpildoma modifikuotu vidiniu tirpalu be magnio,
kuriame yra papildomai pridėto 50 µM MF4 dažo. Naudojant su mikroskopu
sujungtą videokamerą (Hamamatsu Photonics, Japonija) ir programinę įrangą
UltraVIEW (Perkin Elmer Life Sciences, JAV) tamsoje, kas 15 s
registruojama MF4 dažo fluorescencija (naudotas sužadinimo 482/35 ir
emisinis 535/45 filtrai). Sulaukus MF4 dažo fluorescencijos nusistovėjimo,
kita ląstelė (ląstelė-2) užpildyta vidiniu tirpalu su 5 mM Mg2+ arba 10 mM
Mg2+ koncentracija (magnio pralaidumo eksperimentams naudotų vidinių
tirpalų cheminė sudėtis parodyta 2.3.1 lentelėje). Visų vidinių tirpalų pH buvo
7,3 (tirpalo pH korekcija buvo atliekama naudojant 1M CsOH tirpalą arba
koncentruotą HCl). Registruoti magniui specifiško dažo MF4 fluorescencijos
pokyčiai ir tiriamų ląstelių plyšinių jungčių gj pokyčiai dėl [Mg2+]i poveikio
(naudotas mažos amplitudės (±10 mV) nuolydžio formos Vj impulsų
protokolas).
2.3.1 lentelė. Vidinių tirpalų cheminė sudėtis, naudotų magnio jonų
pralaidumo eksperimentams.
Viso
[Mg2+]p,
mM
–
5
10

Nesurišto
MgCl2 × 6
[Mg2+]p,
H2O, mM
mM
–
–
4,77
5
9,54
10

CsCl,
mM

CaCl2 × 2
H2O, mM

MF4,
µM

HEPES,
mM

BAPTA,
mM

NaAsp,
mM

135
120
120

0,26
0,26
0,26

50
–
–

5
5
5

2
2
2

10
10
10

Pastaba: Nesurišto [Mg2+]i koncentracijos paskaičiuotos
(maxchelator.stanford.edu) programų rinkinį, kai t = 25 °C.
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naudojant

Maxchelator

2.4. Homologinis struktūrinis modeliavimas
ir elektrostatinio potencialo įvertinimas
Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų homologiniai modeliai sukurti
Cx46/Cx50 PJ kanalo struktūros pagrindu, kuri nustatyta krio-transmisijos
elektroninės mikroskopijos metodu [222]. Cx46/Cx50 PJ kanalo struktūra
paimta iš baltymų duomenų banko RCSB PDB (https://www.rcsb.org/
structure/6MHQ). Homologiniai modeliai sukurti naudojantis MODELLER
[223] (Kalifornijos universitetas, JAV) programine įranga. Modeliavimo
metu buvo nustatytas didesnis nei 53 % procentų aminorūgščių panašumas
tarp Cx36 ir Cx46/Cx50.
Visų Cx36 PJ kanalo baltymus sudarančių aminorūgščių atomų
elektrostatiniai potencialai nustatyti naudojant Addaptive Poisson-Boltzmann
solver (APBS) [224] programinę įrangą. Aminorūgščių protonavimo
įvertinimui koneksinuose (pHi = 7,3) naudojome PROPKA programinę
įrangą [225, 226]. Dielektrinė konstanta baltymo viduje buvo lygi 2 ir 80
baltymo išorėje. Koneksinų homologiniai modeliai vizualizuoti panaudojant
Visual Molecular Dynamics [227] (Ilinojaus universitetas, JAV) ir Chimera
[228] (Kalifornijos universitetas, JAV) programinius paketus.
Mutacijų įterpimas į Cx36 PJ kanalo homologinį modelį gali sukelti
struktūrinių modelio netikslumų. Siekiant pagerinti homologinių modelių
tikslumą, atlikome šių modelių energijos minimizavimą ir ekvilibravimą
naudodami GROMACS [229] (Groningeno universitetas, Nyderlandai)
molekulinės dinamikos paketą. Kad modeliuojama sistema būtų kuo
panašesnė į fiziologinę, Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
homologiniai modeliai buvo įstatyti į modelinę dvisluoksnę plazminę
membraną, kuri buvo sukurta naudojant CHARMM-GUI [230, 231]
(Harvardo universitetas, JAV) membranos kūrimo funkciją. Modelinė
dvisluoksnė membrana buvo sudaryta iš fosfolipidų [232], spingolipidų ir
sterolių (cholesterolio) [233]. Ši sistema buvo solvuota TIP3P vandens
molekulėmis ir neutralizuota 0,15 M NaCl tirpalu. Sistemos energijos
minimizavimui buvo naudotas gradientinio nusileidimo algoritmas, kai
maksimali jėga pasiekdavo žemesnę nei 1000 kJ/mol/nm ribą. Modeliavimo
metu buvo nustatyta 303,15 °K (30 °C) aplinkos temperatūra ir 100 kPa
(1 bar, ~1 atmosferos) slėgis. Ekvilibravimo proceso validavimui buvo
įvertintas vidutinės kvadratinės šaknies nukrypimas.
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2.5. Matematiniai modeliai, paaiškinantys PJ kanalų užsidarymą
dėl Mg2+ ir Mg2+ pralaidumą
Norėdami paaiškinti Mg2+ įtaką Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų
formuojamiems PJ kanalams, sukūrėme matematinius modelius. Visuose
modeliuose laikėmės prielaidos, kad Mg2+ gali jungtis prie kiekvieno PJ
kanalą sudarančio puskanalio. Kiekvieno puskanalio sąveiką su Mg2+ galima
paaiškinti linijine trijų būsenų kinetine schema, kuri pateikiama žemiau.
𝑘1 𝑘3
𝑂 ⇄𝑋⇄𝐶
𝑘2 𝑘4

Šioje kinetinėje schemoje O ir C žymi puskanalio atitinkamai atvirą ar
uždarą būsenas. X žymi tarpinę puskanalio būseną, kuri gali būti atvira arba
uždara (tarpinių laidumo verčių nevertinome). Laikėmės prielaidos, kad
puskanalių O→X ir X→C būsenų pokyčiai gali būti priklausomi arba
nepriklausomi nuo Mg2+ jungimosi; galimas Mg2+ prisijungimas prie
puskanalio buvo aprašomas pagal veikiančių masių dėsnį. Remiantis
išvardintomis prielaidomis, galimi aštuoni matematiniai modeliai, kurie yra
aprašyti 2.5.1 lentelėje.
2.5.1 lentelė. Puskanalių skirtingų būsenų ir būsenų pokyčių pasiskirstymas
galimuose matematiniuose modeliuose pagal trijų būsenų kinetinę schemą
O↔X↔C.
Modelio Nr.
Modelis Nr. 1
Modelis Nr. 2
Modelis Nr. 3
Modelis Nr. 4
Atmestas modelis˟
Atmestas modelis*
Modelis Nr. 5
Atmestas modelis*

O→X
Nuo Mg2+ priklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas
pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas
pokytis

X
Atvira
būsena
Atvira
būsena
Uždara
būsena
Uždara
būsena
Atvira
būsena
Atvira
būsena
Uždara
būsena
Uždara
būsena

X→C
2+

Nuo Mg priklausomas pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas pokytis
Nuo Mg2+ priklausomas pokytis
Nuo Mg2+ nepriklausomas pokytis

Iš aštuonių galimų modelių buvo atmesti trys: du iš jų pasižymi vien nuo
Mg2+ nepriklausomais puskanalių būsenų pokyčiais (pažymėta *), o vienas
atmestas modelis turi perteklinį nuo Mg2+ nepriklausomą perėjimą tarp dviejų
atvirų būsenų (pažymėta ˟). Taigi, iš aštuonių galimų modelių lieka penki,
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aprašantys skirtingus Cx36 puskanalių ir Mg2+ sąveikos mechanizmus.
Pavyzdžiui, modelyje Nr. 1 šią sąveiką galime interpretuoti kaip dviejų
žingsnių Mg2+ prisijungimą prie puskanalio (t. y. O→X ir X→C perėjimai
priklauso nuo Mg2+), iš kurių tik antrasis uždaro puskanalį (t. y. X būsena yra
atvira).
Kiekvienam iš šių penkių modelių nuo Mg2+ priklausomiems O→X ir
X→C perėjimams aprašyti, be veikiančių masių dėsnio, taip pat pritaikėme
Hilo lygtį. Šios lygties parametras n gali būti interpretuojamas kaip Mg2+
jungimosi prie puskanalio tipas: kooperatyvinis (n > 1), konkuruojantis (n <
1) ar nepriklausomas (n = 1) [234]. Taigi, iš viso ištyrėme dešimt skirtingų
matematinių modelių, aprašančių skirtingus hipotetinius Mg2+ ir Cx36
sąveikos mechanizmus.
Magnio jonų pralaidumas pro koneksinų formuojamų PJ kanalus buvo
aprašomas vienodai visiems analizuotiems Mg2+ ir Cx36 puskanalių sąveikos
modeliams. Kadangi eksperimentų metu Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanalai dažniausiai pasižymėjo sąlyginai mažu PJ laidumu (gj), Mg2+
pralaidumas buvo mažas, tad laikėmės prielaidos, kad ląstelėje-2 Mg2+i
koncentracija nekito ir buvo lygi vidinio (pipetės) tirpalo Mg2+ koncentracijai
viso eksperimento metu. Modeliuojant laikėmės prielaidos, kad Mg2+
difuzijos greitis per PJ kanalus gali būti aprašomas taikant Ficko dėsnį. T. y.
difuzijos greitis yra proporcingas [Mg2+]i skirtumams tarp tiriamų ląstelių ir
gali būti apibūdintas tokia diferencialinių lygčių sistema:
𝑑[𝑀𝑔2+]1
= −𝑃 ∙ 𝑔 ∙ ([𝑀𝑔2+]2 − [𝑀𝑔2+]1 )
𝑑𝑡
2+
⎨𝑑[𝑀𝑔 ]2
= −𝑃 ∙ 𝑔 ∙ ([𝑀𝑔2+]1 − [𝑀𝑔2+]2 )
⎩
𝑑𝑡
⎧

Šioje lygčių sistemoje i nurodo, kuriai iš tiriamos poros ląstelių (ląstelė-1 ir
ląstelė-2) priklauso analizuojamas puskanalis. Parametras P žymi santykinį
PJ kanalo laidumo vieneto Mg2+ pralaidumą; gj yra PJ kanalų plokštelės
laidumas. Kadangi tirtos RIN ląstelės buvo panašaus dydžio, modeliuojant
laikėmės prielaidos, kad visos tirtos RIN ląstelių poros buvo vienodo tūrio
arba skirtumai tarp ląstelių dydžių ir tūrių statistiškai reikšmingos įtakos
matavimams neturėjo. Be to, jeigu tiriamosiose ląstelėse būdavo nevienodos
[Mg2+]i, taip pat įvertindavome ir Mg2+ nutekėjimą į pipetę [14].
Modelių parametrus nustatėme naudodami MATLAB (The MathWorks
Inc., JAV) globalios optimizacijos programinius įrankius. Globalios
optimizacijos algoritmuose kaip tikslo funkciją naudojome sukurtų
matematinių modelių prognozuojamų gj ir FI1 verčių bei atitinkamų
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eksperimentinių duomenų reikšmių skirtumų kvadratų sumą (SSE):
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = $(𝑦𝑖 − 𝑦)𝑖 )2 .
𝑖=1

Šioje formulėje žymi eksperimentines reikšmes, o parodo modelio
prognozuojamas reikšmes; n – visos eksperimentiškai stebėtos reikšmės.
Papildomų parametrų įtraukimas į modelį gali sumažinti SSE, net jeigu toks
papildomų parametrų įtraukimas nėra reikšmingas. Norint sumažinti šią
problemą, modelių palyginimui taikėme Akaike informacijos kriterijų (AIC),
kurio reikšmes galima išreikšti tokia formule:
𝐴𝐼𝐶 = 2(𝑘 + 1) + 𝑛 ∙ 𝑙𝑛(𝑆𝑆𝐸) − 𝑛 ∙ 𝑙𝑛(𝑛).

Šioje formulėje k parodo modelio parametrų skaičių. Modelių AIC reikšmes
galima lyginti tik tarpusavyje – t. y. modelis, turintis mažiausią AIC reikšmę,
gali būti laikomas tinkamiausiu. Jei du modeliai yra naudojami įvertinti to
paties eksperimento duomenims, modeliai tarpusavyje skirsis tik vadinamąja
delta AIC (ΔAIC) reikšme, kuri yra lygi:
∆𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 + 𝑛 ∙ 𝑙𝑛(𝑆𝑆𝐸).

Laikoma, kad dviejų tiriamų modelių tinkamumas duomenims skiriasi
statistiškai reikšmingai, jeigu jų ΔAIC reikšmės skiriasi daugiau nei dviem
vienetais [235].
Norėdami palyginti skirtingus modelius, įvertinome modelių Akaike
svorius (wi), kurių skaičiavimo formulė pateikiama žemiau:
𝑤𝑖 =

exp(−∆𝐴𝐼𝐶𝑖 /2)
.
∑𝑚
𝑗 =1 exp(−∆𝐴𝐼𝐶𝑖 /2)

Šioje formulėje ΔAICi žymi atitinkamo modelio ΔAIC reikšmę, o m –
lyginamų modelių skaičių. Apskaičiuotą Akaike svorio reikšmę galima
interpretuoti kaip tikimybę, kad pasirinktas modelis yra tinkamiausias
tiriamiems duomenims tarp visų taikytų modelių.
2.6. Matematinis 4SM modelis
Naujas 4SM modelis apibūdina koneksinų formuojamą PJ kanalą, kuris
yra sudarytas iš dviejų nuosekliai sujungtų puskanalių, kurių kiekvienas turi
įtampai jautrius vartus. Šie vartai gali būti vienoje iš dviejų būsenų: atviroje
(O) arba uždaroje (C). Puskanalio uždara būsena (C) gali turėti vadinamąjį
liekamąjį laidumą, kuris yra būdingas PJ kanalams.
Kiekvienas iš PJ kanalą sudarančių puskanalių gali būti atviroje arba
uždaroje būsenoje, todėl yra įmanomos keturios kanalo būsenų kombinacijos:
OO (abu puskanaliai atviroje būsenoje), OC (puskanalis-1 – atviroje,
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puskanalis-2 uždaroje būsenoje), CO (puskanalis-2 – uždaroje, puskanalis-1
– atviroje būsenoje), CC (abu puskanaliai yra uždaroje būsenoje).
Svarbu paminėti, kad PJ kanalų plokštelės jungties įtampa (Vj) pasiskirsto
and kanale nuosekliai išsidėsčiusių vartų, todėl vieno puskanalio vartų
užsidarymas ar atsidarymas gali paveikti kitą puskanalį dėl Vj persiskirstymo.
Toks įtampos pasiskirstymas ant nuosekliai sujungtų puskanalių,
sudarančių homotipinius ar heterotipinius PJ kanalus, aprašytas 2.6.1
lentelėje (neigiamas įtampos ženklas prie puskanalio-2 reikšmių žymi faktą,
kad gretimose ląstelėse esantys puskanaliai „jaučia“ priešingo poliškumo
tarpląstelinę įtampą).
2.6.1 lentelė. Įtampos pasiskirstymas puskanaliuose, kurie sudaro
homotipinius ar heterotipinius PJ kanalus 4SM modelyje.
Puskanalių
būsenų
kombinacija
OO

OC

CO

CC

Heterotipinis PJ kanalas
Puskanalis-1

V j × g 2; o

g 1;o + g 2;o
V j × g 2;c
g 1;o + g 2;c
V j × g 2,o
g 1;c + g 2;o
V j × g 2,c
g 1;c + g 2;c

Puskanalis-2

-

V j × g 1;o

g 1;o + g 2;o
V j × g 1;o
g 1;o + g 2;c
V j × g 2,o
g 1;c + g 2;o
V j × g 2,c
g 1;c + g 2;c

Homotipinis PJ kanalas
Puskanalis-1

Puskanalis-2

Vj

-

2
Vj
1+ k
Vj × k
1+ k
Vj
2

Vj
2

Vj × k

-

1+ k

-

Vj
1+ k

-

Vj
2

Pastaba: Lentelėje γ – atankamo puskanalio laidumas, k = γc/γo – vienetinių puskanalių
laidumo santykis esant atitinkamai uždarai ar atvirai būsenai.

Perėjimų tarp uždaros ir atviros puskanalių būsenų (O«C) intensyvumai
buvo įvertinami laikantis prielaidos, kad laisvos energijos skirtumas tarp šių
būsenų tiesiškai priklauso nuo ant puskanalio krintančios įtampos [188].
Tokiu atveju puskanalio atsidarymo (CàO) ir užsidarymo (OàC)
intensyvumai, atitinkamai α ir β, gali būti pavaizduojami tokiomis
eksponentinėmis funkcijomis:
a (V ) = l × exp{- Aa × P × (V - V0 )}; b (V ) = l × exp{- Ab × P × (V - V0 )}.
Šiose formulėse λ parodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį kai V =
V0, Aα ir Aβ parodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo jautrumą įtampai, V0
– įtampos reikšmė prie kurios puskanalio atsidarymo ir užsidarymo
intensyvumai yra lygūs, Π – puskanalio vartų jautrumas Vj poliškumui (–1 –
neigiamas, 1 – teigiamas).
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Kanalo būsenų tikimybių kitimas laike t (oo(t), oc(t), co(t), cc(t)) gali būti
apibūdinamas žemiau pateikiama diferencialinių lygčių sistema.
ìd
æ æ V j × g 2;o ö
æ V ×g
öö
æ V ×g
ö
æ V ×g
ö
÷ + b 2 ç - j 1;o ÷ ÷ × oo (t ) + a 2 ç - j 1;o ÷ × oc (t ) + a1 ç j 2;o ÷ × co(t ) ;
ï oo (t ) = -ç b1 çç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ï dt
è g 1;o + g 2;o ø ø
è g 1;o + g 2;o ø
è g 1;o + g 2;o ø
è è g 1;o + g 2;o ø
ï
æ æ V ×g
æ V j × g 1;o ö
ö
æ V ×g
öö
æ V ×g
ö
ïd
÷ × oo (t ) - ç b1 ç j 2;c ÷ + a 2 ç - j 1;o ÷ ÷ × oc (t ) + a1 ç j 2;c ÷ × cc (t ) ;
ï oc (t ) = b 2 çç ÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
ç
÷
è g 1;o + g 2;o ø
è g 1;o + g 2;c ø ø
è g 1;c + g 2;c ø
ï dt
è è g 1;o + g 2;c ø
í
æ æ V j × g 1;c ö
æ V j × g 2;o ö
æ V j × g 2;o ö ö
æ V j × g 1;c ö
ïd
ç
÷
ï dt co(t ) = b1 çç g + g ÷÷ × oo (t ) - ç b 2 çç - g + g ÷÷ + a1 çç g + g ÷÷ ÷ × co (t ) + a 2 çç - g + g ÷÷ × cc (t ) ;
2;o ø
2;o ø
2;o ø ø
2;c ø
è 1;o
è 1;c
è 1;c
è è 1;c
ï
ï
ï d cc (t ) = b æç V j × g 2;c ö÷ × oc (t ) + b æç - V j × g 1;c ö÷ × co(t ) - æç a æç V j × g 2;c ö÷ + a æç - V j × g 1;c ö÷ ö÷ × cc (t ) .
1ç
2ç
2ç
÷
÷
÷÷
ï dt
ç 1 ç g 1;c + g 2;c ÷
è g 1;o + g 2;c ø
è g 1;c + g 2;o ø
ø
è g 1;c + g 2;c ø ø
è è
î

Žinant tikimybes oo(t), oc(t), co(t), cc(t), galima apskaičiuoti kanalo
laidumą gj bet kuriuo laiko momentu, t. y. gj bus proporcingas svoriniam
kanalo būsenų laidumų vidurkiui:

g j = g max (g oo × oo(t ) + g oc × oc(t ) + g co × co(t ) + g cc × cc(t )).

Šioje lygtyje gmax žymi maksimalų PJ kanalų laidumą, kai visi kanalai yra
atviroje būsenoje (oo(t) = 1). Būsenų tikimybių oo(t), oc(t), co(t), cc(t)
laidumus (g) galima apibūdinti žemiau nurodytomis formulėmis.
g ×g
g ×g
g ×g
g ×g
g oo = 1;o 2;o , g oc = 1;o 2;c , g co = 1;c 2;o , g cc = 1;c 2;c .
g 1;o + g 2;o
g 1;o + g 2;c
g 1;c + g 2;o
g 1;c + g 2;c
2.7. Duomenų apdorojimas ir analizė
Eksperimentiniai duomenys, gauti iš laboratorijoje sukurtos programinės
įrangos, apdoroti SigmaPlot 10 (Systat Software, JAV), Microsoft Office
(Microsoft, JAV) programinės įrangos paketais. Duomenų analizei ir
statistiniam apdorojimui naudojome kompiuterines programas: SigmaPlot 10
(Systat Software, JAV), Rstudio (Rstudio, JAV) ir laboratorijoje sukurtas
kompiuterines programas, kurios parašytos naudojantis C# ar Visual Basic
for Applications programavimo kalbomis. Statistinė eksperimentinių
duomenų analizė atlikta naudojant dviejų nepriklausomų imčių Student t
testą. Teigėme, kad yra statistiškai reikšmingas skirtumas, kai p ≤ 0,05.
Eksperimentiniai apibendrinantys rezultatai šiame darbe pateikiami kaip
vidurkiai ± standartinė paklaida (angl. standard error of the mean (SEM)),
apskaičiuoti iš mažiausiai penkių nepriklausomų eksperimentinių matavimų
(kai kuriais atvejais nurodomas konkretus eksperimentų kiekis).
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
3.1. Viduląstelinių magnio jonų įtaka Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanalų laidumui
Anksčiau atliktame tyrime [23] parodyta, kad 47-oje pozicijoje esanti
asparto (D) aminorūgštis (D47) nulemia Cx36 PJ kanalų jautrumą
viduląstelinei magnio koncentracijai ([Mg2+]i). Manoma, kad D47 yra kritinė
aminorūgštis magnio jonų prisijungimui Cx36 PJ kanalo poroje. Kito tyrimo
rezultatai parodė, kad Cx36 N-gale esančios aminorūgštys daro įtaką
koneksinų PJ kanalų jautrumui priklausomai nuo bendro [Mg2+]i ir
viduląstelinio pH ([pH]i) poveikio [17]. Šių tyrimų rezultatai paskatino
detaliau ištirti, koks N-galo aminorūgščių vaidmuo [Mg2+]i poveikiui
reguliuojant Cx36 PJ kanalų laidumą. Šiam tikslui pasiekti ištyrėme septynių
vienos aminorūgšties pakaitos mutacijų poveikį Cx36 PJ kanalų laidumui
priklausomai nuo [Mg2+]i. Laukinio tipo Cx36 (Cx36) ir visi tirti Cx36 N-galo
mutantai buvo žymėti fluorescenciniu baltymu EGFP (angl. ehhanced green
fluorecent protein) [220], prikabintu prie koneksino C-galo. Tirtus vienos
aminorūgšties pakaitos Cx36 N-galo mutantus galima suskirstyti į tris grupes:
krūvį šoninėje grandinėje turinčios aminorūgšties pakeitimas neutralia
aminorūgštimi (mutacijos E3Q, E8Q), neutralių aminorūgščių pakeitimas
krūvį turinčia aminorūgštimi (mutacijos A13K, H18K) ir mutacijos, kuriose
neutrali aminorūgštis yra pakeista kita neutralia aminorūgštimi (mutacijos
T5S, I6A, H18Y). Histidino šoninės grandinės (imidazolo grupės) pKa
reikšmė baltymuose yra ~6,6±1,0 [236, 237]. Žinduolių ląstelių citoplazmos,
viduląstelinė pH (pHi) varijuoja nuo 7,1 iki 7,3 [238], atliktų eksperimentų
metu tirtų ląstelių porų pHi buvo 7,3. Galima manyti, kad aštuonioliktoje
pozicijoje esančio histidino (H18) šoninė grandinė yra deprotonuotos
būsenos, t. y. neutralaus krūvio. Kai kurie mutantai, pvz., T5S, I6A, A13K ir
H18Y, sukurti atsižvelgiant į Cx43 N-galo struktūrą, t. y. laukinio tipo Cx36
aminorūgštys šiose pozicijose pakeistos į laukinio tipo Cx43 N-gale randamas
aminorūgštis atitinkamose pozicijose (3.1.1 pav. B). Taip pat sukurtas
papildomas mutantas H18K, kurio aštuonioliktoje pozicijoje esanti neutrali
aminorūgštis histidinas (H) pakeista teigiamos šoninės grandinės
aminorūgštimi – lizinu (K). Trečioje pozicijoje esanti asparto rūgštis (D)
Cx43 baltymo struktūroje turi neigiamą krūvį, kaip ir Cx36 glutamo rūgštis
(E) toje pačioje pozicijoje. Cx36 baltymo struktūroje E8 turi neigiamą krūvį,
o Cx43 šioje pozicijoje yra neutralaus krūvio glicinas (G8). Neutralizavome
kiekvieną iš šių pozicijų aminorūgščių, pakeisdami jas neutralaus krūvio
glutamino rūgštimi (Q). Šiame darbe aminorūgščių pavadinimai bus
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trumpinami naudojant vienos raidės aminorūgščių kodą. Mutacijų pavadinimuose skaičius reiškia aminorūgšties numerį, skaičiuojant nuo pirmosios
aminorūgšties baltymų N-gale (metionino – M).
Baltymas su I6A pakaita neformavo funkcinių koneksinų PJ kanalų (nors
PJ kanalų plokštelės buvo vizualiai matomos), todėl toliau nebuvo tiriamas.
3.1.1 pav. A intarpe parodytos pakeistų aminorūgščių vietos Cx36 PJ kanalo
homologiniame modelyje. Homologinis modelis (3.1.1 pav. A) sukurtas
remiantis krio-transmisijos elektroninės mikroskopijos metu nustatyta
Cx46/Cx50 struktūra [222], kaip šablonas homologiniam modeliui panaudota
Cx46 aminorūgščių seka. Remiantis modeliu galima teigti, kad N-galo
aminorūgštys formuoja Cx36 PJ kanalo citoplazminės pusės poros vidų, todėl
šios aminorūgštys gali turėti įtakos jonų patekimui į kanalo vidų ir kanalų
pralaidumui. Yra žinoma, kad Cx36 N-galo aminorūgštys taip pat gali turėti
įtakos PJ kanalų reguliavimui magnio jonais [17].
A

B

3.1.1 pav. Homologinis Cx36 PJ kanalo modelis (A). Cx36 N-galo ribos
homologiniame modelyje paryškintos tamsiai pilka spalva. Paveikslo
intarpe pažymėtos aminorūgštys, kurių mutacijos formavo funkcinius PJ
kanalus ir toliau buvo tirtos darbe. Cx43 ir Cx36 N-galo aminorūgščių sekų
palyginimas (B). Stačiakampiu apibrėžtos aminorūgštys – Cx43 ir Cx36
N-galų aminorūgščių sekų skirtumai, pagal kuriuos sukurti Cx36 N-galo
mutantai (žemiau, po rodyklėmis). Skaičiai viršuje nurodo aminorūgšties
poziciją baltyme.
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Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ laidumui (gj) matuoti naudojome
nepertraukiamą pasikartojantį nuolydžio formos 1,5 s trukmės, ±10 mV
jungties įtampos (Vj) impulsų protokolą. Įvertinant [Mg2+]i įtaką koneksinų
PJ kanalų laidumui, naudojome vidinius tirpalus su maža (0,01 mM)
standartinių sąlygų (1 mM) ir didele (5 mM) magnio jonų koncentracija
([Mg2+]p). Eksperimento pradžioje gj vertė yra vadinama PJ kanalų plokštelės
pradiniu jungties laidumu (gj,init). Eksperimentų metu buvo laukiama gj
nusistovėjimo – stabilios būsenos gj (gj,ss).
Apibendrinantys tirtų mutacijų poveikio kanalų laidumui priklausomai
nuo [Mg2+]p rezultatai pateikti 3.1.2 pav. A. Papildomos teigiamo šoninės
grandinės krūvio aminorūgšties įterpimas A13K ir H18K atveju statistiškai
reikšmingai padidino mutantinių PJ kanalų gj,init, lyginant su Cx36 PJ kanalais
(18,98±1,92 nS, 8,42±0,74 nS ir 2,52±0,57 nS, atitinkamai) (3.1.3 pav. A).
E3Q mutacija statistiškai reikšmingai sumažino šių mutantinių PJ kanalų gj,init
(0,70±0,09 nS). Kitos mutacijos, T5S, E8Q ir H18Y, reikšmingai nepakeitė
pradinio jungties laidumo (2,11±0,37 nS; 3,57±0,40 nS; 1,33±0,19 nS
atitinkamai), lyginant su Cx36.
Iš pateiktų rezultatų (3.1.2 pav. B) matome, kad Cx36 PJ kanalai pasižymi
unikalia savybe – esant mažai (0,01 mM) [Mg2+]p, Cx36 PJ kanalų laidumas
didėjo. Tokie rezultatai buvo paskelbti ankstesniuose darbuose [14, 17, 29];
tokia Cx36 PJ kanalų gj-[Mg2+]i priklausomybė neužfiksuota kitų koneksinų
šeimos baltymų plyšinėse jungtyse (Cx26, Cx32, Cx43, Cx45, Cx47) [14].
Didelė [Mg2+]p (5 mM) nulemia Cx36 PJ kanalų užsidarymą ir gj mažėjimą
(3.1.2 pav. B). Šiuo atveju Cx36 nesiskiria nuo kitų anksčiau išvardintų
koneksinų šeimos baltymų – didelės [Mg2+]i skatina koneksinų PJ kanalų
užsidarymą ir gj mažėjimą [14]. Svarbu paminėti, kad ir kitų dvivalenčių jonų
(Ca2+, Ba2+, Mn2+, Cd2+, Zn2+) 2 mM viduląstelinės koncentracijos taip pat
skatina Cx36 PJ kanalų užsidarymą [14].
E3Q mutaciją turinčių kanalų atsakas į skirtingas [Mg2+]p buvo panašus
kaip Cx36, išskyrus nedidelį, bet reikšmingą laidumo sumažėjimą esant
1 mM [Mg2+]p, o E8Q mutacija panaikino laidumo didėjimą prie mažos
[Mg2+]p, tačiau jautrumas didelei [Mg2+]p išliko nepakitęs (3.1.2 B pav.).
A13K mutacija nulėmė kanalo jautrumo magnio jonų koncentracijai
praradimą. H18K taip pat reikšmingai sumažino kanalo jautrumą magnio
jonams prie visų tirtų [Mg2+]p. Neutralių aminorūgščių pakeitimas į kitas
neutralias, T5S ir H18Y, nesukėlė reikšmingų laidumo priklausomybių nuo
[Mg2+]p pokyčių, lyginant su Cx36.
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A

B

3.1.2 pav. Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų elektrofiziologinių
eksperimentų vidurkių apibendrinimas A – Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanalų gj,init vidurkių su standartinių paklaidų rėžiais skirtumai. B – Cx36 ir
Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų gj,ss ir gj,init santykių vidurkių su
standartinių paklaidų rėžiais apibendrinimas esant skirtingoms [Mg2+]p.
Skaičiai prie stulpelinių diagramų nurodo eksperimentų kiekį n. Statistiškai
reikšmingi vidurkių skirtumai tarp Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
yra pažymėti žvaigždute (*).
Apibendrinant aprašytus rezultatus, galima teigti, kad teigiamo krūvio
atsiradimas ties įėjimu į kanalo porą A13K ir H18K atveju stipriai paveikia
kanalo jautrumą priklausomai nuo [Mg2+]p, o E8 pakeitimas neutralia
aminorūgštimi (Q) panaikina Cx36 kanalo išskirtinę laidumo didėjimo prie
mažo magnio jonų koncentracijos savybę.
3.2. Magnio jonų pralaidumo skirtumai tarp Cx36 ir Cx36 N-galo
mutantų PJ kanalų
Žinodami, kad N-galo aminorūgštys formuoja koneksinų PJ kanalo
citoplazminės pusės poros vidų, nusprendėme įvertinti tirtų vienos
aminorūgšties pakaitos mutacijų poveikį mutantinių PJ kanalų Mg2+i
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pralaidumui. Anksčiau kiti autoriai yra eksperimentiškai parodę, kad Cx36 PJ
kanalai pasižymi pralaidumu Mg2+i [14].
Atliktuose Mg2+ pralaidumo eksperimentuose naudojome tą pačią tyrimo
metodiką kaip [14] ir kuri yra detaliai aprašyta skyriuje „2.3 Fluorescencijos
intensyvumo matavimas“. Tiriamų ląstelių poroje, tarp kurių yra PJ kanalų
plokštelė, viena ląstelė (ląstelė-1) būdavo užpildoma vidiniu tirpalu be
magnio jonų (0 mM [Mg2+]p1) su 50 µM ląstelių membranoms nepralaidžiu
fluorescenciniu Mg2+i indikatoriumi Mag-Fluo-4 (MF4). Matuotas ląstelės-1
fluorescencijos intensyvumas (FI1), laukta FI1 nusistovėjimo. Sulaukus FI1
nusistovėjimo, kitos ląstelės (ląstelė-2) membrana būdavo praplėšiama ir
užpildoma 5 arba 10 mM [Mg2+]p2 vidiniais tirpalais (Mg2+ jonų šaltinis).
Registruotas FI1 pokytis, matuoti Cx PJ plokštelių gj,init ir gj pokyčiai. FI1 ir gj
matuoti pirmąsias eksperimento 5 minutes praplėšus ląstelės-2 membraną. PJ
kanalų gj vertė po 5 minučių matavimo toliau bus vadinama gj,final. Naudotas
mažos amplitudės (±10 mV) nuolydžio formos Vj impulsų protokolas. Atlikta
ne mažiau nei penki atskiri eksperimentai, tiriant Cx36 ir Cx36 N-galo
mutantų PJ kanalų Mg2+i pralaidumą (5 mM [Mg2+]p2 – n = 5; 10 mM [Mg2+]p2
– n = 6).
3.2.1 pav. parodyta suvidurkinta Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
vienalaikių elektrofiziologinių ir fluorescencinių eksperimentų apžvalga
naudojant skirtingus vidinius tirpalus (5 mM ir 10 mM [Mg2+]p2). Tyrimo
imtyse esant skirtingoms [Mg2+]p2 ląstelėje-2, Cx formuojamų PJ kanalų gj,init
smarkiai nesiskiria (3.2.1 pav. A). Šie duomenys sutampa su ankstesniais PJ
kanalų gj,init rezultatais (3.1.3 pav. B) – A13K ir H18K PJ kanalai pasižymi
didesniu gj,init.
3.2.1 pav. B ir C dalyse parodyti tų pačių eksperimentų gj,final ir gj,init
santykių vidurkiai ir normalizuoti FI1 pokyčiai su standartinių paklaidų
rėžiais atitinkamai per pirmąsias penkias eksperimentų minutes.
Apibendrinant galima pasakyti, kad visuose tirtuose Cx PJ kanaluose gj
reikšmingai mažėjo dėl didelės [Mg2+]p, išskyrus A13K PJ kanalus (3.2.1 pav.
B), o FI1 didėjo (3.2.1 pav. C). Mutantų E3Q ir E8Q PJ kanalų gj ir FI1
pokyčiai buvo panašiausi į laukinio tipo Cx36, tačiau matoma lėtesnė šių
pokyčių kinetika (žiūrėti 3.3.1 pav.). A13K ir H18K PJ kanalais sujungtose
ląstelių porose matoma didesnė FI1 reikšmė, tačiau svarbu įvertinti ir faktą,
kad šių PJ kanalų gj,init taip pat yra gerokai didesni, kas rodytų, kad šių PJ
kanalų pralaidumas Mg2+ yra sumažėjęs įvertinus normalizuotą PJ kanalų
gj,init. Taip pat labai įdomu, kad H18K PJ kanalų gj vienodai mažėjo, esant
skirtingoms [Mg2+]p2 ląstelėje-2 (5 mM ir 10 mM), tačiau išmatuota FI1 buvo
didesnė naudojant 10 mM [Mg2+]p2 vidinį tirpalą. Visuose kituose tirtuose PJ
kanaluose gj labiau mažėjo naudojant 10 mM [Mg2+]p2 vidinį tirpalą ląstelėje2.
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3.2.1 pav. Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų vienalaikių
elektrofiziologinių ir fluorescencinių eksperimentų duomenys. A –
vienalaikių eksperimentų metu išmatuoti Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanalų gj,init vidurkių skirtumai naudojant skirtingos [Mg2+]p2 vidinius
tirpalus ląstelėje-2. B – vienalaikių eksperimentų metu išmatuoti Cx36 ir
Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų gj,final ir gj,init santykių vidurkių pokyčiai
naudojant skirtingos [Mg2+]p2 vidinius tirpalus ląstelėje-2. C – vienalaikių
eksperimentų metu išmatuoti Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
normalizuotos FI1 skirtumai naudojant skirtingos [Mg2+]p2 vidinius tirpalus
ląstelėje-2. Eksperimentų duomenys (n = 5) naudojant 5 mM [Mg2+]p2 vidinį
tirpalą ląstelėje-2 pateikti kairėje pusėje, 10 mM [Mg2+]p2 (n = 6) – dešinėje
pusėje. B ir C dalyse gj ir FI1 pokyčiai atitinkamai įvertinti per pirmąsias
penkias eksperimento minutes.
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3.3. Matematiniai modeliai, įvertinantys viduląstelinės magnio jonų
koncentracijos įtaką Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalams
Norėdami detaliau suprasti gj ir FI1 pokyčius analizuotose ląstelių porose,
sukūrėme penkis skirtingus trijų būsenų matematinius modelius
(žr. 2.5 skyrių ir bibliografinę nuorodą [239]). Kiekvienam iš šių penkių
pagrindinių modelių, be veikiančių masių dėsnio, taip pat pritaikėme Hilo
lygtį, kad apibūdintume Mg2+ jungimosi tipą puskanalyje. Šioje lygtyje
parametras n nurodo, kokio tipo Mg2+ jungimasis yra analizuojame
puskanalyje: kooperatyvinis (n > 1), konkuruojantis (n < 1) ar nepriklausomas
(n = 1) [234]. Taigi testavimui atrinkome dešimt modelių, kurie galėtų
paaiškinti Cx36 PJ kanalų užsidarymą dėl Mg2+ bei Mg2+ pralaidumą.
Naudodami globalios optimizacijos metodus, įvertinome šių modelių
gebėjimą prognozuoti eksperimentiškai stebimus gj ir FI1 pokyčius tirtose
ląstelių porose. Atliekant nepriklausomą modelių validavimą, taip pat buvo
įvertintos modelių galimybės prognozuoti tų pačių kanalų gj pokyčius
naudojant didelės [Mg2+]p (5 mM) vidinius tirpalus abiejose ląstelėse.
Modelių tinkamumą įvertinome naudodami šiuos kriterijus: Akaike
informacijos kriterijaus delta reikšmes (ΔAICi) ir Akaike svorius (wi) modelių
apmokymo imtims ir paklaidų kvadratų sumą (SSE) validavimo imtims.
3.3.1 lentelėje surašytos visų tirtų modelių tinkamumo kriterijų reikšmės.
Matome, kad tiek modelio apmokymo, tiek ir validavimo imtims (didžiausia
wi reikšmė, mažiausios ΔAICi ir SSE reikšmės) tinkamiausias buvo modelis
Nr. 5 su Hilo lygtimi.
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3.3.1 lentelė. Analizuotų modelių įvertinimo matematinių ir statistinių
kriterijų reikšmės.
Modelis
Modelis
Nr. 1
Modelis
Nr. 2
Modelis
Nr. 3
Modelis
Nr. 4
Modelis
Nr. 5

Modelio parametrų
nustatymas
ΔAICi
wi

Validavimas
SSE

–901,55

0,0000

0,0879

–972,53

0,0000

0,1336

–920,01

0,0000

0,0838

–912,43

0,0000

0,1216

–993,96

0,0001

0,0669

Modelis
Modelis Nr. 1 su
Hilo lygtimi
Modelis Nr. 2 su
Hilo lygtimi
Modelis Nr. 3 su
Hilo lygtimi
Modelis Nr. 4
su Hilo lygtimi
Modelis Nr. 5 su
Hilo lygtimi

Modelio parametrų
nustatymas
ΔAICi
wi

Validavimas
SSE

–902,51

0,0000

0,1017

–941,33

0,0000

0,0552

–914,52

0,0000

0,0869

–1009,95

0,3432

0,0504

–1011,25

0,6568

0,0470

Pastaba: ΔAICi – Akaike informacijos kriterijaus delta reikšmė, wi – Akaike svoris, SSE –
paklaidų kvadratų suma.

3.3.1 pav. A, B dalyse parodytos modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi
sugeneruotos kreivės (raudonos ir mėlynos kreivės – 5 ir 10 mM [Mg2+]p2
ląstelėse-2 atitinkamai) kartu su eksperimentiškai išmatuotais normalizuotais
gj ir FI1 pokyčiais (taškai su standartinių paklaidų rėžiais, n = 6 (5 mM
[Mg2+]p2) ir n = 5 (10 mM [Mg2+]p2)), kurie buvo naudoti modelio
apmokymui. 3.3.1 pav. C dalyje parodytos modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi
sugeneruotos kreivės (pilkos kreivės) bei modelio validavimui naudotos
eksperimentiškai išmatuotos gj pokyčių reikšmės (taškai su standartinių
paklaidų rėžiais, n = 7). Šiuose eksperimentuose naudoti didelės 5 mM
[Mg2+]p vidiniai tirpalai, kuriais buvo užpildomos abi PJ kanalų plokštelę
formuojančios ląstelės (ląstelės-1 ir -2).
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3.3.1 pav. Modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi tinkamumas elektrofiziologinių ir
fluorescencijos eksperimentų, atliktų su Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanalais, duomenims. Modelio sugeneruotų kreivių spalvos nurodo
eksperimentuose naudotų vidinių tirpalų magnio jonų koncentracijas
(A, B – [Mg2+]p2, C – [Mg2+]p). C dalies elektofiziologiniai eksperimentiniai
duomenys (n = 7) buvo panaudoti tik modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi
validavimui, bet ne parametrų radimui.
Žemiau pateikiama modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi kinetinė schema, kuri
apibūdina puskanalių užsidarymą dėl Mg2+.
𝑘1
𝑂⇄𝐶
𝑘2
𝑘3
𝐶 + 𝑛 ∙ 𝑀𝑔2+ ⇄ 𝐶-𝑀𝑔2+
𝑘4
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Šio modelio kinetinės schemos viršutinę formulę galima interpretuoti taip:
tiriamo koneksino puskanalio užsidarymas vyksta ne dėl Mg2+i poveikio.
Tokius puskanalių būsenos pokyčius galima interpretuoti kaip dėl Vj poveikio
atsirandantį atsitiktinį (stochastinį) kanalų užsidarymą ar atsidarymą, kuris
gali vykti net ir be reikšmingų Vj pokyčių. Apatinę formulę galima
interpretuoti kaip puskanalio užsidarymo stabilizavimą dėl Mg2+i
prisijungimo (t. y. pasiekiama magnio stabilizuota uždara būsena
C-Mg2+).
Modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi parametrai, apibūdinantys tirtus Cx36 ir
Cx36 N-galo mutantų PJ kanalus, pateikiami 3.3.2 lentelėje. Šie parametrai
buvo apskaičiuoti taikant globalaus optimizavimo metodus 3.3.1 pav. A ir B
dalyse pavaizduotiems duomenims.
3.3.2 lentelė. Modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi, aprašančio Mg2+ jungimąsi
puskanaliuose, parametrai analizuotiems kanalams.
Baltymas
Cx36
E3Q
E8Q
A13K
H18K

k1,
(min–1)
5,35
3,52
5,88
3,05
9,80

k2,
(min–1)
386,57
392,28
271,07
179,34
337,60

k3,
(min∙mM–1)
3,2770
3,2366
0,7168
0,0026
3,2391

k4,
(min–1)
0,1802
0,0417
0,0197
0,06
0,2008

n
1,12
1,08
1,07
2,84
0,11

P,
(min∙nS–1)
0,0135
0,0258
0,0076
0,0011
0,0072

Pastaba: parametrai lentelėje k1, k2, k3, k4 parodo modelio būsenų pasikeitimo intensyvumą
per laiko vienetą, n – Hilo lygties parametras, nurodantis Mg2+ jungimosi tipą puskanalyje
(kooperatyvinis (n > 1), konkuruojantis (n < 1), nepriklausomas (n = 1)), P – PJ kanalo Mg2+
pralaidumas.

Pagal pateiktas modelio parametrų reikšmes, panašu, kad eksperimentiškai
stebėti mutantų E3Q ir E8Q PJ kanalų gj pokyčiai, lyginant su Cx36, yra
nulemti sumažėjusios Mg2+ disociacijos prie numanomos Mg2+ jungimosi
vietos kanale (Cx36 atveju yra manoma, kad tai galėtų būti keturiasdešimt
septintoje vietoje esanti asparto rūgštis (D47) [29]). Cx36, E3Q ir E8Q PJ
kanalų Hilo koeficiento n reikšmės yra artimos vienetui. Tai parodo, kad Mg2+
jungimasis prie šių puskanalių galėtų būti nepriklausomas. Didesnė E3Q PJ
kanalų P parametro reikšmė rodo, kad šio mutanto Mg2+ pralaidumas yra
padidėjęs, lyginant su Cx36. Analogiškai E8Q mutanto mažesnė P reikšmė,
lyginant su Cx36, leidžia manyti, kad šio mutanto PJ kanalų Mg2+
pralaidumas yra sumažėjęs.
Mutanto A13K PJ kanalų modelio parametrų k3 ir P reikšmės taip pat
suteikia tam tikrų įžvalgų. Visų pirma, A13K PJ kanalai pasižymi
sumažėjusiu gebėjimu prisijungti Mg2+, lyginant su Cx36 ir kitais tirtais Cx36
N-galo mutantais – tai parodo santykinai maža A13K PJ kanalų parametro k3
reikšmė arba tiksliau – mažas parametrų k3 ir k4 santykis. Antra, maža A13K
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PJ kanalų parametro P reikšmė rodo, kad šie mutantiniai PJ kanalai pasižymi
daugiau nei dešimt kartų mažesniu Mg2+ pralaidumu, lyginant su Cx36.
Mutanto H18K PJ kanalai taip pat pasižymi mažesniu Mg2+ pralaidumu; šių
mutantinių PJ kanalų Mg2+ pralaidumas yra panašesnis į mutanto E8Q PJ
kanalų pralaidumą. Įdomu tai, kad mutanto H18K PJ kanalų Hilo lygties
koeficientas n taip pat yra stipriai sumažėjęs (0,11), lyginant su Cx36 (1,12).
Tai galėtų reikšti konkuruojantį Mg2+ prisijungimą šiuose PJ kanaluose bei iš
to atsirandantį mažesnį šių PJ kanalų gj jautrumą esant didelėms [Mg2+]p
reikšmėms. Taip pat matome, kad mutanto H18K PJ kanalų k1 parametro
vertė yra didesnė už Cx36 PJ kanalų k1 parametro vertę (atitinkamai 9,80 ir
5,35). Tai rodo, kad mutanto H18K PJ kanalai pasižymi padažnėjusiu
užsidarymu dėl Vj poveikio (kai Vj = 0 mV).
3.4. Matematinio modelio pritaikymas paaiškinant ir prognozuojant
tirtų puskanalių ir PJ kanalų veikimą
Taip pat atlikome skaitinį modeliavimą panaudodami parametrus,
apskaičiuotus naudojant matematinį modelį Nr. 5 su Hilo lygtimi. Norėjome
išsiaiškinti, kaip atskirus puskanalius, sudarančius PJ kanalą, paveikia
[Mg2+]i. Tokius duomenis būtų sunku ar netgi neįmanoma tiesiogiai stebėti
eksperimentų metu.
3.4.1 pav. kairiajame ir dešiniajame grafikuose yra parodytas
sumodeliuotas Cx36 PJ kanalų gj kitimas, papildomai išskiriant atskirų
puskanalių (1 ir 2), sudarančių Cx36 PJ kanalus, laidumo (g1 ir g2) pokyčius
per 5 minučių laiko periodą. Jei abu puskanalius paveikia vienoda 5 mM
[Mg2+]i – individualių puskanalių laidumas mažėja vienodai (g1 = g2).
Bendras atstojamasis abiejų puskanalių, sudarančių Cx36 PJ kanalą, laidumų
sumažėjimas dėl 5 mM [Mg2+]p yra didesnis nei pavienių puskanalių (3.4.1
pav. kairysis grafikas). Tačiau, jei puskanalis-1 yra paveikiamas 10 mM
[Mg2+]p1, o puskanalis-2 neturi sąveikos su magnio jonais (0 mM [Mg2+]p2),
tai Cx36 PJ kanalų gj sumažėjimas yra nulemtas tik puskanalių-1 laidumo
mažėjimo (g1 = gj) (3.5.1 pav. dešinysis grafikas). Labai panašūs PJ kanalų gj
pokyčiai dėl [Mg2+]i buvo registruoti nepriklausomuose eksperimentuose,
kuriuose abu puskanalius paveikdavo didelės (5 mM) [Mg2+]i vidiniai tirpalai
(žr. 3.3.1 pav. C dalį). Šie duomenys patvirtina hipotezę, kad abu puskanaliai
turi atskiras, į Mg2+ reaguojančias struktūrines dalis, kurios uždaro puskanalį.
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3.4.1 pav. Kompiuterinio modeliavimo rezultatai, parodantys normalizuotus
Cx36 PJ kanalų (gj.) ir atskirų puskanalių (g1 ir g2) laidumo pokyčius, esant
skirtingam [Mg2+]p poveikiui per 5 minučių laiko periodą.
Panaudodami modelio Nr. 5 su Hilo lygtimi parametrus (3.3.1 lentelė),
atlikome kompiuterinį modeliavimą, siekdami prognozuoti tirtų koneksinų PJ
kanalų atviros ir uždaros būsenų tikimybes, kai PJ kanalų plokšteles ilgą laiko
tarpą (30 min.) veikia aukšta Mg2+ jonų koncentracija ([Mg2+]p = 5 mM).
Remiantis modelio prielaidomis, kanalas yra atidarytas tik tuomet, kai abu
kanalą sudarantys puskanaliai yra atvirose būsenose. Taip pat apibrėžėme
pilnai uždarą kanalo būseną – t. y. būseną, kai abu kanalo puskanaliai yra
Mg2+ stabilizuotose uždarose būsenose. Svarbu paminėti, kad dažniausiai
elektrofiziologiniai eksperimentai netrukdavo 30 minučių dėl riboto ląstelių
atsparumo eksperimentinėms sąlygoms. Iš modeliavimo eksperimentų
apskaičiuotos PJ kanalų atvirų būsenų tikimybės pavaizduotos 3.4.2 pav.
kairiajame grafike, o uždarų būsenų tikimybės – 3.4.2 pav. dešiniajame
grafike.

3.4.2 pav. Kompiuterinio modeliavimo rezultatai, parodantys Cx36 ir Cx36
N-galo mutantų PJ kanalų atvirų ir uždarų būsenų tikimybių pokyčius per
30 minučių laiko intervalą esant didelei 5 mM [Mg2+]p koncentracijai.
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Iš skaitinio modeliavimo rezultatų matome, kad A13K PJ kanalai pasižymi
didele atviros būsenos tikimybe (~1) esant net ir 5 mM [Mg2+]p. Remdamiesi
modelio parametrų įverčiais galime teigti, kad didelė šių PJ kanalų atviros
būsenos tikimybė yra nulemta keleto veiksnių: mažos uždaros būsenos
tikimybės, kai Vj = 0, mažo Mg2+ pralaidumo ir labai mažo Mg2+ jonų
jungimosi prie numanomos Mg2+ jungimosi vietos Cx36 PJ kanaluose. H18K
PJ kanalai taip pat pasižymi didesne atviros būsenos ir mažesne Mg2+
stabilizuotos uždaros būsenos tikimybėmis. H18K PJ kanalų Hilo lygties
koeficientas n yra gerokai sumažėjęs, kas galėtų nulemti Mg2+ prisijungimo
sumažėjimą šiuose PJ kanaluose, net esant didelei 5mM [Mg2+]p. E3Q ir E8Q
PJ kanalai taip pat pasižymi sumažėjusiomis atviros būsenos tikimybėmis.
Šių kanalų prognozuojamos atviros ir uždaros būsenos tikimybės pasiekia
panašų lygį praėjus 30 minučių, tačiau E3Q ir E8Q PJ kanalų kinetikos
pokyčiai, ypač pradiniu 5 minučių laikotarpiu, pastebimai skiriasi.
Matematinis modelis taip pat leidžia paaiškinti nepriklausomus
eksperimentinius rezultatus, įvertinančius A13K ir H18K PJ kanalų jautrumą
jungties įtampai (Vj) naudojant didelės 5 mM [Mg2+]p vidinius tirpalus.
Pastaruosiuose eksperimentuose buvo naudoti 30 s trukmės nuolydžio formos
hiperpoliarizacijos Vj protokolas (3.4.3 pav. viršutiniai Vj grafikai), skirtas
įvertinti Cx36, A13K ir H18K PJ kanalų gj-Vj priklausomybes ir PJ kanalų gj
atsistatymą po Vj protokolo poveikio. Po minėto Vj impulsų protokolo
poveikio ląstelėse, ekspresuojančiose Cx36 ar H18K PJ kanalus, buvo
registruotas lėtesnis nepilnas gj atsistatymas, o ląstelėse, ekspresuojančiose
A13K PJ kanalus – registruotas greitas ir pilnas gj atsistatymas iki pradinės gj
reikšmės. Detalesnei analizei panaudojome modelį Nr. 5 su Hilo lygtimi bei
atitinkamų koneksinų izoformų parametrus (žr. 3.3.1 lentelę). A13K ir H18K
PJ kanalų eksperimentų ir simuliacijų rezultatai pateikti 3.4.3 pav.
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3.4.3 pav. A13K ir H18K PJ kanalų gj kitimas dėl bendro Vj ir Mg2+ jonų.
Viršutiniuose grafikuose parodytas elektrofiziologiniuose eksperimentuose
naudotas Vj protokolas (30 s trukmės, 0 mV – –100 mV, nuolydžio formos
hiperpoliarizacija). Viduriniuose grafikuose pavaizduoti pavyzdinių
eksperimentų metu išmatuoti PJ kanalų gj norm. pokyčiai, o apatiniuose
grafikuose – atitinkamų PJ kanalų sumodeliuoti gj norm. pokyčiai.
Elektrofiziologiniuose ir skaitiniuose eksperimentuose PJ kanalus veikia
5 mM [Mg2+]p. Raudonos punktyrinės linijos apatiniuose grafikuose
parodo, kaip keistųsi PJ kanalų gj norm. , jei nebūtų Vj protokolo poveikio ir
PJ kanalų gj norm. mažėtų tik dėl 5mM [Mg2+]p poveikio.
Kaip buvo minėta matematinio modelio aprašyme, parametrai k1 ir k2 (žr.
3.3.1 lentelę) gali būti interpretuojami kaip puskanalių užsidarymo ir
atsidarymo intensyvumai dėl Vj poveikio [202]. Puskanalio parametrų k1 ir k2
vertės kinta eksponentiškai, priklausomai nuo Vj – tai yra nulemta Vj
poliškumo ir tiriamo koneksino puskanalių greitųjų vartų jautrumo Vj
poliškumui [202]. Apatiniuose 3.4.2 pav. gj norm. grafikuose juoda linija
parodo modeliavimo metu sugeneruotus PJ kanalų gj norm. pokyčius esant
nuolydžio formos Vj impulsų poveikiui. Raudonos punktyrinės linijos
parodo, kaip keistųsi PJ kanalų gj norm. , jei Vj poveikio nebūtų (Vj = 0, k1 ir k2
nekinta), t. y. PJ kanalų gj norm. mažėtų tik dėl 5 mM [Mg2+]p poveikio. Kaip
matome, simuliacijų PJ kanalų gj norm. pokyčiai gana gerai sutampa su
eksperimentų metų išmatuotais PJ kanalų gj norm. pokyčiais. H18K PJ kanalų
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gj norm. neatsistatymą iki pradinės gj norm. reikšmės po Vj protokolo poveikio
galima paaiškinti padidėjusia Mg2+ stabilizuota uždaros būsenos tikimybe,
kurią sustiprina Vj poveikio sukeltas perėjimas iš atviros į Mg2+ jonų
nestabilizuotą uždarą būseną. A13K PJ kanaluose po Vj poveikio gj norm.
atsistato iki pradinės reikšmės dėl labai mažo Mg2+ prisijungimo prie
numanomos Mg2+ jungimosi vietos šiuose PJ kanaluose. Pvz., A13K PJ
kanalams apskaičiuotas matematinio modelio parametrų k3 ir k4 santykis yra
~450 kartų mažesnis nei Cx36 ir kitų tirtų Cx36 N-galo mutantų. Dėl to A13K
PJ kanalai pasižymi labai maža Mg2+ stabilizuota uždaros būsenos tikimybe.
Įdomu tai, kad apskaičiuoti modelio parametrų k1 ir k2 santykiai, kurie
apibūdina tirtų PJ kanalų jautrumą Vj, derinasi su elektrofiziologinių
eksperimentų rezultatais. Pavyzdžiui, modelio parametrai parodė, kad A13K
PJ kanalų jautrumas Vj turėtų būti panašus į Cx36 PJ kanalų jautrumą, o
H18K PJ kanalai turėtų pasižymėti žymiai didesniu Vj jautrumu. Šių
homotipinių PJ kanalų eksperimentų suvidurkintų gj-Vj priklausomybių
rezultatai (3.4.4 pav.) naudojant 5 mM [Mg2+]p vidinius tirpalus abiejose
ląstelėse ir 30 s trukmės nuolydžio formos hiperpoliarizacijos Vj protokolą,
įrodė, kad ši modelio prognozė buvo teisinga. Tai papildomai paremia
prielaidos apie Mg2+ ir Cx36 puskanalių sąveiką, kuo remiantis buvo
sudarytas modelis Nr. 5, teisingumą. Be to, kitų autorių rezultatai parodė, kad
panašus mechanizmas galėtų paaiškinti Cx46 puskanalių ir Ca2+ jonų sąveiką
[240]. Cx46 puskanaliuose Mg2+ poveikis yra panašus į Ca2+, tačiau mažiau
giminingas.
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3.4.4 pav. Cx36, A13K ir H18K PJ kanalų jautrumo Vj eksperimentų
rezultatų palyginimas. A – eksperimentuose naudotas 30 s trukmės,
0 – –100 mV nuolydžio formos hiperpoliarizacijos Vj impulsų protokolas.
B – suvidurkintos ir normalizuotos tirtų PJ kanalų gj-Vj priklausomybės.
Eksperimentų metu (n = 6) abiejose ląstelėse naudoti 5 mM [Mg2+]p vidiniai
tirpalai.
3.5. Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų poros elektrostatinių
potencialų įvertinimas
Įvertinus krūvio pakaitos baltymo N-galo aminorūgščių šoninėje
grandinėje įtaką ir faktą, kad N-galas formuoja PJ kanalo poros citoplazminės
pusės poros vestibiulio vidų, racionalu manyti, kad krūvį šoninėje grandinėje
turinčios aminorūgštys gali daryti įtaką baltymo N-galo elektrostatiniam
profiliui, tokiu būdu sumažinant Mg2+ patekimą į PJ kanalą bei pakeičiant
Mg2+ prisijungimą prie numanomos magnio jonų jungimosi vietos Cx36 PJ
kanaluose [29]. Įvertinome Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
elektrostatinius potencialus išilgai ir skersai poros. Elektrostatinio potencialo
pokyčiams įvertinti buvo sukurti Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų homologiniai
modeliai ir paskaičiuoti elektrostatiniai potencialai poros viduje pagal 2.4
skyriuje pateiktą metodiką.
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3.5.1 pav. A ir B dalyse parodyti Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų
elektrostatinių potencialų skirtumai atitinkamai PJ kanalų išilginiuose ir
skersiniuose pjūviuose.
Išilginime pjūvyje (3.5.1 pav. A) matome, kad Cx36 PJ kanalas pasižymi
labiau neigiamu elektrostatiniu potencialu (raudona spalva), tačiau Cx36
N-galo mutantų PJ kanaluose, mutacijų vietose, elektrostatinis potencialas
yra labiau teigiamas (šviesesnis atspalvis). Taip pat galime matyti PJ kanalo
poros pradžios formos pokytį Cx36 N-galo mutantų PJ kanaluose. Šie
pokyčiai galėtų pakeisti biofizikines kanalo savybes, pvz., jonų pralaidumą ar
ligandų jungimosi giminingumą, tačiau pokyčiai galėtų būti ir dėl galimų
homologinio modeliavimo netikslumų (galimi struktūriniai skirtumai tarp
Cx36 ir kitų koneksinų, homologiniai modeliai sukurti pagal galimai atviros
būsenos Cx46/Cx50 struktūrą) [239].
Skersiniuose PJ kanalų pjūviuose, žiūrint iš citoplazmos pusės (3.5.1 pav.
B), parodyti elektrostatiniai potencialai prie analizuotų aminorūgščių vietų
Cx36 ir atitinkamų Cx36 N-galo mutantų PJ kanaluose (grafikai kairėje ir
dešinėje atitinkamai). Elektrostatinių potencialų sumos, suskaičiuotos
skersinių PJ kanalų pjūvių apskritimais apibrėžtose zonose, pateiktos
3.5.1 pav. C. Matomi akivaizdūs neigiamų elektrostatinių potencialų sumažėjimai mutantiniuose PJ kanaluose. 3.5.1 pav. D pavaizduotas ryšys tarp
neigiamo elektrostatinio potencialo sumų sumažėjimo ir Mg2+ pralaidumo
pokyčių, paskaičiuotų naudojant modelį Nr. 5 su Hilo lygtimi. Matoma tik
nežymi neigiama tiesinė priklausomybė; mutacijų sukelti Mg2+ pralaidumo
pokyčiai negali būti paaiškinami vien tik elektrostatinių potencialų
skirtumais.
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3.5.1 pav. Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų elektrostatiniai potencialai.
A – elektrostatinių potencialų žemėlapiai Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ
kanaluose (išilginiai pjūviai per poros vidurį). Juodos linijos nurodo
mutacijos vietą. B – elektrostatinių potencialų žemėlapiai analizuotų
aminorūgščių vietose Cx36 ir Cx36 N-galo PJ kanaluose (skersiniai pjūviai
žiūrint iš citoplazmos pusės). A ir B dalyse potencialo elektostatiniai
potencialai matuoti nuo –10 kTe–1 (raudona spalva) iki 10 kTe–1 (mėlyna
spalva). C – elektrostatinių potencialų sumos, paskaičiuotos analizuotų
aminorūgščių vietose Cx36 ir atitinkamuose Cx36 N-galo mutantų PJ
kanaluose. Skaičiavimai atlikti sumuojant elektrostatinio potencialo
vidurkius paveikslo B dalies apskritimais apibrėžtose zonose. D – ryšys tarp
elektrostatinio potencialo sumų (3.5.1 pav. C) ir paskaičiuotų modelio Nr. 5
su Hilo lygtimi Mg2+ pralaidumo koeficientų (parametrų P) santykių Cx36
N-galo mutantų PJ kanalams.
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3.6. Matematinio 4SM modelio parametrų gavimas analizuojant
plyšinių jungčių kanalų eksperimentinius rezultatus
Plyšinių jungčių kanalų laidumo priklausomybė nuo jungties (arba
tarpląstelinės) įtampos (gj-Vj) yra svarbi biofizikinė savybė. Manoma, kad
koneksinų greitieji vartai, kurie lemia PJ kanalų gj-Vj priklausomybę, yra
N-gale [15]. Nustatę, kad mūsų tirtos Cx36 N-galo mutacijos sukelia
mutantinių PJ kanalų biofizikinių parametrų, pvz., gj,init, gj, Mg2+ pralaidumo,
pokyčius, nusprendėme detaliau ištirti šių mutacijų galimą įtaką mutantinių
PJ kanalų gj-Vj priklausomybėms. Šiam tikslui įgyvendinti panaudojome
matematinį modeliavimą. Matematiniai modeliai leidžia tirti PJ kanalų
savybes, kurias būtų sunku nustatyti elektrofiziologiniais eksperimentiniais
metodais.
Norėdami detaliau analizuoti Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
gj-Vj priklausomybes, sukūrėme naują keturių būsenų modelį (4SM) [202].
Naujo 4SM modelio pagrindinis privalumas yra tas, kad galima tirti
homotipinių ir heterotipinių koneksinų formuojamų PJ kanalų stabilios
būsenos gj-Vj priklausomybes bei kinetikos pokyčius. Modelis turi nedidelį
parametrų kiekį, todėl juos lengviau identifikuoti iš elektrofiziologinių
eksperimentų duomenų, be to, galima greičiau atlikti matematinius
skaičiavimus, todėl yra tinkamas ir veikimo potencialo sklidimo tarp
sužadinamų audinių ląstelių klasterių analizei.
Cx36 PJ pasižymi mažiausiu vienetinių kanalų laidumu iš visų koneksinų
šeimos baltymų [22–24]. Taip pat žinoma, kad funkcinių kanalų ir visų Cx36
PJ plokštelės kanalų santykis nesiekia 1 % [25, 26]. Cx36 PJ kanalai yra vieni
iš mažiausiai jautrių Vj iš visų koneksinų šeimos baltymų [22, 23, 27].
Panašu, kad Cx36 negali formuoti heterotipinių plyšinių jungčių su kitais
koneksinų šeimos baltymais [28]. Dėl šių ir kitų priežasčių (pvz., nenustatyto
Cx36 greitųjų vartų jautrumo Vj poliškumui) modelio parametrų gavimui ir
validavimui pirmiausia pritaikėme plačiau ištirtus koneksinus Cx43 ir Cx45,
kurie yra aptinkami širdies laidžiojoje sistemoje bei darbiniame miokarde.
Tiriant naujo 4SM modelio [202] veikimą, analizavome elektrofiziologinių
dvigubo visos ląstelės fiksuotos įtampos metodo eksperimentų rezultatus,
kuriuose buvo tirtos homotipinių Cx43, Cx45 ir heterotipinių Cx45/Cx43EGFP PJ kanalų gj-Vj priklausomybės. Kai kurie eksperimentiniai duomenys,
vertinant naujo 4SM modelio veikimą [202], buvo paimti iš anksčiau atliktų
studijų [158, 241] arba nepublikuotų eksperimentinių rezultatų.
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Modelio parametrai buvo įvertinti remiantis elektrofiziologinių eksperimentų rezultatais. Parametrų paieškai panaudojome globalios optimizacijos
metodus. Laikėmės prielaidos, kad koneksinų homotipinius PJ kanalus
sudarantys puskanaliai pasižymi vienodomis savybėmis. Homotipinių Cx45
(egzogeninio) ir Cx43 (endogeninio) PJ kanalų eksperimentai buvo atlikti
naudojant atitinkamai HeLa ir Novikoff ląstelių kultūras. Nustatant 4SM
modelio parametrus konkrečiai koneksino izoformai, vienu metu buvo
analizuoti visi tokių PJ kanalų eksperimentiniai rezultatai.
Nustatant modelio parametrus homotipinius Cx45 PJ kanalus
sudarantiems puskanaliams, buvo atlikti egzogeninio Cx45 PJ kanalų
laidumo (gj) matavimai HeLa ląstelėse naudojant skirtingos amplitudės
stačiakampio formos neigiamų Vj impulsų (hiperpoliarizacijų) protokolus
(3.6.1 pav. A). 3.6.1 pav. B ir C dalyse pavaizduoti sudėtingesnės kanalų gj
kinetikos pokyčiai, gauti naudojant skirtingus stačiakampio formos Vj
impulsų protokolus su staigiu poliškumo pasikeitimu (iš hiperpoliarizacijos į
depoliarizaciją). Pasikeitus Vj protokolo poliškumui (3.6.1 pav. B, C),
matomas staigus Cx45 PJ kanalų gj padidėjimas ir palaipsnis kritimas iki
stabilios būsenos. Tokio gj kinetinio pokyčio galima tikėtis, nes puskanaliai,
sudarantys PJ kanalus, yra išsidėstę priešingai vieni kitiems skirtingose
ląstelėse. Vienos ląstelės puskanalius Vj impulsų protokolas uždaro, tačiau
pasikeitus Vj impulsų protokolo poliškumui, šie puskanaliai pradeda
atsidarinėti, o kitos ląstelės puskanaliai užsidarinėja dėl pakitusio Vj impulsų
protokolo poliškumo.
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3.6.1 pav. Homotipinių Cx45 PJ kanalų eksperimentų ir 4SM modelio
pritaikymo, nustatant modelio parametrus, rezultatai. A – normalizuotos
bent 5 atskirų eksperimentų gj reikšmės ir standartinės paklaidos
(tuščiaviduriai apskritimai su paklaidų rėžiais) naudojant skirtingos
amplitudės stačiakampio formos neigiamų Vj impulsų protokolus. B – bent 3
atskirų eksperimentų normalizuotos vidutinės gj reikšmės ir standartinės
paklaidos (tuščiaviduriai apskritimai su paklaidų rėžiais) naudojant
stačiakampio formos Vj impulsų su staigiu poliškumo pasikeitimu protokolą.
C – pavyzdinio eksperimento gj pokyčiai (juodi apkritimai) naudojant kitokį
stačiakampio formos Vj impulsų su staigiu poliškumo pasikeitimu protokolą.
Visose paveikslo dalyse pilka linija parodo 4SM modelio sugeneruotą gj
reikšmę.
Nustatant modelio parametrus homotipinius Cx43 PJ kanalus
sudarantiems puskanaliams, buvo atlikti endogeninio Cx43 PJ kanalų
laidumo (gj) matavimai Novikoff ląstelėse naudojant 3.6.2 pav. A dalyje
pavaizduotą Vj impulsų protokolą. Tokios formos Vj impulsų protokolas yra
dažnai naudojamas tiriant koneksinų PJ kanalų gj-Vj priklausomybes
makroskopiniu ir mikroskopiniu lygmeniu [242, 243]. 3.6.2 pav. A dalies
rezultatai (apatinis gj grafikas) parodo normalizuotas gj reikšmes iš bent 5
atskirų eksperimentų. 3.6.2 pav. B dalyje pavaizduoti tie patys
eksperimentiniai duomenys detaliau parodant gj-Vj priklausomybės histerezę.
Mūsų manymu, šių eksperimentų duomenys tinkami 4SM modelio parametrų
nustatymui, kadangi tikslesniam laidumo kinetikos reiškinių paaiškinimui yra
svarbu įvertinti tiek kanalų užsidarymą, tiek atsidarymą plačiose Vj ribose.
Analizuodami gj-Vj histerezių rezultatus, matome, kad, esant
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hiperpoliarizacijos fazei, didesnė dalis Cx43 PJ kanalų lieka atviroje
būsenoje, nei pasiekus stabilią laidumo būseną (3.6.2 pav. B dalies viršutinis
gj grafikas).

3.6.2 pav. Homotipinių Cx43 PJ kanalų eksperimentų ir 4SM modelio
pritaikymo, nustatant modelio parametrus, rezultatai. A – normalizuotos,
bent 5 atskirų eksperimentų, gj reikšmės ir standartinės paklaidos
(tuščiaviduriai apskritimai su paklaidų rėžiais) naudojant parodytą Vj
impulsų protokolą. B – tie patys duomenys detaliau parodant gj-Vj
priklausomybės histerezę. Paveikslo dalyse pilka linija parodo 4SM modelio
sugeneruotą gj reikšmę.
3.6.1 ir 3.6.2 pav. eksperimentų metu gautos homotipinių PJ kanalų gj
vertės pavaizduotos kaip tuščiaviduriai apskritimai su paklaidomis arba juodi
taškai. 4SM modelio sugeneruota gj vertė šiems eksperimentams pavaizduota
kaip pilkos linijos. Pagal šias 4SM modelio sugeneruotas homotipinių PJ
kanalų gj vertes, nustatėme modelio puskanalių parametrus, kurie sudaro
homotipinius Cx45 ir Cx43 PJ kanalus. Puskanalių parametrai yra pateikti
3.6.1 lentelėje. Matome akivaizdžius parametrų Aα, Aβ, V0 ir γc/γo skirtumus
tarp homotipinius Cx45 ir Cx43 PJ kanalus sudarančių puskanalių.
Yra nustatyta, kad Cx45 ir Cx43 PJ kanalų greitieji vartai užsidaro esant
neigiamo poliškumo Vj [173, 175], todėl toks pats greitųjų vartų jautrumas Vj
poliškumui buvo nurodytas 4SM modelio puskanalių parametruose atliekant
globaliąją optimizaciją (Π = –1). Cx45 puskanaliams modelio būsenų
perėjimų slenkstinė reikšmė buvo 1,1496 s–1, kuri apytikriai sutampa su
puskanalių vartų atsidarymo greičiu ties +4 mV. Be šios slenkstinės reikšmės,
modelis prognozavo gerokai didesnį ir greitesnį gj kilimą, lyginant su
eksperimentiškai išmatuotu gj kilimu naudojant Vj impulsų protokolus su
staigiu poliškumo pasikeitimu. Panašius rezultatus pateikė ir kiti autoriai
[188]. Cx43 puskanaliams modelio būsenų perėjimų slenkstinė reikšmė buvo
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lygi 87 s–1. Ši reikšmė buvo didesnė nei Cx45 puskanalių ir neturėjo
reikšmingos įtakos rezultatams.
3.6.1 lentelė. 4SM modelio parametrai Cx45 ir Cx43 puskanaliams, įvertinus
homotipinių Cx45 ir Cx43 PJ kanalų elektrofiziologinių eksperimentų
rezultatus.
4SM modelio
parametrai
Cx45
Cx43

λ

Aα
–1

0,1497 s
0,1522 s–1

Aβ
–1

0,1137 mV
0,032 mV–1

–1

0,0777 mV
0,215 mV–1

V0

γc/γo

Π

–14,8373 mV
–34,24 mV

0,0626
0,1285

–1
–1

Pastaba: λ parodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį esant V0, Aα ir Aβ nurodo
puskanalio jautrumą įtampai esant atitinkamai atvirai ar uždarai būsenai, V0 – įtampos
reikšmė, prie kurios puskanalio atviros ir uždaros būsenų dažniai yra lygūs, γc/γo – vienetinių
puskanalių laidumo santykis, esant atitinkamai uždarai ir atvirai būsenai, Π – puskanalio
greitųjų vartų jautrumas Vj poliškumui („–1“ – neigiamas, „1“ – teigiamas).

Panaudoję kitų autorių eksperimentinių duomenų blokus [241], taip pat
pabandėme nustatyti 4SM modelio parametrus Cx45 ir Cx43-EGFP
puskanaliams, sudarantiems heterotipinius PJ kanalus [202]. Modelio
parametrų nustatymui analizavome eksperimentus, kuriuose heterotipinių PJ
kanalų jungties srovė (Ij) kito naudojant skirtingus stačiakampio formos Vj
impulsų protokolus (įskaitant protokolus su staigiu poliškumo pasikeitimu).
Taip pat įvertinome heterotipinių PJ kanalų eksperimentus, kuriuose
registruota stabilios būsenos gj-Vj priklausomybė naudojant skirtingo dydžio
ir poliškumo stačiakampio formos Vj impulsų protokolus.
Analizuojant heterotipinių PJ kanalų eksperimentus, modelio parametrų
kiekis padidėja bent dvigubai (nuo 5 iki 14). Didesnis parametrų kiekis,
analizuojant tokio tipo eksperimentinius duomenis, prailgina modelio
skaičiavimo laiką. Norėdami sumažinti parametrų kiekį, naudojome
vienetinių Cx45 ir Cx43-EGFP puskanalių laidumo santykius, paskaičiuotus
iš atitinkamų homotipinių PJ vienetinių kanalų laidumo eksperimentų. Kitų
autorių nuomone [241], Cx45/Cx43-EGFP heterotipinio PJ kanalo laidumas
turėtų būti lygus atstojamajam tiesiškai sujungtų puskanalių laidumui.
Norėdami gauti tiksliausius 4SM modelio parametrų rinkinius, kartu
įvertinome Ij kinetikos ir stabilios būsenos gj eksperimentiškai išmatuotus
pokyčius naudojant globalios optimizacijos metodą.
Įdomu tai, kad kai kurie nustatyti 4SM modelio parametrai Cx45 ir Cx43EGFP puskanaliams, sudarantiems heterotipinius PJ kanalus, reikšmingai
skiriasi nuo atitinkamų homotipinių puskanalių parametrų. Heterotipinius PJ
kanalus sudarančių Cx45 puskanalių parametrai V0 ir santykis γc/γo –
atitinkamai 1,6781 mV ir 0,0112 – yra žymiai mažesni nei atitinkamų
homotipines Cx45 PJ kanalus sudarančių puskanalių parametrai (žr. 3.9.1
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lentelę). Įvertinus visus iš 4SM modelio gautus duomenis, galima daryti
išvadą, kad Cx45 puskanaliai yra jautresni Vj homotipiniuose Cx45 PJ
kanaluose nei heterotipiniuose Cx45/Cx43-EGFP PJ kanaluose. Taip pat
nustatėme, kad heterotipinėse PJ kanaluose Cx43-EGFP puskanalio
parametras λ, kuris nurodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį esant
V0, yra sumažėjęs – ~0,0001 s–1. Cx43-EGFP puskanalio, sudarančio
Cx45/Cx43-EGFP PJ kanalą, parametrai Aα ir Aβ, nurodantys puskanalio
jautrumą įtampai atsidarant ar užsidarant, taip pat sąlyginai yra maži
(atitinkamai 0,0239 mV–1 ir 0,0912 mV–1). Pagal 4SM modelio parametrus,
panašu, kad heterotipiniuose Cx45/Cx43-EGFP PJ kanaluose būtent Cx45
puskanaliai nulemia visos heterotipinės PJ kanalų plokštelės Ij ir gj pokyčius.
Kiti autoriai analogiškame modelyje taip pat nustatė parametrų skirtumus
tarp homotipinių ir heterotipinių koneksinų PJ kanalų [197]. Panašu, kad
parametrų skirtumai atsiranda dėl skirtingų biofizikinių savybių koneksinų
izoformų puskanalių susijungimo (angl. docking) į heterotipinį kanalą.
3.7. Matematinio 4SM modelio veikimo validavimas
Naujo 4SM modelio validavimui panaudojome 3.6.1 lentelėje surašytus
4SM modelio parametrus Cx45 ir Cx43 puskanaliams, analizuodami kitus
eksperimentinius duomenis, kurie nebuvo naudojami 3.6.1 lentelėje
parodytiems 4SM modelio parametrams gauti.
3.7.1 pav. parodyta homotipinių Cx45 PJ kanalų eksperimentinių duomenų
apibendrinimas naudojant skirtingos formos Vj impulsų protokolus. 3.7.1
pav. A ir B dalių apatiniuose gj grafikuose juodi apskritimai parodo
eksperimento metu gautas gj vertes, pilka linija – 4SM modelio
prognozuojamą gj vertę naudojant minėtus modelio parametrus. Matome, kad
4SM modelio prognozuojami gj rezultatai puikiai sutampa su pavyzdiniais
eksperimentiniais rezultatais.
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3.7.1 pav. Pavyzdinių homotipinių Cx45 PJ kanalų eksperimentų rezultatai
naudojant skirtingus Vj protokolus (A ir B dalys). Eksperimentiniai
duomenys A ir B dalių apatiniuose gj grafikuose pavaizduoti juodais taškais.
Prognozinės 4SM modelio gj vertės apatiniuose grafikuose pavaizduotos
pilka linija.
Taip pat nusprendėme patikrinti, ar 4SM modelis gali prognozuoti gj
vertes, esant stabilios būsenos gj-Vj priklausomybei homotipiniuose Cx45 ir
Cx43 PJ kanaluose. Panaudoję kitų autorių straipsnių eksperimentinių
duomenų rinkinius [158, 241], nustatėme, kad 4SM modelis taip pat puikiai
prognozuoja homotinipinių PJ kanalų gj pokyčius, kai eksperimentuose
stebima koneksinų homotipinių PJ kanalų stabilios būsenos gj-Vj
priklausomybė (3.7.2 pav.).
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3.7.2 pav. 4SM modelio galimybės prognozuoti PJ kanalų gj įvertinimas
analizuojant kitų autorių homotipinių Cx45 (A) ir Cx43 (B) PJ kanalų
eksperimentinių duomenų rinkinius [158, 241]. Eksperimentuose naudotas
Vj impulsų protokolas parodytas paveikslo A ir B dalių viršuje.
Eksperimentinės gj reikšmės (n = 15) pasirinktos Vj protokolo gale
(po 30 s). Tusčiaviduriai apskritimai paveikslo A ir B dalių stabilios
būsenos gj-Vj grafikuose parodo eksperimentų normalizuotas gj reikšmes,
pilka linija – 4SM modelio prognozinę, normalizuotą gj vertę.
Apibendrindami galime sakyti, kad 4SM modelis gali puikiai prognozuoti
homotipinių Cx45 ir Cx43 PJ kanalų eksperimentų, kuriuose naudojami
skirtingi Vj impulsų protokolai, gj reikšmes.
3.8. Baltymo N-galo įtaka Cx36 puskanalių, sudarančių homotipinius
plyšinių jungčių kanalus, laidumo priklausomybei nuo jungties įtampos
Kaip minėta anksčiau, žinduolių elektrines sinapses sudarantis Cx36
pasižymi vienu iš mažiausių jautrumų jungties įtampai (Vj), lyginant su kitais
koneksinų šeimos baltymais [22, 23, 27]. Elektrofiziologiniai matavimai
modelinėse ląstelėse parodė, kad Cx36 PJ kanalų laidumo nuo jungties
įtampos (gj-Vj) priklausomybė gali būti reguliuojama viduląsteline magnio
jonų koncentracija ([Mg2+]i) [14]. Eksperimentai ląstelių audiniuose, pvz., PJ
kanaluose tarp trišakio nervo mesencefalinio branduolio neuronų, parodo,
kad, laidumas taip pat priklauso nuo [Mg2+]i [14]. Neuronų aktyvumo metu
keičiasi ląstelės ATP koncentracija, dėl to keičiasi ir [Mg2+]i [30, 31].
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Norint įvertinti šių procesų svarbą Cx36 plyšinių jungčių kanalų laidumui,
o kartu ir elektrinių sinapsių reguliavimui, svarbu suprasti PJ kanalų jautrumo
jungties įtampai mechanizmus. Manoma, kad koneksinų puskanalių ir PJ
kanalų greitieji vartai yra baltymo N-gale [138]. Taip pat nustatyta, kad
koneksinų N-galas yra svarbus jų formuojamų kanalų laidumo
priklausomybei nuo įtampos [40], todėl tolimesniuose tyrimuose nagrinėjome
Cx36 N-galo aminorūgščių įtaką gj-Vj priklausomybei.
Pirmiausia atlikome elektrofiziologinius matavimus RIN ląstelių porose,
kurias jungė homotipiniai Cx36 arba Cx36 N-galo mutantų (E3Q, E8Q,
A13K, H18K) PJ kanalai. Visi tirti Cx36 N-galo mutantai buvo žymėti žalios
spalvos fluorescenciniu baltymu EGFP (angl. enhanced green fluorecent
protein) [220], prikabintu prie koneksino C-galo. Laukinio tipo Cx36 buvo
žymėtas fluorescenciniu baltymu EGFP arba žalsvai mėlynos spalvos
fluorescenciniu baltymu moxCerulean3 (OxCer) [221]. Visuose
eksperimentuose abiejose ląstelėse buvo naudotas standartinių sąlygų
([Mg2+]p = 1 mM, 2.2.1 lentelė) vidinis tirpalas. Naudojome dviejų tipų Vj
impulsų protokolus: 10 s trukmės, skirtingo dydžio (kas –20 mV), stačiakampio formos ir 30 s trukmės, nuolydžio formos, 0 – –100 mV neigiamus
(hiperpoliarizacijos) Vj impulsų protokolus. 3.6.1 pav. pavaizduoti
eksperimentų Vj impulsų protokolai ir registruotos normalizuotos jungties
srovės (Ij).
Iš eksperimentų metu registruotų Ij grafikų akivaizdžiai matome, kad
homotipiniai Cx36 PJ kanalai su prikabintais skirtingais fluorescenciniais
baltymais (EGFP ar OxCer) skiriasi savo jautrumu Vj – Cx36-OxCer
puskanaliai, sudarantys homotipinius PJ kanalus, yra mažiau jautrūs jungties
įtampai. H18K PJ kanalai jautriausiai reaguoja į skirtingos amplitudės Vj
impulsų protokolus iš visų tirtų PJ kanalų. Vertinant E3Q ir E8Q PJ kanalų Ij
pokyčius naudojant nuolydžio formos Vj impulsų protokolą, nustatyta, kad
šių PJ kanalų jautrumas Vj nesiskiria, tačiau įvertinus Ij pokyčius naudojant
skirtingo dydžio, stačiakampio formos Vj impulsų protokolą, matome, kad
E3Q PJ kanalai yra jautresni Vj nei E8Q PJ kanalai.
3.8.2 pav. pavaizduoti tirtų homotipinių PJ kanalų gj-Vj priklausomybių
skirtumai. Šių eksperimentų metu naudojome Vj impulsų protokolą, kurį
sudarė 30 s trukmės, 0 – –100 mV ir 0 – +100 mV nuolydžio formos
hiperpoliarizacija ir depoliarizacija. Toks pat Vj impulsų protokolas buvo
panaudotas ir heterotipinių Cx36 PJ kanalų eksperimentuose, nustatant
puskanalių, sudarančių heterotipinius PJ kanalus, greitųjų vartų jautrumą Vj
poliškumui (žr. 3.9 skyrių). Akivaizdžiai matome homotipinių Cx36 PJ
kanalų su skirtingos spalvos prikabintais fluorescenciniais baltymais (EGFP
ir OxCer) jautrumo Vj skirtumus. Ankstesniuose darbuose buvo parodyta, kad
EGFP fluorescencinio baltymo prikabinimas prie Cx36 C-galo reikšmingai
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nepakeičia homotipinių PJ kanalų jautrumo Vj, lyginant su homotipiniais
Cx36 PJ kanalais be prikabintų fluorescencinių baltymų [185]. A13K PJ
kanalai, lyginant su Cx36-EGFP PJ kanalais, nesiskiria jautrumu jungties
įtampai. H18K PJ kanalai išsiskiria iš kitų tirtų PJ kanalų ypač dideliu
jautrumu jungties įtampai.

3.8.1 pav. Homotipinių Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų homotipinių PJ
kanalų (n ≥ 5) jungties srovės (Ij) skirtumai naudojant skirtingus Vj impulsų
protokolus.
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3.8.2 pav. Homotipinių Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų simetrinių
gj-Vj priklausomybių (n ≥ 5)palyginimas naudojant parodytą Vj impulsų
protokolą.
Pritaikę globalios optimizacijos metodus ir 4SM modelį, įvertinome visus
3.8.1 pav. pavaizduotus eksperimentinius duomenis (konvertavus
eksperimentinius Ij duomenis į gj) (3.8.3 pav.), kad gautume 4SM modelio
parametrus puskanaliams, sudarantiems tirtus homotipinius PJ kanalus (3.8.1
lentelė). Parametras λ, parodantis puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį
esant V0 ir apibūdinantis kinetiką, skiriasi tarp Cx36 puskanalių, sujungtų su
skirtingos spalvos fluorescenciniais baltymais. Šis parametras yra itin
sumažėjęs ir E3Q, A13K, H18K puskanaliuose, lyginant su Cx36-EGFP
puskanaliais. Parametro V0 reikšmės, parodančios įtampą, prie kurios
puskanalio atviros ir uždaros būsenų dažniai yra lygūs, Cx36-EGFP ir A13K
puskanaliuose išliko panašios – atitinkamai 31,87 mV ir 34,89 mV. Šis
parametras likusiuose tirtuose puskanaliuose yra didesnis – daugiau kaip 40
mV. Cx36-EGFP puskanalių parametras γc/γo, parodantis vienetinių
puskanalių laidumo santykį, esant atitinkamai uždarai ir atvirai būsenai, yra
lygus 0,3535, tačiau E8Q ir H18K puskanaliuose – atitinkamai padidėjęs
(0,5230) ir sumažėjęs (0,1700). Sumažėjusi H18K puskanalių parametro γc/γo
reikšmė, lyginant su Cx36-EGFP puskanaliais, yra pagrindinė priežastis,
kodėl šie puskanaliai pasižymi dideliu jautrumu Vj, nors H18K puskanalių V0
yra padidėjęs. Priešingi rezultatai stebimi E8Q puskanaliuose: šių puskanalių
parametrai γc/γo ir V0 yra padidėję – tai, lyginant su Cx36-EGFP puskanaliais,
parodo jautrumo Vj sumažėjimą. E8Q puskanaliai taip pat pasižymi
greičiausia kinetika (λ = 1,0088 s–1) iš visų tirtų puskanalių.
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3.8.3 pav. Homotipinių Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
eksperimentų (A–F dalys) gj-Vj priklausomybių suvidurkinti ir normalizuoti
rezultatai (tuščiaviduriai apskritimai su paklaidomis) naudojant skirtingus
Vj impulsų protokolus ir 4SM modelio sugeneruotos gj reikšmės (raudona
kreivė). Pagal 4SM modelio sugeneruotas gj reikšmes, nustatyti 4SM
modelio parametrai homotipines jungtis sudarantiems puskanaliams.
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3.8.1 lentelė. 4SM modelio parametrai Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų
puskanaliams, įvertinus homotipinių Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų PJ kanalų
elektrofiziologinių eksperimentų rezultatus.
4SM modelio
parametrai
Cx36-EGFP
Cx36-OxCer
E3Q-EGFP
E8Q-EGFP
A13K-EGFP
H18K-EGFP

Aα

λ
–1

0,8869 s
–1
0,5793 s
–1
0,1915 s
–1
1,0088 s
–1
0,2446 s
–1
0,4980 s

Aβ
–1

0,0539 mV
–1
0,0414 mV
–1
0,0431 mV
–1
0,0747 mV
–1
0,0484 mV
–1
0,0636 mV

–1

0,0373 mV
–1
0,0255 mV
–1
0,0504 mV
–1
0,0105 mV
–1
0,0355 mV
–1
0,0165 mV

V0

γc/γo

31,87 mV
44,42 mV
41,09 mV
40,85 mV
34,89 mV
40,44 mV

0,3535
0,3843
0,3153
0,5230
0,3371
0,1700

Pastaba: λ parodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį esant V0. Aα ir Aβ nurodo
puskanalio jautrumą įtampai, esant atitinkamai atvirai ar uždarai būsenai. V0 – įtampos
reikšmė, prie kurios puskanalio atviros ir uždaros būsenų dažniai yra lygūs. γc/γo – vienetinių
puskanalių laidumo santykis, esant atitinkamai uždarai ir atvirai būsenai.

3.9. Koneksino 36 ir N-galo mutantų puskanalių, sudarančių
heterotipinius plyšinių jungčių kanalus, greitųjų vartų jautrumo Vj
poliškumui nustatymas
Kaip minėta anksčiau, PJ kanalą sudarantys puskanaliai turi atskirus
greituosius vartus. Heterotipinių kanalų elektrofiziologiniai matavimai
sudaro galimybę nustatyti koneksino greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui,
kuris parodo, kokio poliškumo įtampa nulemia puskanalio užsidarymą [189].
Greitųjų vartų jautrumas Vj poliškumui taip pat gali būti įvertinamas
pasitelkus heterotipinių PJ vienetinių kanalų [244] ar puskanalių [182]
matavimus, tačiau Cx36 puskanalių, sudarančių PJ kanalus, greitųjų vartų
jautrumo Vj poliškumui nustatymą apsunkina specifinės Cx36 biofizikinės
savybės. Cx36 PJ pasižymi mažiausiu vienetinių kanalų laidumu tarp visų
koneksinų šeimos baltymų [22–24]. Taip pat Cx36 negali formuoti
heterotipinių plyšinių jungčių kanalų su kitais koneksinų šeimos baltymais
[28].
Tyrimams panaudojome skirtingas RIN ląstelių kultūras, kurios atskirai
ekspresuoja Cx36-EGFP arba Cx36-OxCer baltymus. Nustatyti Cx36-EGFP
ir Cx36-OxCer homotipinių PJ kanalų Ij ir gj priklausomybės nuo Vj skirtumai
bei apskaičiuoti skirtingi 4SM modelio parametrai leidžia šiuos puskanalius
vertinti kaip nevienodus. Skirtingos spalvos fluorescenciniai baltymai
(EGFP, OxCer) suteikė galimybę atskirti, tarp kurių ląstelių porų yra randami
heterotipiniai PJ kanalai (3.9.1 pav. raudona rodykle pažymėta heterotipinė
PJ kanalų plokštelė). Heterotipinių PJ kanalų eksperimentuose parodytu Vj
protokolu paveikdavome ląstelę, kuri ekspresuodavo Cx36-OxCer baltymą (Ij
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registravimas vykdavo ląstelėje, kuri ekspresuoja koneksinus su prikabintais
EGFP baltymais).
Išmatavę heterotipinių Cx36-OxCer/Cx36-EGFP PJ kanalų jungties
sroves, pamatėme, kad Cx36-OxCer ekspresuojančios ląstelės hiperpoliarizacija parodytu Vj impulsų protokolu nulėmė didesnio jautrumo srovės atsaką
Cx36-EGFP ekspresuojančioje ląstelėje, lyginant su srovės matavimu
depoliarizuojant Cx36-OxCer ląstelę (3.9.2 pav. A). Gautas šių heterotipinių
kanalų asimetrinis gj-Vj priklausomybės grafikas (3.9.2 pav. B), kuriame
matosi, kad, esant neigiamai įtampai, kanalų jautrumas Vj atitinka
homotipinių Cx36-EGFP kanalų jautrumą, o depoliarizuojant – jautrumas Vj
panašus į homotipinių Cx36-OxCer kanalų jautrumą. Tai rodo, kad abu
puskanaliai linkę užsidaryti prie sąlyginai teigiamos įtampos. Remdamiesi
šiais duomenimis, preliminariai galime teigti, kad Cx36 puskanalių greitieji
vartai pasižymi jautrumu (užsidaro) esant teigiamo poliškumo Vj (angl.
positive Vj-gating polarity).

3.9.1 pav. Pavyzdinių ląstelių pora, ekspresuojanti heterotipinius
Cx36-OxCer/Cx36-EGFP PJ kanalus. Ląstelių citoplazmose taip pat
matoma Cx36-OxCer (kairė ląstelė, mėlyna spalva) ir Cx36-EGFP (dešinė
ląstelė, žalia spalva) baltymų sankaupų fluorescencija. Ląstelių kontūrai
apvesti atitinkamomis spalvomis. Raudonos spalvos rodyklės smaigalys
parodo heterotipinės Cx36-OxCer/Cx36-EGFP PJ kanalų plokštelės vietą
(žalsvai mėlyna spalva).
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3.9.2 pav. Heterotipinių Cx36-EGFP/Cx36-OxCer PJ kanalų eksperimentų
rezultatai. A – pavyzdinio eksperimento Vj impulsų protokolas ir išmatuota
Ij vertė. Ij visada būdavo išmatuojama EGFP fluorescencinį žymenį
turinčioje ląstelėje. B – heterotipinių Cx36-EGFP/Cx36-OxCer PJ kanalų
normalizuotos asimetrinės gj-Vj priklausomybės (raudonos kreivės, n ≥ 5).
Grafike taip pat parodyta atitinkamos homotipinių Cx36-OxCer (mėlynos
kreivės) ir Cx36-EGFP (žalios kreivės) PJ kanalų normalizuotos simetrinės
gj-Vj priklausomybės. gj-Vj grafike neigiamos ir teigiamos Vj reikšmės
X ašyje atitinka Cx36-OxCer ląstelės hiperpoliarizaciją ir depoliarizaciją.
Tolimesniais tyrimais pabandėme nustatyti koneksino baltymo N-galo
aminorūgščių įtaką Cx36 N-galo mutantų puskanalių greitųjų vartų jautrumui
(užsidarymui) nuo Vj poliškumo. Visi Cx36 N-galo mutantai buvo žymėti
žalios spalvos EGFP baltymu (fluorescenciniu žymeniu).
Labai įdomu tai, kad pavyzdiniame Cx36-OxCer/E3Q eksperimente
hiperpoliarizuojant Cx36-OxCer ląstelę, E3Q ląstelėje išmatuotos Ij grafikas
savo forma buvo panašus į hiperbolę (3.9.3 pav. A) Tokios formos Ij grafikas
nustatytas tik tiriant heterotipinius Cx36-OxCer/E3Q PJ kanalus.
Apibendrinę visus heterotipinių Cx36-OxCer/E3Q PJ kanalų gj-Vj
eksperimentus (3.9.3 pav. B), matome, kad hiperpoliarizuojant Cx36-OxCer
ląstelę, stebimas gj didėjimas – abu puskanaliai yra atviroje būsenoje
(3.9.3 pav. B raudona kreivė dešinėje pusėje). Depoliarizuojant Cx36-OxCer
ląstelę, matome, kad heterotipinių PJ kanalų gj mažėja greičiau ir stipriau nei
homotipinių PJ kanalų (3.9.3 pav. B raudona kreivė dešinėje pusėje) – abu
heterotipinį PJ kanalą sudarantys puskanaliai pereina į uždarą būseną. Tokia
hetetoripinių PJ kanalų gj-Vj priklausomybė yra įmanoma tik vienu atveju –
koneksinų puskanalių, sudarančių heterotipinius PJ kanalus, greitieji vartai
užsidaro (yra jautrūs) esant skirtingo poliškumo Vj (žr. 1.4.2 pav. C).
Moksliniuose straipsniuose parodyta, kad antroje ar trečioje pozicijose
esančios N-galo aminorūgštys nulemia Cx26 ir Cx32 [189], Cx46 [190],
Cx50 [190, 191] greitųjų vartų jautrumą (užsidarymą) esant skirtingo
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poliškumo Vj. Koneksinų Cx26, Cx46, Cx50 puskanalių greitieji vartai
užsidaro esant teigiamo poliškumo Vj. Pastarųjų koneksinų antroje arba
trečioje N-galo pozicijoje taip pat yra neigiamo šoninės grandinės krūvio
aminorūgštys, kaip ir Cx36 (Cx36 trečioje pozicijoje esanti glutamo rūgštis –
E3). Antroje ar trečioje N-galo pozicijose esančių neigiamių šoninės
grandinės aminorūgščių pakeitimai neutraliomis aminorūgštimis pakeitė
mutantinių Cx26 [189], Cx46 [190], Cx50 [190, 191] puskanalių greitųjų
vartų jautrumą Vj poliškumui: šių mutantinių koneksinų puskanalų greitieji
vartai užsidaro esant neigiamo poliškumo Vj. Mūsų tirtas Cx36 N-galo
mutantas E3Q yra analogas šiuose straipsniuose aprašytiems kitų koneksinų
antrosios ar trečiosios N-galo aminorūgšties pakaitos mutantams. 3.9.3 pav.
B dalyje pavaizduoti rezultatai sustiprina mūsų hipotezę, kad Cx36 greitieji
vartai užsidaro esant teigiamo poliškumo Vj. Trečioje pozicijoje esanti
glutamo rūgštis (E3) galimai nulemia ir Cx36 greitųjų vartų užsidarymą esant
teigiamo poliškumo Vj. Šios aminorūgšties pakeitimas neutralia
aminorūgštimi glutaminu (Q) pakeitė mutanto E3Q puskanalių greitųjų vartų
jautrumą Vj poliškumui: mutantinių E3Q puskanalių greitieji vartai užsidaro
esant neigiamo poliškumo Vj. Šie eksperimentiniai rezultatai taip pat
netiesiogiai parodo, kad Cx36 puskanaliai pasižymi jautrumu (užsidaro) esant
teigiamo poliškumo Vj.

3.9.3 pav. Heterotipinių Cx36-OxCer/E3Q PJ kanalų eksperimentų
rezultatai. A – pavyzdinio heterotipinės Cx36-OxCer/E3Q PJ plokštelės
eksperimento Vj protokolas ir išmatuota Ij vertė. Ij visada būdavo
išmatuojama EGFP fluorescencinį žymenį turinčioje ląstelėje.
B – heterotipinių Cx36-OxCer/E3Q PJ kanalų normalizuotos asimetrinės
gj-Vj priklausomybės (raudonos kreivės, n ≥ 5). Grafike taip pat parodyta
atitinkamos homotipinių Cx36-OxCer (mėlynos kreivės) ir E3Q (rožinės
kreivės) PJ kanalų normalizuotos simetrinės gj-Vj priklausomybės. gj-Vj
grafike neigiamos ir teigiamos Vj reikšmės X ašyje atitinka Cx36-OxCer
ląstelės hiperpoliarizaciją ir depoliarizaciją.
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Apibendrinti heterotipinių Cx36-OxCer/E8Q PJ kanalų eksperimentiniai
rezultatai (3.9.4 pav. B) parodo, kad glutamo rūgšties (E) pakeitimas
glutaminu (Q) aštuntoje pozicijoje nepakeičia mutanto E8Q greitųjų vartų
jautrumo Vj poliškumui. Įdomu tai, kad heterotipinėse Cx36-OxCer/E8Q PJ
kanaluose, depoliarizuojant Cx36-OxCer ląstelę, nustatytas Cx36-OxCer
puskanalių jautrumo Vj padidėjimas (raudona kreivė 3.9.4 pav. B dešinėje
pusėje). Šį pokytį galima būtų paaiškinti priklausančiu jautrumu Vj
(priklausančia gj-Vj priklausomybe): koneksinų heterotipiniuose PJ
kanaluose, kuriuos sudaro nevienodo laidumo ir jautrumo Vj puskanaliai, Vj
netolygiai pasikirsto tarp kanalą sudarančių puskanalių.
Matome, kad heterotipinių Cx36-OxCer/A13K (3.9.4 pav. C) PJ kanalų gjVj priklausomybės nesiskiria nuo juos sudarančių atitinkamų homotipinių
puskanalių priklausomybių. Tai rodo, jog mutanto A13K puskanalių greitųjų
vartų jautrumas Vj poliškumui yra nepakitęs, t. y. puskanaliai užsidaro esant
teigiamo poliškumo Vj.
Hiperpoliarizuojant ląstelės membraną, kurioje yra Cx36-OxCer
puskanaliai, sudarantys heterotipinius Cx36-OxCer/H18K PJ kanalus,
registruotas labai jautrus Ij-Vj atsakas – akivaizdu, kad dėl neigiamo Vj
impulso poveikio užsidaro mutanto H18K puskanaliai (3.9.4 pav. E).
Heterotipinėse Cx36-OxCer/H18K PJ kanaluose taip pat puikiai matoma
priklausanti gj-Vj priklausomybė. Heterotipinėse Cx36-OxCer/H18K PJ
kanaluose, depoliarizuojant Cx36-OxCer ląstelę, nustatytas Cx36-OxCer
puskanalių jautrumo Vj sumažėjimas (raudona kreivė 3.9.4 pav. F dešinėje
pusėje). Tokie gauti rezultatai nestebina: puskanaliai, sudarantys
homotipinius H18K PJ kanalus, yra labiausiai jautrūs Vj, o Cx36-OxCer
puskanaliai – vieni iš mažiausiai jautrių. Manome, kad H18K puskanaliai taip
pat užsidaro esant teigiamo poliškumo Vj.
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3.9.4 pav. Heterotipinių Cx36-OxCer/E8Q, Cx36-OxCer/A13K ir H18KEGFP/Cx36-OxCer PJ kanalų eksperimentų rezultatai. A, C, E – atitinkamų
pavyzdinių heterotipinių PJ kanalų eksperimentų Vj protokolai ir išmatuotos
Ij vertės. Ij visada būdavo matuojamos EGFP fluorescencinį žymenį
turinčiose ląstelėse. B, D, F – atitinkamų heterotipinių PJ kanalų
normalizuotos asimetrinės gj-Vj priklausomybės (raudonos kreivės, n ≥ 5).
Grafikuose taip pat parodytos atitinkamos homotipinių Cx36-OxCer
(mėlynos kreivės) ir PJ kanalų, turinčių EGFP fluorescencinį žymenį
(violetinės, juodos arba oranžinės kreivės), normalizuotos simetrinės gj-Vj
priklausomybės. gj-Vj grafikuose neigiamos ir teigiamos Vj reikšmės X ašyje
atitinka Cx36-OxCer ląstelės hiperpoliarizaciją ir depoliarizaciją.
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Pritaikę globalios optimizacijos metodus ir 4SM modelį, įvertinome visus
heterotipinių PJ kanalų gj-Vj eksperimentinius duomenis (3.9.5 pav.), kad
gautume 4SM modelio parametrus puskanaliams, sudarantiems tirtus
heterotipinius PJ kanalus (3.9.1 lentelė). Matome, kad nustatyti 4SM modelio
parametrai Cx36 ir Cx36 N-galo vienos aminorūgšties pakaitos mutantiniams
puskanaliams, sudarantiems heterotipinius PJ kanalus, reikšmingai skiriasi
nuo atitinkamų homotipinių puskanalių parametrų (žr. 3.8.1 lentelę). Kaip ir
minėta anksčiau (žr. 3.6 skyrių), panašu, kad parametrų skirtumai atsiranda
dėl skirtingų biofizikinių savybių koneksinų izoformų puskanalių
susijungimo (angl. docking) į heterotipinį kanalą.

3.9.5. pav. Normalizuotos heterotipinių PJ kanalų eksperimentų gj-Vj
priklausomybės (tuščiaviduriai apskritimai su paklaidomis) ir 4SM modelio
sugeneruotos gj norm. kreivės (raudonos spalvos) modelio parametrų
puskanaliams nustatymui.
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3.9.1 lentelė. 4SM modelio parametrai Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų
puskanaliams, įvertinus heterotipinių PJ kanalų elektrofiziologinių
eksperimentų rezultatus.
4SM
modelio
parametrai
Cx36-Oxcer/
Cx36-EGFP
Cx36-OxCer/
E3Q
Cx36-OxCer/
E8Q
Cx36-OxCer/
A13K
Cx36-OxCer/
H18K

λ1
Aα1
Aβ1
V01
γ /γ
(s–1) (mV–1) (mV–1) (mV) c1 o1

λ2
Aα2
Aβ2
V02
γ /γ
γ /γ
(s–1) (mV–1) (mV–1) (mV) c2 o2 o1 o2

0,6016 0,0207 0,0128 60,52 0,3021 0,4435 0,0270 0,0493 33,08 0,1768 1,4997
0,2898 0,0828 0,0510 29,79 0,1922 0,1093 0,0537 0,0252 20,55 0,4133 1,3509
0,2897 0,0207 0,0510 35,11 0,2278 0,5049 0,0374 0,0210 52,52 0,2615 1,2124
1,1574 0,0828 0,0510 23,12 0,7686 0,1243 0,0421 0,0543 27,60 0,1686 1,8146
0,6309 0,0824 0,0507 88,68 0,7654 0,2490 0,0367 0,0330 35,51 0,2097 0,5000

Pastaba: λ parodo puskanalio atsidarymo ir užsidarymo greitį esant V0, Aα ir Aβ nurodo
puskanalio jautrumą įtampai esant atitinkamai atvirai ar uždarai būsenai, V0 – įtampos
reikšmė, prie kurios puskanalio atviros ir uždaros būsenų dažniai yra lygūs, γc/γo – vienetinių
puskanalių laidumo santykis, esant uždarai ir atvirai būsenai atitinkamai, γo1/γo2 – skirtingų
puskanalių atviros būsenos laidumų santykis. Prie parametrų esantis skaičius 1 nurodo, kad
tai yra Cx36-OxCer puskanalio parametras, skaičius 2 – EGFP fluorescencinį žymenį turinčio
puskanalio.

Taip pat įvertinome tirtų puskanalių parametrą Π, kuris parodo puskanalio
greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui. Vertinome parametrą Π binariškai,
teigdami, kad parametro reikšmė gali būti teigiama („+“) arba neigiama („–
“). Iš visų tirtų puskanalių (Cx36-OxCer, Cx36-EGFP, E3Q, E8Q, A13K,
H18K), sudarančių heterotipinius PJ kanalus, ir dviejų galimų parametro Π
reikšmių („+“ arba „–“) įmanoma matematiškai sudaryti šešiasdešimt keturis
(26 = 64) skirtingus parametro Π kombinacijų rinkinius (3.9.2 lentelė).
Įvertinome skirtingų heterotipinių PJ kanalų, sudarytų iš atitinkamų
puskanalių, parametrų Π reikšmių paklaidų kvadratų sumas (angl. sum of
squared estimate of errors (SSE)) ir parametro Π skirtingų kombinacijų
rinkinių sumines paklaidų kvadratų sumas (ΣSSE). Paklaidų kvadratų sumą
galima apibūdinti kaip modelio tinkamumo eksperimento duomenims
įvertinimo matą. Kuo mažesnė paklaidų kvadratų suma – tuo didesnė
tikimybė, kad pasirinkta parametro Π reikšmė („+“ arba „–“) rinkinyje yra
teisinga.
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3.9.2 lentelė. Visi matematiškai įmanomi tirtų Cx36 ir Cx36 N-galo mutacijų
puskanalių, sudarančių heterotipines PJ kanalus, greitųjų vartų jautrumo Vj
poliškumui (parametras Π) kombinacijų rinkiniai. Lentelėje nurodytos
skirtingų heterotipinių PJ kanalų, sudarytų iš atitinkamų puskanalių,
paklaidų kvadratų sumos (SSE) ir parametro Π skirtingų kombinacijų
rinkinių suminės paklaidų kvadratų sumos (ΣSSE). Mažiausios parametro Π
ΣSSE reikšmės kombinacijų rinkinys pažymėtas pilkai.
Cx36-OxCer/
Cx36-EGFP

Cx36-OxCer/
E3Q

Cx36-OxCer/
E8Q

Cx36-OxCer/
A13K

Cx36-OxCer/
H18K

1,4894

0,0637

0,0651

0,1420

+

–

0,1283

1,4894

0,0637

0,0651

21,8252 23,5717

–

+

0,1283

1,4894

0,0637

7,4356

0,1420

+

–

–

0,1283

1,4894

0,0637

7,4356

21,8252 30,9423

+

–

+

+

0,1283

1,4894

2,2507

0,0651

0,1420

+

+

–

+

–

0,1283

1,4894

2,2507

0,0651

21,8252 25,7587

+

+

+

–

–

+

0,1283

1,4894

2,2507

7,4356

0,1420

+

+

+

–

–

–

0,1283

1,4894

2,2507

7,4356

21,8252 33,1292

+

+

–

+

+

+

0,1283

0,3074

0,0637

0,0651

0,1420

+

+

–

+

+

–

0,1283

0,3074

0,0637

0,0651

21,8252 22,3898

+

+

–

+

–

+

0,1283

0,3074

0,0637

7,4356

0,1420

+

+

–

+

–

–

0,1283

0,3074

0,0637

7,4356

21,8252 29,7603

+

+

–

–

+

+

0,1283

0,3074

2,2507

0,0651

0,1420

+

+

–

–

+

–

0,1283

0,3074

2,2507

0,0651

21,8252 24,5767

+

+

–

–

–

+

0,1283

0,3074

2,2507

7,4356

0,1420

+

+

–

–

–

–

0,1283

0,3074

2,2507

7,4356

21,8252 31,9473

+

–

+

+

+

+

6,8457

1,4894

0,0637

0,0651

0,1420

+

–

+

+

+

–

6,8457

1,4894

0,0637

0,0651

21,8252 30,2891

+

–

+

+

–

+

6,8457

1,4894

0,0637

7,4356

0,1420

+

–

+

+

–

–

6,8457

1,4894

0,0637

7,4356

21,8252 37,6597

+

–

+

–

+

+

6,8457

1,4894

2,2507

0,0651

0,1420

+

–

+

–

+

–

6,8457

1,4894

2,2507

0,0651

21,8252 32,4761

+

–

+

–

–

+

6,8457

1,4894

2,2507

7,4356

0,1420

+

–

+

–

–

–

6,8457

1,4894

2,2507

7,4356

21,8252 39,8466

+

–

–

+

+

+

6,8457

0,3074

0,0637

0,0651

0,1420

E8Q

0,1283

E3Q

+

Cx36-EGFP

+

Cx36-OxCer

H18K

SSE
A13K

Π

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ΣSSE

1,8885
9,2590
4,0754
11,4460
0,7065
8,0771
2,8935
10,2640
8,6059
15,9764
10,7928
18,1634
7,4239

3.9.2 lentelės tęsinys

E3Q

E8Q

A13K

H18K

Cx36-OxCer/
Cx36-EGFP

Cx36-OxCer/
E3Q

Cx36-OxCer/
E8Q

Cx36-OxCer/
A13K

+

–

–

+

+

–

6,8457

0,3074

0,0637

0,0651

21,8252 29,1072

+

–

–

+

–

+

6,8457

0,3074

0,0637

7,4356

0,1420 14,7945

+

–

–

+

–

–

6,8457

0,3074

0,0637

7,4356

21,8252 36,4777

+

–

–

–

+

+

6,8457

0,3074

2,2507

0,0651

0,1420

+

–

–

–

+

–

6,8457

0,3074

2,2507

0,0651

21,8252 31,2941

+

–

–

–

–

+

6,8457

0,3074

2,2507

7,4356

0,1420 16,9814

+

–

–

–

–

–

6,8457

0,3074

2,2507

7,4356

21,8252 38,6647

–

+

+

+

+

+

2,2169

28,4592

9,9825

1,3079

0,1277 42,0942

–

+

+

+

+

–

2,2169

28,4592

9,9825

1,3079

0,1357 42,1023

–

+

+

+

–

+

2,2169

28,4592

9,9825

0,0696

0,1277 40,8559

–

+

+

+

–

–

2,2169

28,4592

9,9825

0,0696

0,1357 40,8640

–

+

+

–

+

+

2,2169

28,4592

0,0694

1,3079

0,1277 32,1811

–

+

+

–

+

–

2,2169

28,4592

0,0694

1,3079

0,1357 32,1892

–

+

+

–

–

+

2,2169

28,4592

0,0694

0,0696

0,1277 30,9428

–

+

+

–

–

–

2,2169

28,4592

0,0694

0,0696

0,1357 30,9509

–

+

–

+

+

+

2,2169

1,2419

9,9825

1,3079

0,1277 14,8769

–

+

–

+

+

–

2,2169

1,2419

9,9825

1,3079

0,1357 14,8850

–

+

–

+

–

+

2,2169

1,2419

9,9825

0,0696

0,1277 13,6386

–

+

–

+

–

–

2,2169

1,2419

9,9825

0,0696

0,1357 13,6467

–

+

–

–

+

+

2,2169

1,2419

0,0694

1,3079

0,1277

4,9637

–

+

–

–

+

–

2,2169

1,2419

0,0694

1,3079

0,1357

4,9718

–

+

–

–

–

+

2,2169

1,2419

0,0694

0,0696

0,1277

3,7254

–

+

–

–

–

–

2,2169

1,2419

0,0694

0,0696

0,1357

3,7335

–

+

+

+

+

+

2,2169

28,4592

9,9825

1,3079

0,1277 42,0942

–

–

+

+

+

–

0,1274

28,4592

9,9825

1,3079

0,1357 40,0128

–

–

+

+

–

+

0,1274

28,4592

9,9825

0,0696

0,1277 38,7665

–

–

+

+

–

–

0,1274

28,4592

9,9825

0,0696

0,1357 38,7745

–

–

+

–

+

+

0,1274

28,4592

0,0694

1,3079

0,1277 30,0916

–

–

+

–

+

–

0,1274

28,4592

0,0694

1,3079

0,1357 30,0997

–

–

+

–

–

+

0,1274

28,4592

0,0694

0,0696

0,1277 28,8533
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Cx36-OxCer/
H18K

Cx36-EGFP

SSE

Cx36-OxCer

Π

ΣSSE

9,6109

3.9.2 lentelės tęsinys

E3Q

E8Q

A13K

H18K

Cx36-OxCer/
Cx36-EGFP

Cx36-OxCer/
E3Q

Cx36-OxCer/
E8Q

Cx36-OxCer/
A13K

–

–

+

–

–

–

0,1274

28,4592

0,0694

0,0696

0,1357 28,8614

–

–

–

+

+

+

0,1274

1,2419

9,9825

1,3079

0,1277 12,7874

–

–

–

+

+

–

0,1274

1,2419

9,9825

1,3079

0,1357 12,7955

–

–

–

+

–

+

0,1274

1,2419

9,9825

0,0696

0,1277 11,5491

–

–

–

+

–

–

0,1274

1,2419

9,9825

0,0696

0,1357 11,5572

–

–

–

–

+

+

0,1274

1,2419

0,0694

1,3079

0,1277

2,8743

–

–

–

–

+

–

0,1274

1,2419

0,0694

1,3079

0,1357

2,8823

–

–

–

–

–

+

0,1274

1,2419

0,0694

0,0696

0,1277

1,6360

–

–

–

–

–

–

0,1274

1,2419

0,0694

0,0696

0,1357

1,6440

Cx36-OxCer/
H18K

Cx36-EGFP

SSE

Cx36-OxCer

Π

ΣSSE

Pastaba: Π parodo puskanalio greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui („+“ – teigiamas,
„–“ – neigiamas). SSE – paklaidų kvadratų suma, ΣSSE – suminė paklaidų kvadratų suma.

Mažiausią ΣSSE reikšmę (0,7065) turėjo parametro Π kombinacijų
rinkinys (3.9.2 lentelė), reiškiantis, kad puskanalių Cx36-EFFP, Cx36OxCer, E8Q, A13K, H18K greitieji vartai pasižymi jautrumu teigiamam Vj
poliškumui, o E3Q puskanalių – jautrumu neigiamam Vj poliškumui.
Pasirinkto rinkinio mažiausia ΣSSE reikšmė rodo, kad bendrai paėmus toks
poliškumų rinkinys geriausiai paaiškina eksperimentų rezultatus.
Taigi, 4SM modelio taikymas matematiškai pagrindžia eksperimentinių
tyrimų metu iškeltą hipotezę, kad Cx36 ir Cx36 N-galo mutantų puskanalių
(išskyrus E3Q) greitieji vartai pasižymi jautrumu teigiamam Vj poliškumui.
Mutanto E3Q puskanalių greitieji vartai skiriasi pakitusiu jautrumu Vj
poliškumui – greitieji vartai užsidaro esant neigiamam Vj poliškumui.
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IŠVADOS
1.

2.

3.

4.

5.

Pakaita E3Q reikšmingai sumažino, o A13K ir H18K reikšmingai
padidino Cx36 PJ kanalų pradinį jungties laidumą. Krūvio pakeitimas
aštuntoje, tryliktoje ir aštuonioliktoje pozicijose turėjo didžiausią įtaką
PJ kanalų laidumo priklausomybei nuo viduląstelinės magnio jonų
koncentracijos. A13K PJ kanalai visiškai prarado jautrumą magnio
jonams. Šie duomenys parodo, kad N-galas gali turėti įtakos nulemiant
Cx36 PJ kanalų jautrumą magnio jonams.
Eksperimentinių rezultatų bei matematinių skaičiavimų analizė parodė,
kad E8Q, A13K ir H18K pakaitas turinčių PJ kanalų pralaidumas magnio
jonams smarkiai sumažėjęs, o E3Q PJ kanalų – padidėjęs. Labiausiai
pakito A13K PJ kanalų pralaidumas, kuris sumažėjo net 10 kartų,
lyginant su Cx36 kanalais. Matematinio modeliavimo skaičiavimai
leidžia daryti prielaidą, kad labiausiai tikėtinas Cx36 PJ kanalų laidumo
priklausomybės nuo magnio jonų mechanizmas yra šių jonų
prisijungimas prie puskanalio, šiam esant uždaroje būsenoje, bei šios
būsenos stabilizavimas, taip sumažinant PJ kanalų jungties laidumą.
Naujas 4SM matematinis modelis adekvačiai aprašo homotipinių ir
heterotipinių PJ kanalų reguliaciją jungties įtampa. Modelis leidžia
prognozuoti homotipinių ir heterotipinių PJ kanalų laidumo pokyčius,
naudojant skirtingus Vj impulsų protokolus, ir gali būti taikomas PJ
kanalų biofizikinių savybių analizei.
Cx36 N-galo aminorūgščių pakaitos reikšmingai pakeičia homotipinių
mutantinių PJ kanalų jungties laidumo priklausomomybes nuo jungties
įtampos, lyginant su Cx36 PJ kanalais. Homotipiniai mutantiniai H18K
PJ kanalai pasižymi dideliu jautrumu Vj, o E8Q PJ kanalai – mažiausiai
jautrūs Vj. Mutantiniai E8Q PJ kanalai taip pat pasižymi greičiausia
kinetika iš visų tirtų PJ kanalų.
Heterotipinių PJ kanalų eksperimentiniai tyrimai kartu su matematinio
modeliavimo rezultatais parodė, kad Cx36 puskanalių greitieji vartai yra
jautrūs teigiamo poliškumo Vj. E3Q pakaita pakeičia mutantinių
puskanalių greitųjų vartų jautrumą Vj poliškumui: šių puskanalių grietieji
vartai užsidaro esant neigiamo poliškumo Vj. Kitų tirtų Cx36 N-galo
pakaitos mutantinių puskanalių greitųjų vartų jautrumas Vj poliškumui
išliko toks pats kaip Cx36.
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SUMMARY
ABBREVATIONS
[ATP]i – intracellular adenosine triphosphate concentration
4SM – four-state model
CNS – central nervous system
Cx – connexin
EGFP – enhanced green fluorescent protein
Fig. – figure
GJ – gap junction
gj – junctional conductance
gj,init – initial junctional conductance
GJC – gap junction channel
Ij – junctional current
MesV – trigeminal mesencephalic nucleus
[Mg2+]p – magnesium ion concentration of internal (pipette) solution
[Mg2+]i – intracellular magnesium ion concentration
OxCer – moxCerulean3 fluorescent protein
SEM – standard error mean
SSE – sum of squared errors
Tbl. – table
Vj – transjunctional voltage
INTRODUCTION
Connexin gap junction channels (GJCs) are permeable to ions,
metabolites, and signalling molecules. They are essential for homeostasis,
metabolic and electrical intercellular interactions. Connexins are expressed in
all cells of the body, except for differentiated skeletal muscle cells,
erythrocytes, and mature sperm cells (the precursors of these cells express
GJCs) [1]. Twenty-one different connexin genes have been discovered in
human genome [2]. In this work, names of connexins are abbreviated as Cx,
followed by numbers that indicate their predicted molecular weights in
kilodaltons (kDa) [3].
Cx GJCs ensure normal functions of organs. For example, in heart GJCs
that transmit electrical impulses are vital for the synchronous contraction of
the heart muscle [4]. In nervous system, Cx GJCs form electrical synapses
between neurons and ensure synchronization of neural networks [5]. Various
mutations in genes encoding connexins lead to hereditary diseases [1, 6–9].
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In addition, certain Cx gene polymorphisms have been associated with an
increased risk of cardiovascular diseases [10, 11]. For these reasons Cx GJCs
are being increasingly investigated as potential targets for the development of
new drugs or treatments.
GJCs are sensitive to voltage, specifically the voltage difference between
two cells or the transjunctional voltage (Vj) and a variety of biochemical
factors such as intracellular pH and divalent cations, principally Ca2+ and
Mg2+. GJC properties are also modified by post-translational modifications
and have been shown to be sensitive to various chemicals and drugs [12–17].
Due to its dominant expression in mammalian neurons, Cx36 is termed the
main connexin in the CNS that forms electrical synapses [18–20]. Cx36 GJCs
are also found among pancreatic β-cells, where they modulate insulin
secretion [21]. Specific biophysical properties of Cx36 have hindered studies
of Cx36 channels. These properties include a very low unitary conductance
[22–24], a low functional efficiency manifested as low percentage of
functioning channels within a GJC cluster or plaque [25, 26], a low sensitivity
to transjunctional voltage (Vj) [22, 23, 27] and an inability to form heterotypic
GJCs with other connexin isoforms [28].
It was shown that junctional conductance (gj) of Cx36 GJCs uniquely
increases when exposed to low intracellular magnesium ion concentrations
([Mg2+]i) and that an aspartic acid residue at the 47th position in the poreforming first extracellular loop domain of Cx36 plays a critical role in
sensitivity to Mg2+ [29]. An understanding of the mechanism underlying
regulation of Cx36 GJCs by magnesium ions is particularly important, as
changes in [Mg2+]i can occur with changes in neuronal activity and with
various pathologies. Physiological activity in the nervous system decreases
the intracellular adenosine triphosphate concentration ([ATP]i) and increases
[Mg2+]i in neurons [30]. During the first hours of sleep [30] or during glucose
and lactate exposure [31], the reverse process occurs – [ATP]i increases and
[Mg2+]i decreases. Changes in [Mg2+]i in cells are also caused by various
pathologies. An increase in [Mg2+]i can be associated with cerebral ischemia,
hypoxia, epilepsy [32–34] and schizophrenia [35]. Conversely, a decrease in
[Mg2+]i can occur in Alzheimer's and Parkinson's diseases, multiple sclerosis,
and mitochondrial disease [36–39].
Interestingly, N-terminal amino acids of Cx36 also appear to affect the
regulation of GJCs by magnesium ions [17]. The N-terminus has been
proposed to to form the “fast” gate of connexins [40]. These gates can have
positive or negative Vj-gating polarities, which is the polarity of
transjunctional voltage that closes each of the Cx hemichannels that make up
a GJC. To our knowledge, the Vj-gating polarity of Cx36 has not been
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determined due to the difficulties posed by the aforementioned biophysical
properties of this connexin.
In this work, we attempted to determine how the N-terminus affects the
regulation of Cx36 GJCs by intracellular magnesium ions and by voltage. For
this purpose, structure-function studies were performed on wild type Cx36
(Cx36) and mutated variants of Cx36. Amino acid substitutions were selected
by comparing N-terminal amino acid sequences of Cx43 and Cx36, which
differ significantly in their biophysical properties.
Aim of the study
To evaluate the influence of the N-terminal amino acids on the biophysical
properties of gap junction channels formed by connexin-36.
Objectives of the study
1.
2.
3.
4.
5.

Determine the influence of N-terminal amino acid substitutions on Cx36
gap junctional conductance and sensitivity to the intracellular
magnesium ion concentration.
Evaluate the effect of N-terminal amino acid substitutions on the
permeability of Cx36 GJCs to magnesium ions.
Use experimental data to evaluate the utility of a new mathematical fourstate model in assessing the biophysical properties of connexin GJCs.
Evaluate the junctional conductance-transjunctional voltage (gj-Vj)
dependence of GJCs formed by Cx36 and Cx36 N-terminal variants.
Determine the Vj-gating polarity of the fast gate in hemichannels that
form Cx36 GJCs and whether any of the N-terminual substitutions affect
gating polarity.
Scientific novelty of the study

The influence of the N-terminus on the biophysical properties of Cx36
GJCs and on the sensitivity of Cx36 GJCs to the intracellular Mg2+ ion
concentration ([Mg2+]i) was investigated in this dissertation. The results
showed that substitutions of amino acids at the thirteenth and eighteenth
positions to ones containing positive charge substantially altered the effect of
[Mg2+]i on junctional conductance and Mg2+ ion permeability. These results
suggest that the N-terminus may play an important role in regulating the effect
of Mg2+ ions on Cx36 channel function. In addition, the mathematical
modelling of these data provided possible mechanisms of Mg2+ action.
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By using a mathematical model, shown capable of assessing biophysical
properties of GJCs, we modelled the data on wild type Cx36 and mutant
N-terminal variants to extract parameters describing sensitivities to
transjunctional voltage. Based on these data, the gating polarity of
Vj-sensitive fast gate of Cx36 was determined.
The results of this study significantly expand our knowledge of the
biophysical properties of Cx36 GJCs, particularly their modulation by
intracellular Mg2+ ions, and provide insights into the possible mechanisms of
action. These findings are important given that Cx36 is the main connexin
forming electrical synapses between neurons in the mammalian CNS.
Changes in GJ-mediated communication between neurons under
physiological and pathological conditions can affect neuronal excitability.
Intracellular Mg2+ ion concentrations which can directly and robustly
influence electrical synapses can, therefore, play an important role in
governing neural activity and the coordination of activity within neural
networks.
MATERIALS AND METHODS
Cell lines and culture conditions. Experiments were performed using
RIN cells (rat beta-cell insulinoma, ATCC CRL-2057) transfected with
plasmids containing genes of Mus musculus wild type Cx36 (Cx36) or Cx36
N-terminus mutants (E3Q, T5S, I6A, E8Q, A13K, H18K, H18Y). To allow
visualization of Cx36 expression in live cells, we tagged Cx36 with a
fluorescein protein fused to its C-terminus. The fluorescent tags consisted of
enhanced green fluorescent protein (EGFP) [220] and cyan moxCerulean3
(OxCer) [221]. All of the Cx36 N-terminal mutants were fused with EGFP.
We also used Novikoff cells (Rattus norvegicus hepatoma cells, ATCC
[CRL-1603]) which endogenously express Cx43 and HeLa cells (Homo
sapiens cervical cancer cells, ATCC [CCL-2]) stably transfected with
plasmids containing Mus musculus Cx45 gene. Cells were cultured in RPMI
1640 (RIN) or DMEM (Novikoff, HeLa) medium, supplemented with 10 %
fetal bovine serum, 1 % streptomycin and 1 % penicillin. Cells were cultured
in CO2 incubator (humidified air, 5 % CO2, +37 °C). All of the cell lines were
kindly supplied by the laboratory of Prof. Dr. Feliksas Bukauskas (Albert
Einstein College of Medicine, New York, USA). All experiments were
performed using stably-transfected cell lines. For heterotypic Cx36 gap
junction channel (GJC) experiments, cells expressing different Cx36 variants
were cultured in the same Petri dish with wild type Cx36 (ratio 1:1).
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Electrophysiological measurements. Experiments were performed at
room temperature (~20 °C). Electrophysiological recordings and fluorescence imaging were performed on cells grown on glass coverslips and
transferred to an experimental chamber placed on the stage of inverted
Olympus IX70 microscope (Olympus, Japan) equipped with a fluorescence
imaging system and constant flow-through perfusion. Junctional
conductance, gj, was measured in cell pairs using the dual whole-cell patch
clamp technique with EPC-7 (HEKA) or EPC-8 (HEKA) patch clamp
amplifiers. Voltage and current signals were digitized using an A/D converter
(National Instrument, USA) and acquired and analysed using custom-made
software. Transjunctional voltages (Vj) were generated by stepping the
voltage in one cell (e.g., cell-1) while keeping the voltage in the other cell
(cell-2) constant. Junctional current (Ij) was measured as the current change
in cell-2. Patch pipette resistance was maintained below 3 MΩ in order to
minimize the influence of series resistance on measurements of gj. Recording
pipettes were pulled from borosilicate glass capillary tubes with filaments
using P-97 micropipette puller (Sutter Instrument Co., USA). To measure gj,
repeated, small amplitude voltage ramps (±10 mV) were applied.
During recording, cells were perfused with an extracellular (external)
solution containing (in mM): 140 NaCl, 4 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 2 CsCl,
1 BaCl2, 5 HEPES, 5 glucose, 2 sodium pyruvate, pH = 7.4. Patch pipettes
were filled with a solution containing (in mM): 130 CsCl, 10 NaAsp,
0.26 CaCl2, 5 HEPES, 2 BAPTA, 1 MgCl2, pH = 7.3. To study the effect of
[Mg2+]i pipette (internal) solutions contained different concentrations of
MgCl2: 0.01, 1 or 5 mM. To chelate free intracellular Mg2+ ions we used
2 mM K2ATP in the pipette solution with 0.01 mM MgCl2. Maxchelator
software (maxchelator.stanford.edu) was used to calculate free Mg2+ ionic
concentrations. Solutions were adjusted for differences in osmolarity with the
appropriate concentrations of CsCl. For experiments with Novikoff or HeLa
cells, we used a different pipette solution containing: 130 mM CsCl, 10 mM
NaAsp, 1 mM MgCl2 × 6 H2O, 0.26 mM CaCl2 × 2 H2O, 2 mM EGTA, 5 mM
HEPES (pH = 7.3). For heterotypic Cx36 GJC experiments we used a pipette
solution containing 1 mM MgCl2.
Measurements of fluorescence. Fluorescence imaging was accomplished
using an ORCA digital camera (Hamamatsu) and UltraVIEW
(PerkinElmerLifeSciences, Boston, MA, US) software. We used an excitation
filter of 482/35, and emission filter of 535/45 to identify cell pairs expressing
connexins with EGFP tags. The same filters were used for fluorescence
measurement of Mag-Fluo-4 (MF4) (Invitrogen, USA). For intercellular
magnesium transfer studies, the Mg2+ fluorescent indicator Mag-Fluo-4 (50
µM) was introduced into cell-1 of a cell pair through a patch pipette with a
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modified
standard
pipette
solution
without
MgCl2.
Cell-2 was patched with the pipette containing standard pipette solution and
5 or 10 mM MgCl2. After obtaining giga-ohm seals on both cells, a wholecell recording was first established in cell-1, which produced a visible
fluorescence intensity (FI1) of Mag-Flou-4 in that cell, which reached a
steady-state value. Subsequently, a whole-cell recording was established in
cell-2, which loaded that cell with a higher concentration of Mg2+ that then
diffused into cell-1. Changes in FI1 in cell-1 and gj were measured
simultaneously and followed over time. To measure gj, repeated, small
amplitude voltage ramps (±10 mV) were applied for 5 minutes. For
heterotypic Cx36 experiments, Cx36-OxCer cells were visualised using an
excitation filter of 436/20 and an emission filter of 485/20.
Mathematical modelling of Mg2+ induced Cx36 GJC closure and Mg2+
permeability. We developed a series of mathematical models to examine
possible mechanisms by which Mg2+ modulates GJ channels formed of Cx36.
All the models were based on the assumption, that Mg2+ binds to each of the
apposing hemichannels in a GJC and that gating of each hemichannel can be
described by a linear 3-state reaction scheme. Hemichannels can have 3
states: open, intermediate and closed. These states can transit in both
directions. For simplicity, we did not consider any intermediate values of
hemichannel conductance other than open or closed. In addition, we
presumed that open → intermediate and intermediate → closed transitions
could be either Mg-independent or could reflect the binding of Mg2+ ions
according to the law of mass reaction. After removing Mg2+-independent or
redundant models, we were left with five basic models, each describing
somewhat different mechanistic scenarios. For each of the five basic models,
in addition to Mg2+ binding according to the law of mass reaction, we
considered the Hill equation to describe Mg2+ binding, which can be
interpreted as simultaneous binding of Mg2+ ions, or more generally,
expresses cooperative (n > 1), competitive (n < 1) or independent (n = 1)
binding [234]. This consideration extended our analyses to a total of 10
models, with the number of free parameters varying between five and eight.
Model testing was done by model-fitting a collection of experimental data
from Cx36 and Cx36 N-terminal variants. The flux of Mg2+ ions through these
GJ channels was simulated in the same way for all models. Because gj values
of cell pairs expressing wild type Cx36 and N-terminal variants of Cx36 were
typically low, Mg2+ flux was relatively low and the Mg2+ ion concentration
of the donor cell could be presumed to remain constant and equal to the value
in the patch pipette throughout the duration of the experiments. For
modelling, we presumed that the rate of diffusion of Mg2+ ions was
proportional to the concentration difference between the cells as described by
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Fick’s law. Because RIN cells are similar size, we made the simplifying
assumption that both cells of a pair were of the same volume.
Parameter estimation was performed using the MATLAB (The
MathWorks Inc., USA) global optimization toolbox. To estimate model
parameters, the simulated changes in gj and intracellular Mg2+ over time were
fit simultaneously to averaged electrophysiological and fluorescent imaging
data for Cx36 and each Cx36 mutated variants. That is, we assumed that Cx36
and each of the mutated variants can exhibit a distinct set of model
parameters, which describes its Mg2+ binding affinity, permeability, etc. To
avoid parameter redundancy and overfitting, we presumed that fluorescence
intensity of the Mg2+ indicator was proportional to the intracellular Mg2+
concentration and the constant of proportionality should be reflected in
parameter P (the parameter that describes the permeability of a GJ channel to
Mg2+), when simulated Mg2+ concentration curves were fit directly to
measured changes in fluorescence intensity over time.
We applied the method of least squares for model-fitting. That is, global
optimization was performed to obtain model parameters which minimized the
sum of squared errors (SSE). In theory, inclusion of an additional parameter
into a model can only result in a lower SSE during the model-fitting, even if
the addition carries little or no relevance. Thus, to avoid such overfitting we
used the Akaike Information Criterion (AIC). The value of AIC for a given
model is useful only in comparison to AIC values of other models. That is, a
model with the minimum value of AIC relative to all the others is considered
the best one. An increase in the number of model parameters raises the AIC
value. Thus, such an addition is only justified if it significantly reduces the
value of SSE. In addition, it allows for a direct comparison among models
which have different numbers of parameters. If two models are applied for
the same experimental dataset, they can only differ in the values of the delta
AIC (ΔAIC). To compare different models, we used the Akaike weights (wi).
The Akaike weight can be interpreted as the probability that the respective
candidate model is the best among all the candidate models.
More information (for example, mathematical formulas) about the
examined models can be found in “MATERIALS AND METHODS” section
of our research paper [239].
Mathematical 4SM model. We developed a new 4SM model to describes
gating of connexin GJ channels. These channels were modelled as consisting
of two hemichannels connected in series in a head-to-head fashion, each of
which contains a voltage sensitive gate. These gates can be in one of two
states: open (O) or closed (C). The closed state of a hemichannel can be
conducting, which is the so-called residual conductance. Each of the
hemichannels, that make up a GJC, can be in the open or closed state, so four
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combinations of channel states are possible: OO (both hemichannels are in
open state), OC (hemichannel-1 is open, hemichannel-2 is closed), CO
(hemichannel-2 is closed, hemichannel-1 is open), CC (both hemichannels in
closed state).
It is important to note that transjunctional voltage (Vj) is distributed
between the gates in a GJC, so the closing or opening of one hemichannel
gate affects the other hemichannel gate. This voltage distribution across
serially connected hemichannels, forming homotypic or heterotypic GJCs, is
shown in Tbl. 2.6.1. A negative voltage sign for hemichannel-2 indicates that
the hemichannels in the opposing cells are affected by transjunctional voltage
of opposite polarity. In assessing transition rates between open and closed
hemichannel states (O«C), it was assumed that the difference in free energy
between these states depended linearly on voltage [188].
More information (for example, mathematical formulas) about the 4SM
model can be found in “MATERIALS AND METHODS” section of our
research paper [202].
Statistical analysis. Experimental data, acquired using custom-made
software, was analyzed using SigmaPlot 10 (Systat Software, USA) or
Microsoft Office (Microsoft, USA) software. For data analysis and statistical
evaluation, we used SigmaPlot 10 (Systat Software, USA), Rstudio (Rstudio,
USA) and custom-made software (C# or Visual Basic for Applications
programming languages). An unpaired Student t-test was used compare
experimental data sets. Differences between data sets were considered
statistically significant when p ≤ 0,05. The data are shown as a mean ±
standard error of the mean (SEM) of at least five individual experiments (in
some cases, an exact number of experiments is shown).
RESULTS
Single amino acid substitutions in N-terminus alter junctional
conductance and sensitivity of junctional conductance to Mg2+ of Cx36
GJCs. In this study we examined GJCs composed of Cx36 and seven Cx36
N-terminus variants (E3Q, T5S, I6A, E8Q, A13K, H18K, H18Y). We chose
these single amino acid substitutions by comparing the N-termini of Cx36 and
Cx43 (Fig. 1B [239]). The substituted N-terminal positions are predicted to
form cytoplasmic entrance of the pore vestibule in Cx36 GJCs based on
homology modelling using the crystal structure of Cx46/50 (Fig. 1A [239]).
Using the dual whole cell patch-clamp method, we evaluated initial junctional
conductance (gj,init) upon establishing a recording in a cell pair that expresses
Cx36 or an Cx36 N-terminal variant. By using different concentrations of
MgCl2 (source for Mg2+) in pipette solutions ([Mg2+]p = 0.01; 1; 5 mM), we
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examined the effect of Mg2+, i.e., the change in junctional conductance (gj)
following its initial value.
Experimentally measured gj,init of Cx36 GJCs was 2.52±0.57 nS.
Substitution of glutamic acid at the third position to glutamine (mutation
E3Q) significantly lowered gj,init to 0.70±0.09 nS. Substitution of alanine at
the thirteenth and histidine at the eighteenth position to lysine (mutations
A13K and H18K) significantly increased gj,init (18.98±1.92 nS and 8.42±0.74
nS accordingly) (Fig. 2A [239]). Mutation I6A did not produce any functional
GJCs.
After measuring gj,init, we examined the influence of Mg2+ on gj following
the changes in gj to a new steady-state value (gj,ss). Low (0.01 mM) [Mg2+]p
increased gj of Cx36 GJCs as previously reported [14, 17, 29]. High (5 mM)
[Mg2+]p reduced gj of Cx36 GJCs as previously reported [14]. 1 mM [Mg2+]p
did not alter gj of Cx36 GJCs. We compared gj,ss/gj,init ratios of Cx36 and Cx36
N-terminus mutants (Fig. 2B [239]). H18K GJCs showed a significantly
lower sensitivity to all values of [Mg2+]p when compared to Cx36. However,
the A13K variant lost all sensitivity to [Mg2+]p. Substitution of glutamic acid
to glutamine at the eighth position (mutation E8Q) significantly reduced gj
sensitivity to low (0.01 mM) or normal (1 mM) [Mg2+]p. It is worth
mentioning that the E8Q substitution abolished the increase in gj at low
[Mg2+]p, but retained sensitivity to high [Mg2+]p. E3Q GJCs had a
significantly lower gj,ss/gj,init ratio compared to Cx36, but only when E3Q
GJCs are affected by normal (1 mM) [Mg2+]p.
Other mutations (T5S and H18Y) did not show any significant differences
of gj,init or gj sensitivity to intracellular Mg2+ when compared to Cx36.
GJCs of Cx36 N-terminus mutants are characterised by altered
magnesium ion permeabilities. For Mg2+ permeability studies we analysed
Cx36 and the variants E3Q, E8Q, A13K, H18K. Experiments were performed
using the same experimental protocol as described in [14, 239] (see also
”Measurements of fluorescence“ section of this summary). In each cell pair,
one cell (cell-1) was filled with a pipette solution without MgCl2 (0 mM
Mg2+) and a 50 µM concentration of the cell-impermeant fluorescent Mg2+
indicator Mag-Fluo-4 (MF4). The other cell (cell-2) was filled with a pipette
solution containing 5 or 10 mM MgCl2 (source for Mg2+ transfer into cell-1).
We simultaneously measured changes in gj and fluorescence intensity in cell1 (FI1) for five minutes in these experiments. The GJCs in these Mg2+
permeability studies had similar gj,init values (Fig. 3A [239]) as previously
indicated (Fig. 2A [239]). Consistent with results in Fig. 2A [239], all the
variants, except for A13K, showed reductions in gj when high [Mg2+]p (5 mM
or 10 mM) was introduced into the cytoplasm of cell-2 (Fig. 3B [239]). The
magnitudes of the changes in gj,final/gj,init ratios after five minutes for E3Q and
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E8Q GJCs were similar to Cx36. Also, gj decreased significantly more when
the cell-2 was exposed to a 10 mM [Mg2+]p solution compared to a 5 mM
[Mg2+]p, except for H18K GJCs (Fig. 3B [239]). Measured FI1 of cell-1 was
higher when using 10 mM [Mg2+]p2 solution in cell-2 compared to using 5
mM [Mg2+]p2 solution (Fig. 3C [239]). A13K and H18K GJCs showed larger
increases in FI1 but gj,init of these GJCs was significantly higher suggesting a
substantially reduced permeability to Mg2+ when normalized to conductance.
In order to interpret the experimental gj and FI1 results, we created and
tested 10 different 3-state mathematical models that examine possible
mechanisms of Mg2+ action. . All the models were based on the assumption
that Mg2+ can bind to each of the apposing hemichannels in a GJC. After
model-fitting the experimental data (Fig. 3B [239]) and Fig. 3C [239]) and
validating with an independent data set (Fig. 4C [239]), we concluded, based
on mathematical and statistical parameters (delta Akaike Information
Criterion (ΔAIC), Akaike weights (wi) and sum of squared errors (SSE)), that
model 5 with the Hill equation provides the best fit (Tbl. 2 [239]). Model 5
with the Hill equation predicts that each of the hemichannels in a GJC
transitions stochastically between open to closed states influenced by
transjunctional voltage (Vj) and that the closed state can be is further
stabilized by Mg2+. Mechanistically, this model predicts that Mg2+ binds to
the closed state of the hemichannel. The Hill equation coefficient (n)
describes the nature of Mg2+ binding, whether it is cooperative, competitive
or independent [234]. From the model-fitting results using model 5 with the
Hill equation (Fig. 4A and Fig. 4B [239]), we calculated the model parameters
(Tbl. 3 [239]) for hemichannels of homotypic Cx36, E3Q, E8Q, A13K, H18K
GJCs. The values of parameter P indicate that E3Q exhibited an increased
permeability to Mg2+ ions whereas E8Q exhibited a decrease compared to
Cx36. The estimated parameters for A13K reflect two main distinguishing
features. First, A13K was the only variant that resulted in a substantially
reduced Mg2+ binding rate, as indicated by a very low value of k3, or more
precisely, the reduced ratio k3/k4, compared to Cx36 and the other variants. In
addition, the estimated value of P indicates that A13K exhibits a more than
10-fold reduction in permeability to Mg2+ ions. H18K also exhibited reduced
permeability to Mg2+, but similar in magnitude to E8Q. Compared to Cx36,
however, H18K also showed an increase in stochastic gating activity at Vj =
0 mV (larger k1 value) as well as a much lower value of the Hill coefficient,
which could indicate differences in Mg2+ binding. In Cx36 hemichannels,
Mg2+ binding could be cooperative or competitive, but the Hill coefficient for
H18K hemichannels suggests competitive Mg2+ binding inside these
hemichannels.
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A new mathematical model (4SM) can effectively describe kinetic and
steady-state properties of voltage-dependent gating of GJCs. In order to
analyse GJCs formed by Cx36 and Cx36 N-terminal mutants, we developed
a new four-state model (4SM) [202]. The main advantage of the new 4SM
model is that it allows analyses both of the steady-state gj-Vj relationships and
kinetic changes in gj for homotypic and heterotypic GJCs. The new model
uses a smaller number of mathematical parameters, avoiding theoretical
parameters utilized in the previous 4SM model that did not reflect biological
channel properties. The new model also allows mathematical calculations to
be performed more quickly, making the model suitable for the analysis of
action potential propagation between clusters of excitable cells clusters. To
obtain and validate the new 4SM mathematical model parameters, we used
experimental data from Cx43 and Cx45 GJCs, which have been extensively
studied and play important roles in the cardiac conduction system and the
myocardium. To investigate the performance of the new 4SM model [202],
we analysed double whole-cell patch-clamp experimental data obtained from
homotypic Cx43 and Cx45 GJCs, as well as heterotypic Cx45/Cx43-EGFP
GJCs. Some of experimental data were taken from other studies [158, 241] or
unpublished experimental results.
To determine the model parameters, we used global optimization methods
to fit the experimental data. We assumed that the two Cx hemichannels that
make up a homotypic GJC have the same biophysical properties. Experiments
with homotypic Cx45 and Cx43 GJCs were performed by using HeLa and
Novikoff cell cultures, respectively. All experimental results were analysed
simultaneously to determine the parameters of the 4SM model for each
specific connexin isoform. Fig. 2 [202] and Fig. 4A [202] show good modelfitting capabilities for the new 4SM model for voltage gating properties of
homotypic Cx45 and Cx43 GJC, even when using different Vj protocols.
From these data we calculated model parameters for Cx45 and Cx43
hemichannels that form homotypic GJCs (Tbl. 3.6.1).
Using experimental data from other studies [241], we also determined
4SM model parameters for Cx45 and Cx43-EGFP hemichannels that form
heterotypic GJCs [202]. Different Vj protocols were used in these
experiments and the good model-fitting capability of 4SM is displayed in
Figs. 7A, 7B and 4C [202]. We calculated model parameters for hemichannels
that form heterotypic Cx45/Cx43-EGFP GJCs. It is worth mentioning that
model parameters for hemichannels that form heterotypic and homotypic
GJCs are different. This phenomenon was reported earlier by other authors
[197]. It appears, that discrepancies between model parameters for
hemichannels in heterotypic vs homotypic GJC configurations likely arise
from docking interactions that confer hemichannels with different
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biophysical properties. Cx45 hemichannels in heterotypic Cx45/Cx43-EGFP
GJCs have lower values of the parameter V0 (1.6781 mV) and the parameter
γc/γo (0.0112) when compared to Cx45 hemichannels in homotypic Cx45
GJCs (V0 = –14.8373 mV, γc/γo = 0.0626) (Tbl. 3.6.1). Thus, Cx45
hemichannels in homotypic Cx45 GJCs appear to be more sensitive to Vj.
Furthermore, the model parameters indicate that Cx45 hemichannels in
heterotypic Cx45/Cx43-EGFP GJCs dominate the observed kinetic changes
in Ij and gj.
For independent model validation we analysed how well the model, using
the same set of model parameters (Tbl. 3.6.1), could predict (simulate)
changes in gj obtained in an experimental data that was not used for modelfitting. For these simulations we used polarity reversal data and a series of Vj
ramps of varying steepness applied to homotypic Cx45 GJCs that produced
distinct kinetic changes in gj. In addition, we used independent experimental
datasets [158, 241] of homotypic Cx45 and Cx43 GJCs to examine the
model’s predictive capabilities. In these experimental datasets, only steadystate gj-Vj dependence was observed. Our results show that the same 4SM
model parameters we obtained from our experimental data provided good fits
to both the kinetic (Fig. 3A, B [202]) and steady-state data for the independent
experimental datasets (Fig. 3C [202] and Fig. 4D [202]).
N-terminal amino acid substitutions affect gj-Vj dependences of Cx36
GJCs. Cx36 GJCs, which constitute the majority of electrical synapses in
mammalian CNS, are the least sensitive to Vj out of all the GJCs formed of
other members of the connexin gene family [22, 23, 27]. It was shown that gjVj dependence of Cx36 GJCs, formed between model cells or MesV neurons,
can be regulated by [Mg2+]i [14]. Neuronal activity can change [ATP]i,
therefore [Mg2+]i as well [30, 31]. It is hypothesized that the fast gates of
connexin channels are located at the N-terminus. The importance of the Nterminus to gj-Vj dependences of Cx GJCs was reported earlier [40]. We
examined the influence of the N-terminus on Vj-gating in Cx36 by examining
the effects of amino acid substitutions (E3Q, E8Q, A13K, H18K).
All of Cx36 N-terminal variant had green colour EGFP fluorescent tags.
Wild type Cx36 had green (EGFP) or cyan (OxCer) colour fluorescent tags
attached to its C-terminus. For these experiments 1 mM MgCl2 pipette
(internal) solution was used. Vj protocols and experimental Ij recordings of
homotypic Cx36-EGFP, Cx36-OxCer, E3Q, E8Q, A13K, H18K GJCs are
displayed in Fig. 3.8.1. Interestingly, homotypic Cx36-OxCer GJCs were less
sensitive to Vj when compared to Cx36-EGFP GJCs. It was shown earlier
[185], that attachment of EGFP fluorescent proteins (tags) to
C-terminus of Cx36 GJCs did not change sensitivity to Vj. A13K GJCs were
similarly sensitive to Vj when compared with Cx36-EGFP GJCs. H18K GJCs
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were the most sensitive to Vj of all analysed GJCs. E3Q GJCs were more
sensitive to Vj than E8Q GJCs. Additional symmetric gj-Vj dependence plots
(Fig. 3.8.2) of analysed homotypic GJCs visualise these differences even
more clearly.
Using experimental data shown in Fig. 3.8.1, we applied the 4SM model
to obtain gating parameters (see Tbl. 3.8.1) for hemichannels forming each of
the homotypic GJCs (model-fitting results are shown in Fig. 3.8.3). The
parameter λ, which describes the rate of hemichannel opening and closing at
V0 and, thus, the kinetic properties, differs between Cx36 hemichannels with
different coloured fluorescent protein (tags) (value of parameter λ is lower for
Cx36-OxCer hemichannels (0.5793 s–1) compared to Cx36-EGFP
hemichannels (0.8869 s–1)). This parameter was also significantly lower for
E3Q, A13K, H18K hemichannels compared to Cx36-EGFP hemichannels.
The parameter V0, which shows the voltage at which the frequencies of open
and closed states of the hemichannel are equal, remained similar for Cx36EGFP and A13K hemichannels: 31.87 mV and 34.89 mV, respectively. V0
was higher (above 40 mV) for the remaining hemichannels of this study.
Parameter γc/γo, which describes ratio the unitary conductances of closed and
open hemichannels, was 0.3535 for Cx36-EGFP hemichannels, but for E8Q
and H18K hemichannels it increased (0.5230) and decreased (0.1700),
respectively. A decreased γc/γo value for H18K hemichannels, compared to
the Cx36-EGFP hemichannels, is the main reason why H18K hemichannels
have a high sensitivity to Vj, although the V0 value for H18K hemichannels
had increased. On the contrary, the parameters γc/γo and V0 for E8Q
hemichannels were increased, indicating a decrease in sensitivity to Vj when
compared to Cx36-EGFP hemichannels. E8Q hemichannels are distinguished
by the fastest kinetics (λ = 1.0088 s–1) out of all analysed hemichannels as
well.
The third N-terminal amino acid determines the Vj-gating polarity of
Cx36. Connexin hemichannels that form GJCs each have fast gates.
Electrophysiological properties of heterotypic GJCs often makes it possible
to determine the Vj-gating polarities of the fast gates from the observed gating
asymmetries, which importantly identifies which hemichannel closes for a
given polarity of Vj [189].
Additional information on Vj-gating polarity also can be obtained from
measurements of single heterotypic GJCs [244] or hemichannels [182].
However, the biophysical properties of Cx36 channels hinder determination
of Vj-gating polarity using these approaches. Cx36 has an unusually low
unitary conductance, compared to all other connexins, which essentially
precludes single channel studies [22–24]. In addition, Cx36 does not form
heterotypic GJCs with any other connexins [28].
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Thus, we utilized our tagged variants of Cx36, measuring Ij and gj of
heterotypic GJCs formed of Cx36-OxCer and Cx36-EGFP hemichannels
(Fig. 3.9.2). For these experiments 1 mM MgCl2 pipette (internal) solution was
used. The distinct homotypic Ij-Vj, gj-Vj dependences and calculated 4SM model
parameters for Cx36-EGFP and Cx36-OxCer hemichannels showed these
hemichannels to be sufficiently different. Green and cyan coloured fluorescent
protein tags (EGFP and OxCer) allowed us to identify cell pairs that formed
heterotypic GJCs between them (Fig. 3.9.1). A Vj ramp protocol containing
polarity reversal (Fig. 3.9.2 A) was applied to the cell expressing Cx36-OxCer.
The asymmetric gj-Vj dependence (Fig. 3.9.2 B) characteristic of heterotypic
Cx36-OxCer/Cx36-EGFP GJCs shows that upon hyperpolarization of the Cx36OxCer cell, sensitivity to Vj has the characteristics of Cx36-EGFP hemichannels
as observed in homotypic Cx36-EGFP GJCs. Conversely, upon depolarization
of the Cx36-OxCer cell sensitivity to Vj has the characteristics of Cx36-OxCer
hemichannels as observed in homotypic Cx36-OxCer GJCs. This result indicates
that these tagged Cx36 hemichannel close at relatively positive voltages, i.e., the
cell that is relatively positive for any given applied Vj. Based on these data, we
can preliminarily state that the fast gates of Cx36 hemichannels have a positive
Vj-gating polarity.
We then examined the influence of N-terminal amino acids on Cx36
Vj-gating polarity using the same experimental conditions as described
earlier. All Cx36 N-terminal variants were tagged with green colour EGFP
fluorescent proteins.
In heterotypic Cx36-OxCer/E3Q GJCs, the experimental results show that
hyperpolarization of the Cx36-OxCer cell results in an increase in gj – both
hemichannels are in open state (Fig. 3.9.3 B, red curve on the right side).
Depolarization of the Cx36-OxCer cell strongly decreases gj (Fig. 3.9.3 B, red
curve on the left side) – both hemichannels, forming heterotypic GJCs, are in a
closed state. This kind of high-asymmetric gj-Vj dependence of a heterotypic
GJC is possible only in one scenario – connexin hemichannels have opposite
Vj-gating polarities. Thus, both hemichannels close or open for a given polarity
of Vj. It was reported that N-terminal amino acids at the second or third
positions determine Vj-gating polarity of Cx26 and Cx32 [189], Cx46 [190],
Cx50 [190, 191]. Cx26, Cx46, Cx50 all have a positive
Vj-gating polarity. Substitutions at the second or third N-terminal position with
neutral amino acids reversed Vj-gating polarity from positive to negative Cx26
[189], Cx46 [190], Cx50 [190, 191] GJCs. The Cx36 N-terminal mutation E3Q
aligns with the second or third N-terminal amino acids described in those articles.
Results presented in Fig. 3.9.3 B support our hypothesis that Cx36 has a positive
Vj-gating polarity. A glutamic acid at the third position (E3) possibly determines
the positive Vj-gating of Cx36 hemichannels. Replacement of this amino acid
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with the neutral amino acid glutamine (Q) changed Vj-gating polarity from
positive to negative for E3Q hemichannels. These experimental results indirectly
show that fast gates of Cx36 hemichannels have a positive Vj-gating polarity.
Experimental heterotypic Cx36-OxCer/E8Q (Fig. 3.9.4 B), Cx36-OxCer/A13K
(Fig. 3.9.4 D), Cx36-OxCer/H18K (Fig 3.9.4 F) data suggest that E8Q, A13K,
H18K hemichannels are unchanged, and all maintain a positive Vj-gating
polarity.
We used the 4SM model to obtain the model parameters (Tbl. 3.9.1) for
each of the mutant hemichannels (model-fitting results are shown in
Fig. 3.9.5). We also evaluated the parameter Π, which denotes the Vj-gating
polarity of a hemichannel. We interpreted that parameter Π can have two
binary values – positive (“+”) or negative (“–”). Sixty-four (26 = 64) different
parameter Π combination sets are mathematically possible for all analysed
hemichannels (Cx36-OxCer, Cx36-EGFP, E3Q, E8Q, A13K, H18K) forming
heterotypic
GJCs
and
two
possible
parameter
Π
values
(„+“ or „–“) (see Tbl. 3.9.2). Sum of squared errors (SSE) was calculated for
individual parameter Π combinations and cumulative sum of squared errors
(ΣSSE) for different parameter Π combination sets. Sum of squared errors
can be described as a measure of the evaluation for the model’s suitability to
describe the experimental data. The lower value of SSE, the more likely it is
that the selected value of the parameter Π („+“ or „–“) in the set is correct.
The lowest value of ΣSSE for a parameter Π combination set was 0.7065
(Tbl. 3.9.2). This parameter Π combination set suggests that Cx36-EFFP,
Cx36-OxCer, E8Q, A13K, H18K hemichannels have a positive Vj-gating
polarity for the fast gate, and that E3Q hemichannels – have a negative
Vj-gating polarity for the fast gate. The lowest value of ΣSSE for the chosen
set indicates that, in general, such a set is best for explaining the experimental
results.
Thus, application of the 4SM model mathematically corroborates the
conclusions derived from experimental gating studies of Cx36 and Cx36
N-terminal mutant hemichannels (except for E3Q) that assigned a positive Vjgating polarity. Fast gates of E3Q hemichannels have an altered, negative Vjgating polarity.
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CONCLUSIONS
1.

2.

3.

4.

5.

The E3Q substitution significantly decreased, whereas A13K and H18K
substitutions significantly increased the initially measured junctional
conductances of Cx36 GJCs. Charge substitutions at the eighth,
thirteenth, and eighteenth positions had the greatest effects on
dependence of junctional conductance on the intracellular magnesium
ion concentration. A13K GJCs completely lost sensitivity to magnesium
ions. These data indicate that the N-terminus can play a role in
determining the Mg2+ sensitivity of Cx36 GJCs.
Analyses of experimental data and mathematical modelling showed that
magnesium ion permeabilities of E8Q, A13K and H18K GJCs were
significantly reduced. Magnesium ion permeability of E3Q GJCs was
increased. Permeability of A13K GJCs changed the most, decreasing by
as much as 10-fold compared to Cx36 GJCs. Mathematical modelling
suggests that the most likely mechanism to explain the effects of action
of magnesium ions on Cx36 GJCs is that Mg2+ binds to the closed state
of the hemichannel and stabilizes the hemichannel in a Mg2+-bound
closed conformation, thereby acting to reduce gj.
A new mathematical model (4SM) effectively describes regulation of
homotypic and heterotypic GJCs by transjunctional voltage. The model
predicts conductance changes of homotypic and heterotypic GJCs using
different Vj protocols and can be used for the analysis of GJC biophysical
properties.
Cx36 N-terminal amino acid substitutions significantly change gj-Vj
dependences of homotypic mutated GJCs compared with Cx36 GJCs.
Homotypic mutated H18K GJCs are highly sensitive to Vj, whereas E8Q
GJCs are the least sensitive to Vj. E8Q GJCs are also characterised by
the fastest kinetics of all analysed GJCs.
Experimental studies of heterotypic GJCs together with the results of
mathematical modelling showed that Cx36 hemichannels have positive
Vj-gating polarity for the fast gate. The E3Q substitution changes
Vj-gating polarity from positive to negative. The Vj-gating polarities of
other Cx36 hemichannels carrying N-terminal substitutions remained the
same as Cx36.

100

BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sáez JC, Berthoud VM, Brañes MC, Martínez AD, Beyer EC. Plasma Membrane
Channels Formed by Connexins: Their Regulation and Functions. Physiol Rev. 2003
Oct;83(4):1359–400.
Söhl G, Willecke K. Gap junctions and the connexin protein family. Cardiovasc Res.
2004 May 1;62(2):228–32.
Connexin43: a protein from rat heart homologous to a gap junction protein from liver.
J Cell Biol. 1987 Dec 1;105(6):2621–9.
Salameh A, Blanke K, Daehnert I. Role of connexins in human congenital heart
disease: the chicken and egg problem. Front Pharmacol. 2013 Jun 3;4:70.
Bennett MVL, Zukin RS. Electrical Coupling and Neuronal Synchronization in the
Mammalian Brain. Neuron. 2004 Feb 19;41(4):495–511.
Laird DW. Syndromic and non-syndromic disease-linked Cx43 mutations. FEBS Lett.
2014 Apr 17;588(8):1339–48.
Xu J, Nicholson BJ. The role of connexins in ear and skin physiology - functional
insights from disease-associated mutations. Biochim Biophys Acta. 2013
Jan;1828(1):167–78.
Kelsell DP, Dunlop J, Hodgins MB. Human diseases: clues to cracking the connexin
code? Trends Cell Biol. 2001 Jan;11(1):2–6.
Srinivas M, Verselis VK, White TW. Human diseases associated with connexin
mutations. Biochim Biophys Acta BBA - Biomembr. 2018 Jan 1;1860(1):192–201.
Li H, Yu S, Wang R, Sun Z, Zhou X, Zheng L, et al. Polymorphism of CONNEXIN37
gene is a risk factor for ischemic stroke in Han Chinese population. Lipids Health Dis.
2018 Apr 10;17:72.
Carballo S, Pfenniger A, Carballo D, Garin N, James RW, Mach F, et al. Differential
Association of Cx37 and Cx40 Genetic Variants in Atrial Fibrillation with and without
Underlying Structural Heart Disease. Int J Mol Sci. 2018 Jan 19;19(1):295.
Obaid AL, Socolar SJ, Rose B. Cell-to-cell channels with two independently regulated
gates in series: Analysis of junctional conductance modulation by membrane
potential, calcium, and pH. J Membr Biol. 1983 Feb 1;73(1):69–89.
Weingart R, Bukauskas FF. Long-chain n-alkanols and arachidonic acid interfere with
the Vm-sensitive gating mechanism of gap junction channels. Pflugers Arch. 1998
Jan;435(2):310–9.
Palacios-Prado N, Hoge G, Marandykina A, Rimkute L, Chapuis S, Paulauskas N, et
al. Intracellular Magnesium-Dependent Modulation of Gap Junction Channels
Formed by Neuronal Connexin36. J Neurosci. 2013 Mar 13;33(11):4741–53.
Bukauskas FF, Verselis VK. Gap junction channel gating. Biochim Biophys Acta.
2004 Mar 23;1662(1–2):42.
Verselis VK, Srinivas M. Connexin Channel Modulators and their Mechanisms of
Action. Neuropharmacology. 2013 Dec;0:10.1016/j.neuropharm.2013.03.020.
Rimkute L, Kraujalis T, Snipas M, Palacios-Prado N, Jotautis V, Skeberdis VA, et al.
Modulation of Connexin-36 Gap Junction Channels by Intracellular pH and
Magnesium Ions. Front Physiol. 2018;9.
Rash JE, Staines WA, Yasumura T, Patel D, Furman CS, Stelmack GL, et al.
Immunogold evidence that neuronal gap junctions in adult rat brain and spinal cord
contain connexin-36 but not connexin-32 or connexin-43. Proc Natl Acad Sci U S A.
2000 Jun 20;97(13):7573–8.
101

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

Condorelli DF, Parenti R, Spinella F, Trovato Salinaro A, Belluardo N, Cardile V, et
al. Cloning of a new gap junction gene (Cx36) highly expressed in mammalian brain
neurons. Eur J Neurosci. 1998 Mar;10(3):1202–8.
Condorelli DF, Belluardo N, Trovato-Salinaro A, Mudò G. Expression of Cx36 in
mammalian neurons. Brain Res Brain Res Rev. 2000 Apr;32(1):72–85.
Farnsworth NL, Benninger RKP. New insights into the role of connexins in pancreatic
islet function and diabetes. FEBS Lett. 2014 Apr 17;588(8):1278–87.
Teubner B, Degen J, Söhl G, Güldenagel M, Bukauskas FF, Trexler EB, et al.
Functional expression of the murine connexin 36 gene coding for a neuron-specific
gap junctional protein. J Membr Biol. 2000 Aug 1;176(3):249–62.
Srinivas M, Rozental R, Kojima T, Dermietzel R, Mehler M, Condorelli DF, et al.
Functional properties of channels formed by the neuronal gap junction protein
connexin36. J Neurosci Off J Soc Neurosci. 1999 Nov 15;19(22):9848–55.
Moreno AP, Berthoud VM, Pérez-Palacios G, Pérez-Armendariz EM. Biophysical
evidence that connexin-36 forms functional gap junction channels between pancreatic
mouse beta-cells. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005 May;288(5):E948-956.
Marandykina A, Palacios-Prado N, Rimkutė L, Skeberdis VA, Bukauskas FF.
Regulation of connexin36 gap junction channels by n-alkanols and arachidonic acid.
J Physiol. 2013 Apr 15;591(8):2087–101.
Curti S, Hoge G, Nagy JI, Pereda AE. Synergy between electrical coupling and
membrane properties promotes strong synchronization of neurons of the
mesencephalic trigeminal nucleus. J Neurosci Off J Soc Neurosci. 2012 Mar
28;32(13):4341–59.
González D, Gómez-Hernández JM, Barrio LC. Molecular basis of voltage
dependence of connexin channels: an integrative appraisal. Prog Biophys Mol Biol.
2007 Jun;94(1–2):66–106.
Koval M, Molina SA, Burt JM. Mix and match: investigating heteromeric and
heterotypic gap junction channels in model systems and native tissues. FEBS Lett.
2014 Apr 17;588(8):1193–204.
Palacios-Prado N, Chapuis S, Panjkovich A, Fregeac J, Nagy JI, Bukauskas FF.
Molecular determinants of magnesium-dependent synaptic plasticity at electrical
synapses formed by connexin36. Nat Commun. 2014 Aug 19;5(1):4667.
Dworak M, McCarley RW, Kim T, Kalinchuk AV, Basheer R. Sleep and Brain
Energy Levels: ATP Changes during Sleep. J Neurosci. 2010 Jun 30;30(26):9007–16.
Ainscow EK, Mirshamsi S, Tang T, Ashford MLJ, Rutter GA. Dynamic imaging of
free cytosolic ATP concentration during fuel sensing by rat hypothalamic neurones:
evidence for ATP-independent control of ATP-sensitive K+ channels. J Physiol. 2002
Oct 15;544(Pt 2):429–45.
Murphy E, Steenbergen C, Levy LA, Raju B, London RE. Cytosolic free magnesium
levels in ischemic rat heart. J Biol Chem. 1989 Apr 5;264(10):5622–7.
Headrick JP, Willis RJ. Cytosolic free magnesium in stimulated, hypoxic, and
underperfused rat heart. J Mol Cell Cardiol. 1991 Sep;23(9):991–9.
Helpern JA, Vande Linde AM, Welch KM, Levine SR, Schultz LR, Ordidge RJ, et al.
Acute elevation and recovery of intracellular [Mg2+] following human focal cerebral
ischemia. Neurology. 1993 Aug;43(8):1577–81.
Hinsberger AD, Williamson PC, Carr TJ, Stanley JA, Drost DJ, Densmore M, et al.
Magnetic resonance imaging volumetric and phosphorus 31 magnetic resonance
spectroscopy measurements in schizophrenia. J Psychiatry Neurosci. 1997
Mar;22(2):111–7.
102

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

Andrási E, Igaz S, Molnár Z, Makó S. Disturbances of magnesium concentrations in
various brain areas in Alzheimer’s disease. Magnes Res. 2000 Sep;13(3):189–96.
Barbiroli B, Martinelli P, Patuelli A, Lodi R, Iotti S, Cortelli P, et al. Phosphorus
magnetic resonance spectroscopy in multiple system atrophy and Parkinson’s disease.
Mov Disord. 1999;14(3):430–5.
Yasui M, Yase Y, Ando K, Adachi K, Mukoyama M, Ohsugi K. Magnesium
concentration in brains from multiple sclerosis patients. Acta Neurol Scand.
1990;81(3):197–200.
Barbiroli B, Iotti S, Cortelli P, Martinelli P, Lodi R, Carelli V, et al. Low Brain
Intracellular Free Magnesium in Mitochondrial Cytopathies. J Cereb Blood Flow
Metab. 1999 May 1;19(5):528–32.
Oh S, Abrams CK, Verselis VK, Bargiello TA. Stoichiometry of Transjunctional
Voltage–Gating Polarity Reversal by a Negative Charge Substitution in the Amino
Terminus of a Connexin32 Chimera. J Gen Physiol. 2000 Jul 1;116(1):13–32.
Harris AL. Emerging issues of connexin channels: biophysics fills the gap. Q Rev
Biophys. 2001 Aug;34(3):325–472.
Maeda S, Nakagawa S, Suga M, Yamashita E, Oshima A, Fujiyoshi Y, et al. Structure
of the connexin 26 gap junction channel at 3.5 Å resolution. Nature. 2009
Apr;458(7238):597–602.
Bukauskas FF, Jordan K, Bukauskiene A, Bennett MVL, Lampe PD, Laird DW, et al.
Clustering of connexin 43–enhanced green fluorescent protein gap junction channels
and functional coupling in living cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Mar
14;97(6):2556–61.
Palacios-Prado N, Briggs SW, Skeberdis VA, Pranevicius M, Bennett MVL,
Bukauskas FF. pH-dependent modulation of voltage gating in connexin45 homotypic
and connexin45/connexin43 heterotypic gap junctions. Proc Natl Acad Sci U S A.
2010 May 25;107(21):9897–902.
Palacios-Prado N, Sonntag S, Skeberdis VA, Willecke K, Bukauskas FF. Gating,
permselectivity and pH-dependent modulation of channels formed by connexin57, a
major connexin of horizontal cells in the mouse retina. J Physiol. 2009 Jul 1;587(Pt
13):3251–69.
Scemes E, Spray DC, Meda P. Connexins, pannexins, innexins: novel roles of “hemichannels.” Pflugers Arch. 2009 Apr;457(6):1207–26.
Bai D, Yue B, Aoyama H. Crucial motifs and residues in the extracellular loops
influence the formation and specificity of connexin docking. Biochim Biophys Acta
BBA - Biomembr. 2018 Jan 1;1860(1):9–21.
Gong XQ, Nakagawa S, Tsukihara T, Bai D. A mechanism of gap junction docking
revealed by functional rescue of a human-disease-linked connexin mutant. J Cell Sci.
2013 Jul 15;126(14):3113–20.
Sehnal D, Rose AS, Koča J, Burley SK, Velankar S. Mol*: towards a common library
and tools for web molecular graphics. In: Proceedings of the Workshop on Molecular
Graphics and Visual Analysis of Molecular Data. Goslar, DEU: Eurographics
Association; 2018. p. 29–33. (MolVA ’18).
Pereda AE. Electrical synapses and their functional interactions with chemical
synapses. Nat Rev Neurosci. 2014 Apr;15(4):250–63.
Nagy JI, Pereda AE, Rash JE. On the occurrence and enigmatic functions of mixed
(chemical plus electrical) synapses in the mammalian CNS. Neurosci Lett. 2019 Mar
16;695:53–64.
103

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Hamzei-Sichani F, Davidson KGV, Yasumura T, Janssen WGM, Wearne SL, Hof
PR, et al. Mixed Electrical–Chemical Synapses in Adult Rat Hippocampus are
Primarily Glutamatergic and Coupled by Connexin-36. Front Neuroanat. 2012;6.
Rash JE, Dillman RK, Bilhartz BL, Duffy HS, Whalen LR, Yasumura T. Mixed
synapses discovered and mapped throughout mammalian spinal cord. Proc Natl Acad
Sci. 1996 Apr 30;93(9):4235–9.
Dharani K. Chapter 2 - Physiology of the Neuron. In: Dharani K, editor. The Biology
of Thought. San Diego: Academic Press; 2015. p. 31–52.
Bissiere S, Zelikowsky M, Ponnusamy R, Jacobs NS, Blair HT, Fanselow MS.
Electrical Synapses Control Hippocampal Contributions to Fear Learning and
Memory. Science. 2011 Jan 7;331(6013):87–91.
Nagy JI, Bautista W, Blakley B, Rash JE. Morphologically mixed chemical-electrical
synapses formed by primary afferents in rodent vestibular nuclei as revealed by
immunofluorescence detection of connexin36 and vesicular glutamate transporter-1.
Neuroscience. 2013 Nov 12;0:468–88.
Pereda A, O’Brien J, Nagy JI, Bukauskas F, Davidson KGV, Kamasawa N, et al.
Connexin35 Mediates Electrical Transmission at Mixed Synapses on Mauthner Cells.
J Neurosci. 2003 Aug 20;23(20):7489–503.
Pereda AE, Curti S, Hoge G, Cachope R, Flores CE, Rash JE. Gap junction-mediated
electrical transmission: regulatory mechanisms and plasticity. Biochim Biophys Acta.
2013 Jan;1828(1):134–46.
Swayne LA, Bennett SAL. Connexins and pannexins in neuronal development and
adult neurogenesis. BMC Cell Biol. 2016 May 24;17(1):S10.
Dobrenis K, Chang HY, Pina-Benabou MH, Woodroffe A, Lee SC, Rozental R, et al.
Human and Mouse Microglia Express Connexin36, and Functional Gap Junctions Are
Formed Between Rodent Microglia and Neurons. J Neurosci Res. 2005 Nov
1;82(3):306–15.
Gajardo-Gómez R, Labra VC, Orellana JA. Connexins and Pannexins: New Insights
into Microglial Functions and Dysfunctions. Front Mol Neurosci. 2016 Sep 22;9.
Deans MR, Gibson JR, Sellitto C, Connors BW, Paul DL. Synchronous activity of
inhibitory networks in neocortex requires electrical synapses containing connexin36.
Neuron. 2001 Aug 16;31(3):477–85.
Wu XL, Ma DM, Zhang W, Zhou JS, Huo YW, Lu M, et al. Cx36 in the mouse
hippocampus during and after pilocarpine-induced status epilepticus. Epilepsy Res.
2018 Mar;141:64–72.
Zolnik TA, Connors BW. Electrical synapses and the development of inhibitory
circuits in the thalamus. J Physiol. 2016 May 15;594(10):2579–92.
MILLS SL, O’BRIEN JJ, LI W, O’BRIEN J, MASSEY SC. Rod Pathways in the
Mammalian Retina Use Connexin 36. J Comp Neurol. 2001 Jul 30;436(3):336–50.
Feigenspan A, Janssen-Bienhold U, Hormuzdi S, Monyer H, Degen J, Söhl G, et al.
Expression of Connexin36 in Cone Pedicles and OFF-Cone Bipolar Cells of the
Mouse Retina. J Neurosci. 2004 Mar 31;24(13):3325–34.
Maxeiner S, Krüger O, Schilling K, Traub O, Urschel S, Willecke K. Spatiotemporal
transcription of connexin45 during brain development results in neuronal expression
in adult mice. Neuroscience. 2003 Jul 4;119(3):689–700.
Dedek K, Schultz K, Pieper M, Dirks P, Maxeiner S, Willecke K, et al. Localization
of heterotypic gap junctions composed of connexin45 and connexin36 in the rod
pathway of the mouse retina. Eur J Neurosci. 2006 Sep;24(6):1675–86.
104

69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.

Han Y, Massey SC. Electrical synapses in retinal ON cone bipolar cells: Subtypespecific expression of connexins. Proc Natl Acad Sci. 2005 Sep 13;102(37):13313–8.
Li X, Kamasawa N, Ciolofan C, Olson CO, Lu S, Davidson KGV, et al. Connexin45Containing Neuronal Gap Junctions in Rodent Retina Also Contain Connexin36 in
Both Apposing Hemiplaques, Forming Bihomotypic Gap Junctions, with Scaffolding
Contributed by Zonula Occludens-1. J Neurosci. 2008 Sep 24;28(39):9769–89.
Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE
official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014
Apr;55(4):475–82.
Fisher RS, Boas W van E, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, et al. Epileptic
Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed by the International League Against
Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia.
2005;46(4):470–2.
Mas C, Taske N, Deutsch S, Guipponi M, Thomas P, Covanis A, et al. Association of
the connexin36 gene with juvenile myoclonic epilepsy. J Med Genet. 2004 Jul
1;41(7):e93–e93.
Hempelmann A, Heils A, Sander T. Confirmatory evidence for an association of the
connexin-36 gene with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy Res. 2006 Oct
1;71(2):223–8.
Jin MM, Zhong C. Role of gap junctions in epilepsy. Neurosci Bull. 2011 Dec
3;27(6):389–406.
Mylvaganam S, Ramani M, Krawczyk M, Carlen PL. Roles of gap junctions,
connexins, and pannexins in epilepsy. Front Physiol. 2014 May 7;5.
Beheshti S, Sayyah M, Golkar M, Sepehri H, Babaie J, Vaziri B. Changes in
hippocampal connexin 36 mRNA and protein levels during epileptogenesis in the
kindling model of epilepsy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Apr
16;34(3):510–5.
Gajda Z, Gyengési E, Hermesz E, Ali KS, Szente M. Involvement of gap junctions in
the manifestation and control of the duration of seizures in rats in vivo. Epilepsia.
2003 Dec;44(12):1596–600.
Söhl G, Güldenagel M, Beck H, Teubner B, Traub O, Gutiérrez R, et al. Expression
of connexin genes in hippocampus of kainate-treated and kindled rats under
conditions of experimental epilepsy. Brain Res Mol Brain Res. 2000 Nov 10;83(1–
2):44–51.
McCracken CB, Roberts DCS. A single evoked afterdischarge produces rapid timedependent changes in connexin36 protein expression in adult rat dorsal hippocampus.
Neurosci Lett. 2006 Sep 11;405(1–2):84–8.
Jahromi SS, Wentlandt K, Piran S, Carlen PL. Anticonvulsant actions of gap
junctional blockers in an in vitro seizure model. J Neurophysiol. 2002
Oct;88(4):1893–902.
Mylvaganam S, Zhang L, Wu C, Zhang ZJ, Samoilova M, Eubanks J, et al.
Hippocampal seizures alter the expression of the pannexin and connexin
transcriptome. J Neurochem. 2010 Jan;112(1):92–102.
Samoilova M, Li J, Pelletier MR, Wentlandt K, Adamchik Y, Naus CC, et al.
Epileptiform activity in hippocampal slice cultures exposed chronically to bicuculline:
increased gap junctional function and expression. J Neurochem. 2003 Aug;86(3):687–
99.

105

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.

Li J, Shen H, Naus CC, Zhang L, Carlen PL. Upregulation of gap junction connexin
32 with epileptiform activity in the isolated mouse hippocampus. Neuroscience.
2001;105(3):589–98.
Collignon F, Wetjen NM, Cohen-Gadol AA, Cascino GD, Parisi J, Meyer FB, et al.
Altered expression of connexin subtypes in mesial temporal lobe epilepsy in humans.
J Neurosurg. 2006 Jul;105(1):77–87.
Gajda Z, Szupera Z, Blazsó G, Szente M. Quinine, a blocker of neuronal cx36
channels, suppresses seizure activity in rat neocortex in vivo. Epilepsia. 2005
Oct;46(10):1581–91.
O’Brien JJ, Li W, Pan F, Keung J, O’Brien J, Massey SC. Coupling between A-Type
Horizontal Cells Is Mediated by Connexin 50 Gap Junctions in the Rabbit Retina. J
Neurosci. 2006 Nov 8;26(45):11624–36.
Huang H, Li H, He SG. Identification of connexin 50 and 57 mRNA in A-type
horizontal cells of the rabbit retina. Cell Res. 2005 Mar;15(3):207–11.
Müller LP de S, Dedek K, Janssen-Bienhold U, Meyer A, Kreuzberg MM, Lorenz S,
et al. Expression and modulation of connexin 30.2, a novel gap junction protein in the
mouse retina. Vis Neurosci. 2010 Jul;27(3–4):91–101.
Walz W. Role of astrocytes in the clearance of excess extracellular potassium.
Neurochem Int. 2000 Apr 1;36(4):291–300.
Griemsmann S, Höft SP, Bedner P, Zhang J, von Staden E, Beinhauer A, et al.
Characterization of Panglial Gap Junction Networks in the Thalamus, Neocortex, and
Hippocampus Reveals a Unique Population of Glial Cells. Cereb Cortex. 2015 Oct
1;25(10):3420–33.
Santello M, Volterra A. Synaptic modulation by astrocytes via Ca2+-dependent
glutamate release. Neuroscience. 2009 Jan 12;158(1):253–9.
SCEMES E, GIAUME C. Astrocyte Calcium Waves. Glia. 2006 Nov 15;54(7):716–
25.
Guerra-Gomes S, Sousa N, Pinto L, Oliveira JF. Functional Roles of Astrocyte
Calcium Elevations: From Synapses to Behavior. Front Cell Neurosci. 2018;11.
Ishibashi T, Dakin KA, Stevens B, Lee PR, Fields RD, Kozlov SV, et al. Astrocytes
Promote Myelination in Response to Electrical Impulses. Neuron. 2006 Mar
16;49(6):823–32.
Hara M, Kobayakawa K, Ohkawa Y, Kumamaru H, Yokota K, Saito T, et al.
Interaction of reactive astrocytes with type I collagen induces astrocytic scar
formation through the integrin-N-cadherin pathway after spinal cord injury. Nat Med.
2017 Jul;23(7):818–28.
Anderson MA, Burda JE, Ren Y, Ao Y, O’Shea TM, Kawaguchi R, et al. Astrocyte
scar formation aids CNS axon regeneration. Nature. 2016 Apr 14;532(7598):195–200.
Mayorquin LC, Rodriguez AV, Sutachan JJ, Albarracín SL. Connexin-Mediated
Functional and Metabolic Coupling Between Astrocytes and Neurons. Front Mol
Neurosci. 2018 Apr 11;11.
Rouach N, Koulakoff A, Abudara V, Willecke K, Giaume C. Astroglial Metabolic
Networks Sustain Hippocampal Synaptic Transmission. Science. 2008 Dec
5;322(5907):1551–5.
Stehberg J, Moraga-Amaro R, Salazar C, Becerra A, Echeverría C, Orellana JA, et al.
Release of gliotransmitters through astroglial connexin 43 hemichannels is necessary
for fear memory consolidation in the basolateral amygdala. FASEB J Off Publ Fed
Am Soc Exp Biol. 2012 Sep;26(9):3649–57.
106

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Walrave L, Vinken M, Albertini G, De Bundel D, Leybaert L, Smolders IJ. Inhibition
of Connexin43 Hemichannels Impairs Spatial Short-Term Memory without Affecting
Spatial Working Memory. Front Cell Neurosci. 2016 Dec 20;10.
Cisterna BA, Arroyo P, Puebla C. Role of Connexin-Based Gap Junction Channels in
Communication of Myelin Sheath in Schwann Cells. Front Cell Neurosci. 2019;13.
Standring S. Gray’s Anatomy, 41st Edition. Elsevier. October 5, 2015.
Philips T, Rothstein JD. Oligodendroglia: metabolic supporters of neurons. J Clin
Invest. 127(9):3271–80.
Filiano AJ, Gadani SP, Kipnis J. Interactions of innate and adaptive immunity in brain
development and function. Brain Res. 2015 Aug 18;1617:18–27.
Aloisi F. Immune function of microglia. Glia. 2001 Nov;36(2):165–79.
Davis EJ, Foster TD, Thomas WE. Cellular forms and functions of brain microglia.
Brain Res Bull. 1994 Jan 1;34(1):73–8.
Gehrmann J, Matsumoto Y, Kreutzberg GW. Microglia: Intrinsic immuneffector cell
of the brain. Brain Res Rev. 1995 Mar 1;20(3):269–87.
Streit WJ. Microglia and macrophages in the developing CNS. Neurotoxicology. 2001
Oct;22(5):619–24.
Kettenmann H, Hanisch UK, Noda M, Verkhratsky A. Physiology of microglia.
Physiol Rev. 2011 Apr;91(2):461–553.
Hong S, Dissing-Olesen L, Stevens B. New insights on the role of microglia in
synaptic pruning in health and disease. Curr Opin Neurobiol. 2016 Feb 1;36:128–34.
Hubbard J, Binder DK. Astrocytes and Epilepsy - 1st Edition. Elsevier. July 5, 2016.
von Bartheld CS, Bahney J, Herculano-Houzel S. The Search for True Numbers of
Neurons and Glial Cells in the Human Brain: A Review of 150 Years of Cell
Counting. J Comp Neurol. 2016 Dec 15;524(18):3865–95.
Pannasch U, Freche D, Dallérac G, Ghézali G, Escartin C, Ezan P, et al. Connexin 30
sets synaptic strength by controlling astroglial synapse invasion. Nat Neurosci. 2014
Apr;17(4):549–58.
Clasadonte J, Haydon PG. Connexin 30 controls the extension of astrocytic processes
into the synaptic cleft through an unconventional non-channel function. Neurosci
Bull. 2014 Oct 23;30(6):1045–8.
Valiunas Virginijus, Bukauskas Feliksas F., Weingart Robert. Conductances and
Selective Permeability of Connexin43 Gap Junction Channels Examined in Neonatal
Rat Heart Cells. Circ Res. 1997 May 1;80(5):708–19.
Gómez-Gonzalo M, Losi G, Chiavegato A, Zonta M, Cammarota M, Brondi M, et al.
An excitatory loop with astrocytes contributes to drive neurons to seizure threshold.
PLoS Biol. 2010 Apr 13;8(4):e1000352.
Garbelli R, Frassoni C, Condorelli DF, Trovato Salinaro A, Musso N, Medici V, et al.
Expression of connexin 43 in the human epileptic and drug-resistant cerebral cortex.
Neurology. 2011 Mar 8;76(10):895–902.
Naus CC, Bechberger JF, Paul DL. Gap junction gene expression in human seizure
disorder. Exp Neurol. 1991 Feb;111(2):198–203.
Elisevich K, Rempel SA, Smith BJ, Edvardsen K. Hippocampal connexin 43
expression in human complex partial seizure disorder. Exp Neurol. 1997
May;145(1):154–64.
Szente M, Gajda Z, Said Ali K, Hermesz E. Involvement of electrical coupling in the
in vivo ictal epileptiform activity induced by 4-aminopyridine in the neocortex.
Neuroscience. 2002;115(4):1067–78.
107

122.

123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.
135.

136.
137.

Condorelli DF, Trovato-Salinaro A, Mudò G, Mirone MB, Belluardo N. Cellular
expression of connexins in the rat brain: neuronal localization, effects of kainateinduced seizures and expression in apoptotic neuronal cells. Eur J Neurosci. 2003
Oct;18(7):1807–27.
Takahashi DK, Vargas JR, Wilcox KS. Increased coupling and altered glutamate
transport currents in astrocytes following kainic-acid-induced status epilepticus.
Neurobiol Dis. 2010 Dec;40(3):573–85.
Su M, Tong X xin. [Astrocytic gap junction in the hippocampus of rats with lithium
pilocarpine-induced epilepsy]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010
Dec;30(12):2738–41.
Elisevich K, Rempel SA, Smith B, Allar N. Connexin 43 mRNA expression in two
experimental models of epilepsy. Mol Chem Neuropathol. 1997 Dec;32(1–3):75–88.
Nilsen KE, Kelso ARC, Cock HR. Antiepileptic effect of gap-junction blockers in a
rat model of refractory focal cortical epilepsy. Epilepsia. 2006 Jul;47(7):1169–75.
Peretz A, Degani N, Nachman R, Uziyel Y, Gibor G, Shabat D, et al. Meclofenamic
acid and diclofenac, novel templates of KCNQ2/Q3 potassium channel openers,
depress cortical neuron activity and exhibit anticonvulsant properties. Mol Pharmacol.
2005 Apr;67(4):1053–66.
Vincze R, Péter M, Szabó Z, Kardos J, Héja L, Kovács Z. Connexin 43 Differentially
Regulates Epileptiform Activity in Models of Convulsive and Non-convulsive
Epilepsies. Front Cell Neurosci. 2019;13.
De Bock M, Kerrebrouck M, Wang N, Leybaert L. Neurological manifestations of
oculodentodigital dysplasia: a Cx43 channelopathy of the central nervous system?
Front Pharmacol. 2013 Sep 26;4:120.
Loddenkemper T, Grote K, Evers S, Oelerich M, Stögbauer F. Neurological
manifestations of the oculodentodigital dysplasia syndrome. J Neurol. 2002
May;249(5):584–95.
Dobrowolski R, Sommershof A, Willecke K. Some oculodentodigital dysplasiaassociated Cx43 mutations cause increased hemichannel activity in addition to
deficient gap junction channels. J Membr Biol. 2007 Oct;219(1–3):9–17.
Richard G, Rouan F, Willoughby CE, Brown N, Chung P, Ryynänen M, et al.
Missense Mutations in GJB2 Encoding Connexin-26 Cause the Ectodermal Dysplasia
Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome. Am J Hum Genet. 2002 May 1;70(5):1341–
8.
Al-Sebeih K, Al-Kandari M, Al-Awadi SA, Hegazy FF, Al-Khamees GA, Naguib
KK, et al. Connexin 26 Gene Mutations in Non-Syndromic Hearing Loss Among
Kuwaiti Patients. Med Princ Pract. 2014;23(1):74–9.
Berger AC, Kelly JJ, Lajoie P, Shao Q, Laird DW. Mutations in Cx30 that are linked
to skin disease and non-syndromic hearing loss exhibit several distinct cellular
pathologies. J Cell Sci. 2014 Apr 15;127(8):1751–64.
Schiza N, Sargiannidou I, Kagiava A, Karaiskos C, Nearchou M, Kleopa KA.
Transgenic replacement of Cx32 in gap junction-deficient oligodendrocytes rescues
the phenotype of a hypomyelinating leukodystrophy model. Hum Mol Genet. 2015
Apr 1;24(7):2049–64.
Maglione M, Tress O, Haas B, Karram K, Trotter J, Willecke K, et al.
Oligodendrocytes in mouse corpus callosum are coupled via gap junction channels
formed by connexin47 and connexin32. Glia. 2010;58(9):1104–17.
Bone LJ, Deschênes SM, Balice-Gordon RJ, Fischbeck KH, Scherer SS. Connexin32
and X-linked Charcot–Marie–Tooth Disease. Neurobiol Dis. 1997 Jan 1;4(3):221–30.
108

138.
139.
140.
141.
142.

143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.

Orthmann-Murphy JL, Enriquez AD, Abrams CK, Scherer SS. Loss-of-function
connexin47 mutations cause Pelizaeus-Merzbacher-like disease. Mol Cell Neurosci.
2007 Apr;34(4):629–41.
Nagy JI, Ochalski PA, Li J, Hertzberg EL. Evidence for the co-localization of another
connexin with connexin-43 at astrocytic gap junctions in rat brain. Neuroscience.
1997 May;78(2):533–48.
Pannasch U, Rouach N. Emerging role for astroglial networks in information
processing: from synapse to behavior. Trends Neurosci. 2013 Jul;36(7):405–17.
Harris A, Locke D, editors. Connexins: A Guide. Humana Press; 2009.
Masaki K, Suzuki SO, Matsushita T, Yonekawa T, Matsuoka T, Isobe N, et al.
Extensive loss of connexins in Baló’s disease: evidence for an auto-antibodyindependent astrocytopathy via impaired astrocyte-oligodendrocyte/myelin
interaction. Acta Neuropathol (Berl). 2012 Jun;123(6):887–900.
Eugenín EA, Eckardt D, Theis M, Willecke K, Bennett MVL, Sáez JC. Microglia at
brain stab wounds express connexin 43 and in vitro form functional gap junctions after
treatment with interferon-γ and tumor necrosis factor-α. Proc Natl Acad Sci. 2001 Mar
27;98(7):4190–5.
Gonçalves NP, Vægter CB, Andersen H, Østergaard L, Calcutt NA, Jensen TS.
Schwann cell interactions with axons and microvessels in diabetic neuropathy. Nat
Rev Neurol. 2017 Mar;13(3):135–47.
Fallon M, Tadi P. Histology, Schwann Cells. In: StatPearls. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2020.
Balice-Gordon RJ, Bone LJ, Scherer SS. Functional Gap Junctions in the Schwann
Cell Myelin Sheath. J Cell Biol. 1998 Aug 24;142(4):1095–104.
Altevogt BM, Kleopa KA, Postma FR, Scherer SS, Paul DL. Connexin29 Is Uniquely
Distributed within Myelinating Glial Cells of the Central and Peripheral Nervous
Systems. J Neurosci. 2002 Aug 1;22(15):6458–70.
Li X, Lynn BD, Olson C, Meier C, Davidson KGV, Yasumura T, et al. Connexin29
expression, immunocytochemistry and freeze-fracture replica immunogold labelling
(FRIL) in sciatic nerve. Eur J Neurosci. 2002 Sep;16(5):795–806.
Tang W, Zhang Y, Chang Q, Ahmad S, Dahlke I, Yi H, et al. Connexin29 Is Highly
Expressed in Cochlear Schwann Cells, and It Is Required for the Normal Development
and Function of the Auditory Nerve of Mice. J Neurosci. 2006 Feb 15;26(7):1991–9.
Ahn M, Lee J, Gustafsson A, Enriquez A, Lancaster E, Sul JY, et al. Cx29 and Cx32,
Two Connexins Expressed by Myelinating Glia, Do Not Interact and Are Functionally
Distinct. J Neurosci Res. 2008 Apr;86(5):992–1006.
Altevogt BM, Paul DL. Four Classes of Intercellular Channels between Glial Cells in
the CNS. J Neurosci. 2004 May 5;24(18):4313–23.
Rash JE, Vanderpool KG, Yasumura T, Hickman J, Beatty JT, Nagy JI. KV1 channels
identified in rodent myelinated axons, linked to Cx29 in innermost myelin: support
for electrically active myelin in mammalian saltatory conduction. J Neurophysiol.
2016 Apr 1;115(4):1836–59.
Mescher A. Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas, Fifteenth Edition. McGraw
Hill education. 2018.
Hanani M, Spray DC. Emerging importance of satellite glia in nervous system
function and dysfunction. Nat Rev Neurosci. 2020 Sep;21(9):485–98.
Retamal MA, Riquelme MA, Stehberg J, Alcayaga J. Connexin43 Hemichannels in
Satellite Glial Cells, Can They Influence Sensory Neuron Activity? Front Mol
Neurosci. 2017;10.
109

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

165.

166.
167.

168.
169.
170.
171.

Reed KE, Westphale EM, Larson DM, Wang HZ, Veenstra RD, Beyer EC. Molecular
cloning and functional expression of human connexin37, an endothelial cell gap
junction protein. J Clin Invest. 1993 Mar;91(3):997–1004.
Kreuzberg MM, Willecke K, Bukauskas FF. Connexin-Mediated Cardiac Impulse
Propagation: Connexin 30.2 Slows Atrioventricular Conduction in Mouse Heart.
Trends Cardiovasc Med. 2006 Nov;16(8):266–72.
Rackauskas M, Kreuzberg MM, Pranevicius M, Willecke K, Verselis VK, Bukauskas
FF. Gating Properties of Heterotypic Gap Junction Channels Formed of Connexins
40, 43, and 45. Biophys J. 2007 Mar 15;92(6):1952–65.
van Veen TAB, van Rijen HVM, Jongsma HJ. Electrical conductance of mouse
connexin45 gap junction channels is modulated by phosphorylation. Cardiovasc Res.
2000 Jun 1;46(3):496–510.
Kreuzberg MM, Söhl G, Kim JS, Verselis VK, Willecke K, Bukauskas FF. Functional
Properties of Mouse Connexin30.2 Expressed in the Conduction System of the Heart.
Circ Res. 2005 Jun 10;96(11):1169–77.
Vozzi C, Dupont E, Coppen SR, Yeh HI, Severs NJ. Chamber-related differences in
connexin expression in the human heart. J Mol Cell Cardiol. 1999 May;31(5):991–
1003.
Gros D, Jarry-Guichard T, Ten Velde I, de Maziere A, van Kempen M J, Davoust J,
et al. Restricted distribution of connexin40, a gap junctional protein, in mammalian
heart. Circ Res. 1994 May 1;74(5):839–51.
White TW, Srinivas M, Ripps H, Trovato-Salinaro A, Condorelli DF, Bruzzone R.
Virtual cloning, functional expression, and gating analysis of human connexin31.9.
Am J Physiol-Cell Physiol. 2002 Sep 1;283(3):C960–70.
Nielsen PA, Beahm DL, Giepmans BNG, Baruch A, Hall JE, Kumar NM. Molecular
Cloning, Functional Expression, and Tissue Distribution of a Novel Human Gap
Junction-forming Protein, Connexin-31.9 INTERACTION WITH ZONA
OCCLUDENS PROTEIN-1. J Biol Chem. 2002 Oct 11;277(41):38272–83.
Kreuzberg MM, Liebermann M, Segschneider S, Dobrowolski R, Dobrzynski H,
Kaba R, et al. Human connexin31.9, unlike its orthologous protein connexin30.2 in
the mouse, is not detectable in the human cardiac conduction system. J Mol Cell
Cardiol. 2009 Apr;46(4):553–9.
Molica F, Meens MJP, Morel S, Kwak BR. Mutations in cardiovascular connexin
genes. Biol Cell. 2014;106(9):269–93.
Groenewegen WA, Firouzi M, Bezzina CR, Vliex S, van Langen IM, Sandkuijl L,
Smits JP, Hulsbeek M, Rook MB, Jongsma HJ, Wilde AA. A cardiac sodium channel
mutation cosegregates with a rare connexin40 genotype in familial atrial standstill.
Circ Res. 2003 Jan 10;92(1):14-22.
Fazelifar AF, Arya A, Haghjoo M, Sadr‐Ameli MA. Familial Atrial Standstill in
Association with Dilated Cardiomyopathy. Pacing Clin Electrophysiol.
2005;28(9):1005–8.
Spray DC, Harris AL, Bennett MV. Voltage dependence of junctional conductance in
early amphibian embryos. Science. 1979 Apr 27;204(4391):432–4.
Oh S, Bargiello TA. Voltage Regulation of Connexin Channel Conductance. Yonsei
Med J. 2015 Jan 1;56(1):1–15.
Barrio LC, Suchyna T, Bargiello T, Xu LX, Roginski RS, Bennett MV, et al. Gap
junctions formed by connexins 26 and 32 alone and in combination are differently
affected by applied voltage. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Oct 1;88(19):8410–4.
110

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Manthey D, Bukauskas F, Lee CG, Kozak CA, Willecke K. Molecular Cloning and
Functional Expression of the Mouse Gap Junction Gene Connexin-57 in Human HeLa
Cells. J Biol Chem. 1999 May 21;274(21):14716–23.
Barrio LC, Capel J, Jarillo JA, Castro C, Revilla A. Species-specific voltage-gating
properties of connexin-45 junctions expressed in Xenopus oocytes. Biophys J. 1997
Aug 1;73(2):757–69.
Revilla A, Bennett MVL, Barrio LC. Molecular determinants of membrane potential
dependence in vertebrate gap junction channels. Proc Natl Acad Sci. 2000 Dec
19;97(26):14760–5.
Bukauskas FF, Bukauskiene A, Bennett MV, Verselis VK. Gating properties of gap
junction channels assembled from connexin43 and connexin43 fused with green
fluorescent protein. Biophys J. 2001 Jul;81(1):137–52.
Verselis VK, Bennett MV, Bargiello TA. A voltage-dependent gap junction in
Drosophila melanogaster. Biophys J. 1991 Jan;59(1):114–26.
Bukauskas FF, Weingart R. Multiple conductance states of newly formed single gap
junction channels between insect cells. Pflüg Arch. 1993 Apr 1;423(1):152–4.
Weingart R, Bukauskas FF. Gap junction channels of insects exhibit a residual
conductance. Pflüg Arch. 1993 Jul 1;424(2):192–4.
Bukauskas FF, Weingart R. Voltage-dependent gating of single gap junction channels
in an insect cell line. Biophys J. 1994 Aug;67(2):613–25.
Bukauskas FF, Peracchia C. Two distinct gating mechanisms in gap junction
channels: CO2-sensitive and voltage-sensitive. Biophys J. 1997 May;72(5):2137–42.
Schmilinsky-Fluri G, Valiunas V, Willi M, Weingart R. Modulation of cardiac gap
junctions: the mode of action of arachidonic acid. J Mol Cell Cardiol. 1997
Jun;29(6):1703–13.
Trexler EB, Bennett MV, Bargiello TA, Verselis VK. Voltage gating and permeation
in a gap junction hemichannel. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Jun 11;93(12):5836–
41.
Verselis VK, Trelles MP, Rubinos C, Bargiello TA, Srinivas M. Loop Gating of
Connexin Hemichannels Involves Movement of Pore-lining Residues in the First
Extracellular Loop Domain. J Biol Chem. 2009 Feb 13;284(7):4484–93.
Bao L, Sachs F, Dahl G. Connexins are mechanosensitive. Am J Physiol-Cell Physiol.
2004 Nov 1;287(5):C1389–95.
Helbig I, Sammler E, Eliava M, Bolshakov AP, Rozov A, Bruzzone R, et al. In vivo
evidence for the involvement of the carboxy terminal domain in assembling connexin
36 at the electrical synapse. Mol Cell Neurosci. 2010 Sep;45(1):47–58.
Sanchez HA, Slavi N, Srinivas M, Verselis VK. Syndromic deafness mutations at Asn
14 differentially alter the open stability of Cx26 hemichannels. J Gen Physiol. 2016
Jul;148(1):25–42.
Pinto BI, García IE, Pupo A, Retamal MA, Martínez AD, Latorre R, et al. Charged
Residues at the First Transmembrane Region Contribute to the Voltage Dependence
of the Slow Gate of Connexins. J Biol Chem. 2016 Jul 22;291(30):15740–52.
Kinetic properties of a voltage-dependent junctional conductance. J Gen Physiol.
1981 Jan 1;77(1):95–117.
Verselis VK, Ginter CS, Bargiello TA. Opposite voltage gating polarities of two
closely related connexins. Nature. 1994 Mar 24;368(6469):348–51.
Srinivas M, Kronengold J, Bukauskas FF, Bargiello TA, Verselis VK. Correlative
studies of gating in Cx46 and Cx50 hemichannels and gap junction channels. Biophys
J. 2005 Mar;88(3):1725–39.
111

191.
192.
193.

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

206.
207.

Peracchia C, Peracchia LL. Inversion of both gating polarity and CO2 sensitivity of
voltage gating with D3N mutation of Cx50. Am J Physiol Cell Physiol. 2005
Jun;288(6):C1381-1389.
Bukauskas FF, Bukauskiene A, Verselis VK. Conductance and Permeability of the
Residual State of Connexin43 Gap Junction Channels. J Gen Physiol. 2002
Feb;119(2):171–86.
Moreno AP, Fishman GI, Beyer EC, Spray DC. Voltage dependent gating and single
channel analysis of heterotypic gap junction channels formed of Cx45 and Cx43. In:
Kanno Y, Kataoka K, Shiba Y, Shibata Y, Shimazu T, editors. Progress in Cell
Research [Internet]. Elsevier; 1995 [cited 2021 Jan 27]. p. 405–8. (Intercellular
Communication through Gap Junctions; vol. 4).
Spray DC, Harris AL, Bennett MV. Equilibrium properties of a voltage-dependent
junctional conductance. J Gen Physiol. 1981 Jan 1;77(1):77–93.
Vogel R, Weingart R. Mathematical model of vertebrate gap junctions derived from
electrical measurements on homotypic and heterotypic channels. J Physiol. 1998 Jul
1;510(Pt 1):177–89.
Henriquez AP, Vogel R, Muller-Borer BJ, Henriquez CS, Weingart R, Cascio WE.
Influence of dynamic gap junction resistance on impulse propagation in ventricular
myocardium: a computer simulation study. Biophys J. 2001 Oct;81(4):2112–21.
Chen-Izu Y, Moreno AP, Spangler RA. Opposing gates model for voltage gating of
gap junction channels. Am J Physiol-Cell Physiol. 2001 Nov 1.
Paulauskas N, Pranevicius M, Pranevicius H, Bukauskas FF. A Stochastic Four-State
Model of Contingent Gating of Gap Junction Channels Containing Two “Fast” Gates
Sensitive to Transjunctional Voltage. Biophys J. 2009 May 20;96(10):3936–48.
Paulauskas N, Pranevicius H, Mockus J, Bukauskas FF. Stochastic 16-State Model of
Voltage Gating of Gap-Junction Channels Enclosing Fast and Slow Gates. Biophys J.
2012 Jun 6;102(11):2471–80.
Snipas M, Rimkute L, Kraujalis T, Maciunas K, Bukauskas FF. Functional asymmetry
and plasticity of electrical synapses interconnecting neurons through a 36-state model
of gap junction channel gating. PLOS Comput Biol. 2017 Apr 6;13(4):e1005464.
Snipas M, Kraujalis T, Paulauskas N, Maciunas K, Bukauskas FF. Stochastic Model
of Gap Junctions Exhibiting Rectification and Multiple Closed States of Slow Gates.
Biophys J. 2016 Mar 29;110(6):1322–33.
Snipas M, Kraujalis T, Maciunas K, Kraujaliene L, Gudaitis L, Verselis VK. FourState Model for Simulating Kinetic and Steady-State Voltage-Dependent Gating of
Gap Junctions. Biophys J. 2020 Oct 20;119(8):1640–55.
Romani AMP. Cellular magnesium homeostasis. Arch Biochem Biophys. 2011 Aug
1;512(1):1–23.
Grubbs RD. Intracellular magnesium and magnesium buffering. Biometals Int J Role
Met Ions Biol Biochem Med. 2002 Sep;15(3):251–9.
Taylor JS, Vigneron DB, Murphy-Boesch J, Nelson SJ, Kessler HB, Coia L, et al.
Free magnesium levels in normal human brain and brain tumors: 31P chemical-shift
imaging measurements at 1.5 T. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Aug 1;88(15):6810–
4.
Chen C, Nakatani K, Koutalos Y. Free magnesium concentration in salamander
photoreceptor outer segments. J Physiol. 2003 Nov 15;553(Pt 1):125–35.
Henrich M, Buckler KJ. Effects of anoxia, aglycemia, and acidosis on cytosolic
Mg2+, ATP, and pH in rat sensory neurons. Am J Physiol-Cell Physiol. 2008 Jan
1;294(1):C280–94.
112

208.
209.
210.
211.
212.
213.

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Jenkinson DH. The nature of the antagonism between calcium and magnesium ions at
the neuromuscular junction. J Physiol. 1957 Oct 30;138(3):434–44.
del Castillo J, Engbaek L. The nature of the neuromuscular block produced by
magnesium. J Physiol. 1954 May 28;124(2):370–84.
del Castillo J, Katz B. The effect of magnesium on the activity of motor nerve endings.
J Physiol. 1954 Jun 28;124(3):553–9.
Greville GD, Lehmann H. Magnesium-Calcium Antagonism in Muscle. Nature. 1943
Jul;152(3846):81–2.
Scarpa A, Brinley FJ. In situ measurements of free cytosolic magnesium ions. Fed
Proc. 1981 Oct;40(12):2646–52.
Lüthi D, Günzel D, McGuigan JA. Mg-ATP binding: its modification by spermine,
the relevance to cytosolic Mg2+ buffering, changes in the intracellular ionized Mg2+
concentration and the estimation of Mg2+ by 31P-NMR. Exp Physiol. 1999
Mar;84(2):231–52.
Dhande PP, Ranade RS, Ghongane BB. Effect of magnesium oxide on the activity of
standard anti-epileptic drugs against experimental seizures in rats. Indian J Pharmacol.
2009 Dec;41(6):268–72.
Oliveira LDB de, Oliveira RWD de, Futuro Neto H de A, Nakamura-Palacios EM.
The role of magnesium sulfate in prevention of seizures induced by pentylenetetrazole
in rats. Arq Neuropsiquiatr. 2011;69(2B):349–55.
Yuen AWC, Sander JW. Can magnesium supplementation reduce seizures in people
with epilepsy? A hypothesis. Epilepsy Res. 2012 Jun;100(1–2):152–6.
Lopez W, Ramachandran J, Alsamarah A, Luo Y, Harris AL, Contreras JE.
Mechanism of gating by calcium in connexin hemichannels. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2016 Dec 6;113(49):E7986–95.
Chokshi R, Matsushita M, Kozak JA. Detailed examination of Mg2+ and pH
sensitivity of human TRPM7 channels. Am J Physiol - Cell Physiol. 2012 Apr
1;302(7):C1004–11.
Matsuda H, Kurata Y, Oka C, Matsuoka S, Noma A. Magnesium gating of cardiac
gap junction channels. Prog Biophys Mol Biol. 2010 Sep;103(1):102–10.
Cormack BP, Valdivia RH, Falkow S. FACS-optimized mutants of the green
fluorescent protein (GFP). Gene. 1996;173(1 Spec No):33–8.
Costantini LM, Baloban M, Markwardt ML, Rizzo M, Guo F, Verkhusha VV, et al.
A palette of fluorescent proteins optimized for diverse cellular environments. Nat
Commun. 2015 Jul 9;6:7670.
Myers JB, Haddad BG, O’Neill SE, Chorev DS, Yoshioka CC, Robinson CV, et al.
Structure of native lens connexin-46/50 intercellular channels by CryoEM. Nature.
2018 Dec;564(7736):372–7.
Sali A, Blundell TL. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial
restraints. J Mol Biol. 1993 Dec 5;234(3):779–815.
Jurrus E, Engel D, Star K, Monson K, Brandi J, Felberg LE, et al. Improvements to
the APBS biomolecular solvation software suite. Protein Sci. 2018;27(1):112–28.
Søndergaard CR, Olsson MHM, Rostkowski M, Jensen JH. Improved Treatment of
Ligands and Coupling Effects in Empirical Calculation and Rationalization of pKa
Values. J Chem Theory Comput. 2011 Jul 12;7(7):2284–95.
Olsson MHM, Søndergaard CR, Rostkowski M, Jensen JH. PROPKA3: Consistent
Treatment of Internal and Surface Residues in Empirical pKa Predictions. J Chem
Theory Comput. 2011 Feb 8;7(2):525–37.
113

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

244.

Humphrey W, Dalke A, Schulten K. VMD: Visual molecular dynamics. J Mol Graph.
1996 Feb 1;14(1):33–8.
Pettersen EF, Goddard TD, Huang CC, Couch GS, Greenblatt DM, Meng EC, et al.
UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis. J
Comput Chem. 2004 Oct;25(13):1605–12.
Berendsen HJC, van der Spoel D, van Drunen R. GROMACS: A message-passing
parallel molecular dynamics implementation. Comput Phys Commun. 1995 Sep
2;91(1):43–56.
Jo S, Kim T, Iyer VG, Im W. CHARMM-GUI: A web-based graphical user interface
for CHARMM. J Comput Chem. 2008;29(11):1859–65.
Brooks BR, Brooks III CL, Mackerell Jr. AD, Nilsson L, Petrella RJ, Roux B, et al.
CHARMM: The biomolecular simulation program. J Comput Chem.
2009;30(10):1545–614.
Locke D, Harris AL. Connexin channels and phospholipids: association and
modulation. BMC Biol. 2009 Aug 17;7(1):52.
Cascio M. Connexins and their environment: effects of lipids composition on ion
channels. Biochim Biophys Acta BBA - Biomembr. 2005 Jun 10;1711(2):142–53.
Yifrach O. Hill Coefficient for Estimating the Magnitude of Cooperativity in Gating
Transitions of Voltage-Dependent Ion Channels. Biophys J. 2004 Aug;87(2):822–30.
Symonds MRE, Moussalli A. A brief guide to model selection, multimodel inference
and model averaging in behavioural ecology using Akaike’s information criterion.
Behav Ecol Sociobiol. 2011 Jan 1;65(1):13–21.
Grimsley GR, Scholtz JM, Pace CN. A summary of the measured pK values of the
ionizable groups in folded proteins. Protein Sci Publ Protein Soc. 2009 Jan;18(1):247–
51.
Edgcomb SP, Murphy KP. Variability in the pKa of histidine side-chains correlates
with burial within proteins. Proteins. 2002 Oct 1;49(1):1–6.
Spitzer KW, Vaughan-Jones RD. Regulation of Intracellular pH in Mammalian Cells.
In: Karmazyn M, Avkiran M, Fliegel L, editors. The Sodium-Hydrogen Exchanger:
From Molecule to its Role in Disease. Boston, MA: Springer US; 2003. p. 1–15.
Kraujalis T, Gudaitis L, Kraujaliene L, Snipas M, Palacios-Prado N, Verselis VK. The
Amino Terminal Domain and Modulation of Connexin36 Gap Junction Channels by
Intracellular Magnesium Ions. Front Physiol. 2022;13.
Pinto BI, Pupo A, García IE, Mena-Ulecia K, Martínez AD, Latorre R, et al. Calcium
binding and voltage gating in Cx46 hemichannels. Sci Rep. 2017 Nov 20;7(1):15851.
Bukauskas FF, Bukauskiene A, Verselis VK, Bennett MVL. Coupling asymmetry of
heterotypic connexin 45/ connexin 43-EGFP gap junctions: Properties of fast and slow
gating mechanisms. Proc Natl Acad Sci. 2002 May 14;99(10):7113–8.
Palacios-Prado N, Bukauskas FF. Heterotypic gap junction channels as voltagesensitive valves for intercellular signaling. Proc Natl Acad Sci. 2009 Sep
1;106(35):14855–60.
Srinivas M, Costa M, Gao Y, Fort A, Fishman GI, Spray DC. Voltage dependence of
macroscopic and unitary currents of gap junction channels formed by mouse
connexin50 expressed in rat neuroblastoma cells. J Physiol. 1999 Jun 15;517(Pt
3):673–89.
Valiunas V, Weingart R, Brink PR. Formation of Heterotypic Gap Junction Channels
by Connexins 40 and 43. Circ Res. 2000 Feb 4;86(2):e42–9.

114

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
Straipsnių, kuriuose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai,
sąrašas:
1. Kraujalis, Tadas; Gudaitis, Lukas; Kraujalienė, Lina; Šnipas,
Mindaugas; Palacios-Prado, Nicolás; Veršelis, Vytas K. The Amino
Terminal Domain and Modulation of Connexin36 Gap Junction
Channels by Intracellular Magnesium Ions : original research article
// Frontiers in physiology. 2022, vol. 13, p. 1-18. [Citav. rodiklis:
4.566, bendr. cit. rod.: 3.976, kvartilis: Q1].
2. Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Maciūnas, Kęstutis;
Kraujalienė, Lina; Gudaitis, Lukas; Veršelis, Vytautas K. Four-State
Model for Simulating Kinetic and Steady-State Voltage-Dependent
Gating of Gap Junctions // Biophysical journal. 2020, vol. 119, no. 8,
p. 1640-1655. [Citav. rodiklis: 4.033, bendr. cit. rod.: 4.286, kvartilis:
Q2].
Mokslinės konferencijos, kuriose buvo paskelbti disertacijos tyrimų
rezultatai, sąrašas:
1. Gudaitis, Lukas; Šnipas, Mindaugas; Kraujalienė, Lina; Kraujalis,
Tadas; Verselis, Vytautas Kazimieras. An Impact of the Amino
Terminal Domain on Voltage Gating of Connexin36 Gap Junction
Channels // International Gap Junction Conference (IGJC 2022) : A
Coruña, Spain, July 16-20, 2022 : Abstracts. A Coruña, 2022, p. 7879.
2. Kraujalis, Tadas; Gudaitis, Lukas; Kraujalienė, Lina; Šnipas,
Mindaugas; Palacios-Prado, Nicolás; Veršelis, Vytautas Kazimieras.
The Amino Terminal Domain of Connexin36 is Involved in
Regulation of Gap Junction Channels by Intracellular Magnesium
Ions // International Gap Junction Conference (IGJC 2022) : A
Coruña, Spain, July 16-20, 2022 : Abstracts. A Coruña, 2022, p. 6061.
3. Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Maciūnas, Kęstutis;
Kraujalienė, Lina; Gudaitis, Lukas; Verselis, Vytautas Kazimieras.
Mathematical-Computational Model for Simulating Kinetic and
Steady-State Voltage-Dependent Gating of Gap Junctions //
International Gap Junction Conference (IGJC 2022) : A Coruña,
Spain, July 16-20, 2022 : Abstracts. A Coruña, 2022, p. 71-71.
115

4. Gudaitis, Lukas; Šnipas, Mindaugas; Kraujalienė, Lina; Kraujalis,
Tadas; Verselis, Vytautas Kazimieras. Influence of N-terminus amino
acids on gating polarity of connexin 36 gap junctions // Vita Scientia
: 4th Vita Scientia - International Life Sciences conference : 3rd
January 2020, Vilnius, Lithuania.
5. Gudaitis, Lukas; Šnipas, Mindaugas; Kraujalienė, Lina; Kraujalis,
Tadas; Verselis, Vytautas Kazimieras. Influence of N-terminus amino
acids on gating polarity of connexin 36 gap junctions // 12th
Federation of European Neuroscience Societies Virtual Forum (FENS
Forum 2020) : Glasgow, 11-15 July 2020.
6. Gudaitis, Lukas; Šnipas, Mindaugas; Kraujalienė, Lina; Kraujalis,
Tadas; Verselis, Vytautas Kazimieras. Koneksino 36 formuojamų
plyšinių jungčių kanalų užsidarymo priklausomybė nuo įtampos
poliškumo // 12-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "BIOATEITIS:
gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos" : programa ir pranešimų
santraukos : 2019 m. gruodžio 11 d., Kaunas.
7. Kraujalis, Tadas; Gudaitis, Lukas; Šnipas, Mindaugas; Rimkutė,
Lina. The Role of the amino terminal domain in modulation of
connexin36 gap junction channels by intracellular pH and magnesium
ions concentration // European biophysics journal: EBJ : JOINT 12th
EBSA congress and 10th ICBP - IUPAP congress : July 20-24, 2019,
Madrid, Spain.
8. Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Maciūnas, Kęstutis; Rimkutė,
Lina; Gudaitis, Lukas; Verselis, Vytautas Kazimieras. Four state
model for efficient simulation of gap junction channel voltage gating
kinetics // European biophysics journal: EBJ : JOINT 12th EBSA
congress and 10th ICBP - IUPAP congress : July 20-24, 2019, Madrid,
Spain.
9. Gudaitis, Lukas; Kraujalis, Tadas; Rimkutė, Lina; Maciūnas,
Kęstutis; Šnipas, Mindaugas; Verselis, Vytautas Kazimieras.
Influence of N-terminus amino acids on sensitivity of connexin-36
gap junctions to voltage gating // Baltic Biophysics Conference : 4th5th October, 2018, Kaunas.
10. Gudaitis, Lukas; Kraujalis, Tadas; Rimkutė, Lina; Maciūnas,
Kęstutis; Šnipas, Mindaugas; Verselis, Vytautas Kazimieras;
Bukauskas, Feliksas F. The Effect of low intracellular pH and
magnesium ion concentration on the conductance of gap junction
formed by Connexin 36 and its mutants // 1st International doctoral
students’ conference “Science for Health” : book of abstracts : April
13, 2018, Kaunas, Lithuania.
116

11. Gudaitis, Lukas. The Effect of low intracellular pH and magnesium
ion concentration on the conductance of gap junctions formed by
Connexin 36 and its mutants // Конференция «Фундаментальные
научные исследования, выполняемые молодыми научными
сотрудниками и докторантами – поощрение академической
мобильности среди студентов и сотрудников» : 20-21 ноября
2018 г. Казахстан, Алма-Аты.

117

CURRICULUM VITAE
Name, Surname:
Address:

E-mail:

Lukas Gudaitis
Laboratory of Molecular Cardiology,
Institute of Cardiology, Medical Academy,
Lithuanian University of Health Sciences,
Sukilėlių 15, LT-50162 Kaunas, Lithuania
lukas.gudaitis@lsmuni.lt

Education:
2008–2012

Bachelor of Public Health, Faculty of Medicine,
Vilnius University

2012–2014

Master of Genetics, Faculty of Natural
Sciences, Vilnius University

2016–2020

PhD studies in Biophysics, Institute of Cardiology,
Medical Academy, Lithuanian University of Health
Sciences

Work experience:
2015–Present

Junior Researcher
Laboratory of Molecular Cardiology, Institute of
Cardiology, Medical Academy, Lithuanian
University of Health Sciences

Participation in scientific projects
2018–2018

Investigator in the project „Modeling voltage gating
properties of gap junction channels, formed of
connexin protein“ supported by Association
„Santaka Valley“ (project number: Koneksinas
PP22/182)

2021–2021

Investigator in the project „Modelling of gap
junctional conductance at a single-channel level“
supported by Association „Santaka Valley“
(project number: Jungtis PP22/182)

2022–Present

Investigator in the project „Modeling of biophysical
properties of gap junction channel and hemichannel
gating“ supported by Research Council of Lithuania
(project number: P-MIP-22-141)
118

Qualification certificates
2014

Diploma equivalent to FELASA (Federation of
European Laboratory Animal Science
Associations) Category C certificate giving the
right to work with laboratory animals

2015

IELTS Academic English language exam’s
diploma (overall score: 7 out of max. 9)

Honors and Awards:
2018

Third place award for the best oral presentation in
the experimental medicine section during the 1st
International Doctoral Students’ Conference
„Science for Health 2018“

119

PADĖKA
Norėčiau padėkoti 2016–2020 m. doktorantūros laikotarpio moksliniams
vadovams – prof. habil. dr. Feliksui Bukauskui† (2016–2017 m.) ir prof. dr.
Vytautui K. Verseliui (2017–2020 m.) už suteiktas žinias, mokslinius patarimus, įžvalgas ir kitą pagalbą.
Dėkoju prof. dr. Vytautui K. Verseliui (2020–2022 m.), kuris sutiko būti
moksliniu konsultantu, ginant disertaciją eksternu.
Esu labai dėkingas Tarpląstelinės sąveikos tyrimų laboratorijos kolegoms:
dr. Linai Kraujalienei ir lekt. dr. Tadui Kraujaliui, doc. dr. Mindaugui Šnipui
ir dr. Kęstučiui Maciūnui už suteiktas įvairaus pobūdžio mokslines žinias,
praktinius bei techninius įgūdžius, diskusijas, įvairialypę pagalbą ir kantrybę.
Labai dėkoju prof. habil. dr. Vaivai Lesauskaitei ir Molekulinės
kardiologijos laboratorijos darbuotojams už suteiktas įvairias kitų mokslinių
metodų žinias, įgūdžius ir visokeriopą pagalbą.
Dėkoju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondui už
finansinę paramą.
Esu dėkingas mamai, senelėms† ir draugams už paramą ir palaikymą.
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