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תקציר
הורמון הפרתירואיד ( )PTHהינו גורם מרכזי במערכת בקרת רמות הסידן והזרחן בדם המצוי תחת בקרת
מספר גורמים ,הפועלים גם הם בתוך מערכת זו .הבקר המרכזי על רמות  PTHהוא רמת הסידן החוץ-
תאי .בנוסף ,גם רמת ( 1,25(OH)2D3ויטמין  ,)Dזרחן ו )FGF23( Fibroblast Growth Factor 23-הינם
גורמי בקרה חשובים .במצבים של אי ספיקת כליות חלה עליה ברמות  FGF23 ,PTHוזרחן וירידה ברמות
 .1,25(OH)2D3שינויים אלה נמצאו כקשורים בסבל ותמותה גבוהה בחולים ועל כן יש חשיבות רבה
בהבנת הבקרה ויחסי הגומלין ביניהם .בעבודה זו אפייננו את מעורבותם של גורמים אלו ומנגנוני
ההשפעה שלהם על  .PTHבדקנו את השפעת מערכת ויטמין  Dוהקולטן שלו ( VDR-vitamin D
 )receptorע"י שימוש בעכברי  VDR knock-outשיצרנו ,בהם החסרנו את הקולטן בבלוטות הפרתירואיד
בלבד .החסרת הקולטן בפרתירואיד העלתה במידה מתונה את רמת ה PTH-הבזאלית בדמם של
העכברים אך לא השפיעה על רגישות תאי הפרתירואיד לשינויים ברמות הסידן בדם או על מבנה הבלוטה
והתרבות התאים בתוכה .ויטמין  Dמבקר שעתוק גנים בתיווכו של  VDRהנקשר לרצף המטרה שלו
כהטרודימר עם הקולטן לחומצה רטינואית  .RXRממצאים שעלו ממחקרים הנוגעים לסוכרת ,מצב בו
במקרים רבים נצפית ירידה ברמת  PTHבדמם של החולים ,הראו קשר בין עליה ברמת retinol ( RBP-4
 ,)binding protein 4נשא לחומצה רטינואית בדם ,לבין המצב הסוכרתי .בדקנו האם קיים קשר כזה גם
עם רמת ה .PTH-טיפולים להורדת רמת  RBP-4במודלים של חיות מעבדה וכן טיפול ברטינואידים באופן
מקומי על בלוטות הפרתירואיד עצמן הביאו לירידה ברמת  .PTH mRNAבנוסף לכך ,בדקנו את
התאמתם של מספר מודלים מקובלים של חיות מעבדה המשמשים לחקר סוכרת מסוג  2לבחינת שאלת
רמת  PTHבחולי סוכרת ,ובייחוד כאלו הסובלים גם מכשל כלייתי.
 PTHמבוקר ע"י רמת הזרחן החוץ-תאית ,אך טרם הוברר מנגנון החישה והתגובתיות של תאי
הפרתירואיד לשינויים ברמות הזרחן .בדקנו מעורבות של שני גורמים הידועים כשותפים בתהליכי איזון
רמת הזרחן במערכות אחרות - Ihpk1 )0 :אנזים המוסיף קבוצת זרחן למולקולות inositol-
 ,)Ip6( hexakisphosphateהשותף בתהליכי הומיאוסטזיס זרחן בשמרים וכן נמצא שותף בספיגת זרחן
במעי .מצאנו כי האנזים  Ihpk1בפרתירואיד מעורב בתגובה לעליה ברמות הזרחן ,במקביל לשינויים שחלו
ברמת ביטוי  )2 .PTHנשאי זרחן ( )sodium-phosphate co-transportersברקמת הפרתירואיד -

המכניסים זרחן מהנוזל החוץ-תאי אל תוך התא ,ומוכרים כשותפים באיזון רמת הזרחן בדם ע"י פעילותם
באבוביות הכליה ובמעי .הראנו ביטוי של מספר נשאי זרחן ברקמת הפרתירואיד  PiT2 ,PiT1 -ו.NPT4-
הנשאים  PiT1ו PiT2-מתבטאים באופן נרחב ברקמות ,אך נמצא בעבר כי ביטוים בכליה מבוקר ע"י
שינויים ברמות הזרחן בדם .ממצאינו מראים כי ביטוים (ברמת ה )mRNA-בבלוטת הפרתירואיד משתנה
במספר מערכות מודל של טיפולים המשפיעים על רמת הזרחן וה .PTH-רמות  PiT1ירדו בעקבות מתן
דיאטה דלת זרחן המורידה רמות  .PTHיחד עם זאת ,רמות  PiT1ירדו גם בעקבות מתן דיאטה דלת סידן
או דיאטה עתירת זרחן ואדנין המהווה מודל נסיוני לאי ספיקת כליות והמלווה ברמות זרחן גבוהות,
המביאות לעליה ברמת הזרחן וה .PTH-רמות  PiT2עלו במודל של אי ספיקת כליות ,אך לא השתנו
בדיאטות דלות זרחן או סידן .כאמור ,גורם חשוב נוסף המשתתף בבקרת רמת הזרחן הוא ההורמון
 ,)FGF23( fibroblast growth factor 23המיוצר בעצם .עבודות קודמות במעבדה הראו כי  PTHמבוקר
שלילית ע"י  FGF23וכי במערכות  PTH in vivoמבקר חיובית את ביטויו של  .FGF23בעבודה זו השלמנו
את התמונה ע"י שימוש במערכת  in vitroאשר הוכיחה את קיומה של השפעה ישירה של  PTHעל ביטוי
 FGF23בתאי העצם .אפייננו את מנגנוני ההשפעה ומסלולי האותות המשופעלים בתאי העצם ע"י PTH
והמובילים לעליה ברמת ה.FGF23-
לסיכום ,החידושים העיקריים בעבודה זו .1 :על אף חשיבותו הפרמקולוגית ,תפקידו של VDR
בפיזיולוגיה של הפרתירואיד הינו מוגבל .2 .הדגמנו מעורבות רטינואידים בבקרה שלילית של .3 .PTH
מבין מספר מודלים שבדקנו ,פסמונים שהושרתה בהם סוכרת ממושכת הציגו מאפייני  PTHהדומים
לאלו של חולי סוכרת ועשויים לכן לשמש מודל מחקרי להמשך עבודה בנושא זה .4 .מצאנו כי תגובת
הפרתירואיד לעליה ברמות הזרחן מערבת את האנזים  .5 .Ihpk1הראנו לראשונה כי ביטוי נשאי זרחן
בבלוטות הפרתירואיד עשוי להיות מעורב בחישת זרחן על ידי הפרתירואיד ובבקרת רמות .PTH
 .6ביססנו את קיומו של מעגל היזון חוזר בין בלוטות הפרתירואיד והעצם ,כאשר  FGF23מוריד ביטוי
 PTHבבלוטות הפרתירואיד ו PTH-מעלה ביטוי  FGF23בתאי העצם .הראנו מעורבות של מסלולי
הסיגנל של  PKAו Wnt-בתיווך השפעת  PTHעל תאי העצם ,והשפעות על רמת  FGF23 mRNAהן
ברמת השעתוק והן בשלבים שלאחר השעתוק.
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מבוא
 PTHבתהליכי איזון סידן וזרחן ושחלוף עצם
הורמון הפרתירואיד ( )parathyroid hormone - PTHהינו הורמון מרכזי בבקרת רמות הסידן
והזרחן בדם .בנוסף לכך PTH ,הינו בעל תפקיד חשוב בבקרת תהליכי בניה ופירוק עצם ()2(,)1
והתפתחות תאי סחוס ( ,)3ובכך משפיע על תהליכי גדילה וחוזק עצמות PTH .המופרש לדם,
מעלה את ריכוז הסידן בדם תוך פעולה במספר תהליכים ,המתּווכים ע"י קישור לקולטנים
הספציפיים שלו בכליה ובעצמות (( )3תרשים 8א) .קישור של  PTHלקולטן  PTHR1בתאי
אבוביות הכליה מגביר ספיגה חוזרת של סידן מנוזל השתן והשבתו לזרם הדם .במקביל לכך,
 PTHמביא להורדת כמות נשאי הזרחן הפעילים בתאי אבוביות הכליה ,ובכך מפחית את הספיגה
החוזרת של זרחן ,המופרש לכן בשתן וריכוזו בדם יורד .בנוסף לאלו PTH ,מגביר את ייצור
המטבוליט הפעיל של ויטמין  )1,25D( 1,25(OH)1D2 ,Dע"י הגברת פעילות האנזים 25(OH)D-
 (1-OHase) 1 hydroxylaseבכליה 1,25D .נקשר לקולטן שלו ()vitamin D receptor-VDR
בתאי המעי ומגביר את הספיגה של סידן וזרחן מהמזון ( 1,25D .)6(,)2גם מוריד את שעתוק הגן
ל )8(,)3( PTH-ובכך מקיים לולאת משוב שלילי בין הכליה והפרתירואיד .בעצמות ,ל PTH-ישנה
השפעה דו-כיוונית על תהליכי שחלוף העצם ,התלויה באופן החשיפה של העצם ל .PTH-בחשיפה
ממושכת PTH ,גורם להגברת ביטוי )Receptor Activator of NFkB Ligand( RANKL
ולהפחתת ביטוי  )Osteoprotegerin( OPGבאוסטאובלסטים RANKL .נקשר לקולטן שלו
( )RANKהנמצא על תאי אוסטאוקלסט מתפתחים ומעודד את התפתחותם וכניסתם למצב
אקטיבי של ספיגת עצם OPG .מהווה 'קולטן דמה' של  RANKLוכך מונע את השפעתו על
האוסטאוקלסטים .לכן ,חשיפה ממושכת ל PTH-מביאה להגברת ספיגת עצם ושחרור סידן וזרחן
מהעצם אל הדם ( .)81(,)2בחשיפה לסירוגין PTH ,מעודד התפתחות אוסטאובלסטים והבשלתם,
וכך תורם להגברת בניית העצם (.)88

1

תרשים  PTH :1ומערכות איזון הסידן והזרחן .א .מערכת איזון רמת הסידן  -רמת סידן נמוכה בדם מביאה
להפרשה של  PTHמבלוטות הפרתירואיד PTH .פועל במספר דרכים להעלאת ריכוז הסידן  -הגברת ספיגת עצם
ושחרור סידן לדם ,הגברת הספיגה החוזרת של סידן בכליה ,והגברת ייצור המטבוליט הפעיל של ויטמין  Dאשר
מגביר ספיגת סידן מהמזון במעי .ויטמין  Dמהווה גם בקר שלילי להפרשת  ,PTHובכך סוגר מעגל היזון חוזר
במערכת .ב .מערכת איזון רמת הזרחן .רמת זרחן גבוהה בדם מביאה להפרשה של  PTHמבלוטות הפרתירואיד.
 PTHמביא להקטנת הספיגה החוזרת של זרחן בכליה ,וכתוצאה מכך עליה בהפרשתו לנוזל השתן PTH .גם מגביר
את ייצור המטבוליט הפעיל של ויטמין  )1,25(OH)2D3( Dבכליה אשר מעודד ייצור  FGF23בתאי העצם ,וFGF23-
פועל גם הוא להקטנת הספיגה החוזרת של זרחן באבוביות הכליה FGF23 .מדכא את ייצור  1,25(OH)2D3ו-
 1,25(OH)2D3מהווה גורם בקרה שלילי להפרשת  ,PTHכך שמתקיימים מעגלי היזון חוזר במערכת FGF23 .עצמו
מהווה בקר שלילי על הפרשת  ,PTHובעבודה זו אנו מראים כי  PTHמהווה בקר חיובי ישיר על ייצור  FGF23בתאי
העצם (חץ אדום) ,ובכך נסגר מעגל משוב אנדוקריני נוסף.

2

 Calcium Sensing Receptorובקרת  PTHע"י סידן
גורם הבקרה המרכזי על ייצור והפרשת  PTHהינו רמת הסידן החוץ-תאי ,כאשר רמת סידן
נמוכה בדם (היפוקלצמיה) גורמת לעליה בהפרשתו ,בעוד רמת סידן גבוהה בדם (היפרקלצמיה)
מביאה לירידה .בשני המקרים מעורב בתהליך הבקרה הקולטן לסידן

Calcium-Sensing

) Receptor (CaRהנמצא על תאי בלוטת הפרתירואיד וחש את ריכוז הסידן בדם ( CaR .)81הינו
קולטן ממברנלי ממשפחת  G-protein-coupled seven transmembrane receptorהעובר שינוי
מבני עקב עליית ריכוז הסידן בדם ,ומפעיל מספר מסלולי אותות תוך תאיים :א .הפעלת PLC
בתיווך  Gqαאו  G11αהמביאה להידרוליזה של  phosphatidylinositol-4,5-bisphosphateל-
 diacylglycerolו IP3 .)IP3( inositol-1,4,5-trisphosphate-מעלה את ריכוז הסידן התוך תאי
ע"י שחרורו ממאגרים תוך תאיים ו diacylglycerol-מפעיל  PLC .)PKC( protein kinase Cו-
 Gqαמפעילים גם את  )PLA2( phospholipase A2היוצר  .arachidonic acidב .הפעלת המסלול
של  ,)PLD( phospholipase Dהמפרק  phosphatidylcholineליצירת  .phosphatidic acidג.
דיכוי פעולת  adenylate cyclaseבתיווכו של  ,Giαוהבאה לירידה בכמות  cyclic AMPבתא .ד.
הגברת חדירות של תעלות יוני  Ca2+והעלאת ריכוז הסידן התוך תאי ( .)11(,)11(,)82בניגוד
לבלוטות הפרשה אחרות ,בהן עליה בריכוז הסידן התוך תאי מביא להגברת פעילות ההפרשה
( ,)82בבלוטת הפרתירואיד מביאה הפעלת המסלולים השונים והעליה בריכוז הסידן התוך-תאי
דווקא לירידה בייצור והפרשת  PTHמבלוטות הפרתירואיד ( .)83ירידה בריכוז הסידן בנוזל
החוץ תאי מביאה כנראה להרפיה של  CaRולהפרשת  PTHממאגר גרנולות ההפרשה שבתאי
הבלוטה.
ויטמין  DוVitamin D receptor-
ויטמין  Dבצורותיו הראשוניות נוצר בגוף בתאי העור או נספג מהמזון ,אך בצורות אלו פעילותו
המטבולית קטנה .בדרך להפיכתו למטבוליט הפעיל ,ויטמין  Dעובר הידרוקסילציה אחת על
עמדה  12ע"י מספר אנזימים בכבד ,ושניה על עמדה  ,8ע"י האנזים  1-OHaseבכליה ,ליצירת
המטבוליט הפעיל  1α-OHase .)18( 1,25Dמתבטא אמנם גם ברקמות נוספות ( ,)11אך שם
כנראה מתפקד בעיקר בהקשר פרקריני או אוטוקריני ,ולא כמקור לאספקה אנדוקרינית-
סיסטמית של  .1,25Dאנזים נוסף המשתתף במטבוליזם ויטמין  Dהוא 25(OH)D-24
 ,hydroxylaseהיוצר את המטבוליט  24,25(OH)2D3שהוא בעל פעילות נמוכה ( ,)18והמאזן בין
פעילות שני אנזימים אלו הפועלים על הסובסטרט המשותף  25(OH)Dקובע את רמת 1,25D
בדם 1,25D .משתתף במגוון תהליכים בגוף :שמירה על מאזן מינרלים ,בניית עצמות ,שמירה על
מבנה העור וצמיחת שיער ,תפקוד מערכת החיסון ועוד ( 1,25D .)22פועל במספר דרכים לאיזון
רמות סידן וזרחן בגוף  -הגברת ספיגתם (בעיקר סידן) מהמזון במעי ,הגברת ספיגת עצם וbone -
 remodelingושחרור המינרלים לדם .כמו כן  1,25Dמשפיע על ביטוי גנים שתוצריהם שותפים גם
הם לבקרת מינרלים ,כדוגמת  (22),)18( FGF23ו .)12( PTH-עבודות שונות הראו בעבר כי ל-
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 1,25Dהשפעה ברורה של הורדת רמת ביטוי הגן ל PTH-בתאי פרתירואיד בתרבית (.(24) ,)3
במעבדתנו הראו לראשונה כי מתן  1,25Dמוריד את ביטוי הגן ל in vivo PTH-בחולדה ,במנגנון
של עיכוב שעתוק  .)1( PTH-mRNAהבנה הזו אודות השפעת  1,25Dלהורדת רמות  PTHסיפקה
את הבסיס המנגנוני למתן  1,25Dבאופן קליני כטיפול להורדת רמות  PTHאצל חולים עם כשל
כלייתי ,המפתחים היפר-פרתירואידיזם שניוני ( .)21השפעתו של  1,25Dמתווכת ע"י הקולטן
שלו ( )VDR-vitamin D receptorהמתבטא במגוון רקמות בגוף ,ביניהן רקמת המעי ,העצם
ובלוטות הפרתירואיד VDR .הוא קולטן גרעיני אשר בנוכחות  1,25Dנקשר לרצף ספציפי הקיים
בפרומוטר של גן המטרה ( )VDRE-VDR response elementומשפיע על רמת ביטוי הגן .ברוב
המקרים קישור של  VDRל VDRE-מביא לעליה בביטוי הגן ( ,)26אך במקרה של  PTHההשפעה
היא דווקא ירידה ,ומספר עבודות הצביעו על אתרי קישור שונים ברצף הפרומוטור של PTH
במינים שונים של בעלי-חיים המתווכים עיכוב זה (.(28),)13
החסרת VDR
חשיבותו של  VDRבתפקודים פיזיולוגיים שונים הודגמה ע"י שימוש במספר מודלים של עכברים
טרנסגניים בהם חלה החסרה של מקטע מתוך הגן המקודד ל ,VDR-אשר הביא לחסר של חלבון
 VDRתפקודי ( .)VDR-KOבזני העכברים  (29) Tokyoו (30) Leuven-בוצעה החסרה של
אקסון  ,1המקודד לאצבע האבץ הראשונה מתוך החלק קושר ה DNA-של  .VDRבשני הזנים,
העכברים פיתחו פנוטיפ של היפוקלצמיה ,היפופוספטמיה ,היפר-פרתירואידיזם ,רככת ,חוסר-
שיער ורמות גבוהות של  .1,25Dכל העובדות הנ"ל מצביעות לכאורה על תפקידו המרכזי של
 VDRבתפקודים פיזיולוגיים שונים בכלל ,ובתפקוד תאי הפרתירואיד בפרט .מנגד ,במחקרים
שבוצעו תוך שימוש באותם זני עכברי  VDR-KOדלעיל הסתבר כי בעיה מרכזית אצלם היא
פגיעה בספיגת סידן מהמזון שבמעי ,אשר באופן רגיל תלויה בפעילות  1,25Dו .VDR-תיקון
רמות הסידן ע"י שימוש בדיאטה ייחודית (' )'rescue dietעשירה בסידן ובלקטוז ,המאפשרת
קליטת סידן מהמעי במסלולים שאינם תלויי  1,25Dו ,VDR-הביאה לתיקון מרבית התופעות
שנצפו בעכברים אלו ,וביניהן גם ההיפר-פרתירואידיזם ( .(31),)21תצפיות אלו מצביעות לכאורה
על כך שלמעשה הגורם החשוב במערכת הוא הסידן ,ול VDR-אין חשיבות רבה בבקרת ביטוי
 .PTHעל מנת לבחון את חשיבותו של  VDRבבקרת ביטוי  PTHבפרתירואיד ,שלא על רקע
הפנוטיפים של ההחסרה הכלל-גופית של  ,VDRיצרנו זן של עכברים טרנסגנים בהם התרחשה
החסרת ה VDR-בתאי הפרתירואיד בלבד תוך שימוש במערכת של  .Cre-loxמערכת זו מאפשרת
החסרה של מקטע גנומי ברקמה ספציפית בזכות נוכחותם של רצפי  loxPבתוך הרצף הגנומי של
גן המטרה .רצפים אלו לכשעצמם אינם מפריעים לביטוי הגן ,אך בנוכחות האנזים Cre-
 recombinaseהמוחדר כטרנסגן ,מתרחשת החסרה של מקטע הגן התחום בין רצפי ה ,loxP-כך
שהכוונת ההחסרה לרקמה ספציפית תלויה בתבנית הביטוי של האנזים  .Creתבנית ביטוי זו
נקבעת ע"י רצף הפרומוטור המבקר את ביטויו של  ,Creובמקרה שלנו -כ 5kb-של הפרומוטור
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המבקר את ביטויו של הגן האנושי ל PTH-עצמו ( .)21כתוצאה מכך ביטוי האנזים מוגבל לתאים
בהם מתבטא  ,PTHכלומר תאי בלוטות הפרתירואיד בלבד .מקטע הפרומוטור האנושי נמצא יעיל
בהכוונת ביטוי ביתר של הגן ל cyclin D-בבלוטת הפרתירואיד בעכברים טרנסגנים ( .)22עכברי
 PTH-Creבהם השתמשנו ,שימשו בעבר להחסרה ספציפית לפרתירואיד של גנים אחריםLibutti .
 )21( et al.יצרו בעזרתו החסרה של הגן  Men1בפרתירואיד Men1 .הוא tumor suppressor
 geneשחוסר בו אחראי ל ,multiple endocrine neoplasia-מחלה אנדוקרינית נדירה המאופיינת
בגידולים ראשוניים בבלוטות אנדוקריניות שונות ,ביניהן גם הפרתירואיד .החסרה ספציפית
לפרתירואיד של גן זה הספיקה ליצירת גידול מקומי של בלוטת הפרתירואידWettschureck et .
 )23( alהשתמשו בטרנסגן  PTH-Creלהחסרת הגן  Gnaqהמקודד לתת היחידה  ,Gαqהשותפה
בהעברת אותות מקולטנים מצומדי ( G-proteinעל רקע של החסרה מוקדמת של תת היחידה
 )Gα11על מנת לבחון את העברת האות מהקולטן לסידן ( )CaRבפרתירואיד .תוצאותינו
מהחסרת  VDRספציפית בתאי הפרתירואיד הובילו למסקנה המפתיעה כי על אף חשיבותו
הפרמקולוגית של  ,1,25Dתפקידו של  VDRבפיזיולוגיה של הפרתירואיד הינו די מוגבל.
בקרת  PTHע"י חומצה רטינואית  -בקרת  PTHבסוכרת?
כאמור ,השפעתו של  1,25Dעל רמת ביטוי גני המטרה ,מתווך ע"י הקולטן הגרעיני VDR .VDR
נקשר ל VDRE-כהטרודימר עם הקולטן לחומצה רטינואית  ,)26( RXRכך שפעילותו של VDR
לעיכוב ביטויו של  PTHתלוי גם בזמינות של חומצה רטינואית לרקמת הפרתירואיד .ממצאים
שעלו ממחקרים הנוגעים לסוכרת ,הראו כי מתקיים קשר בין עליה ברמת הנשא לחומצה
רטינואית  )retinol binding protein 4( RBP-4בדם לבין המצב הסוכרתי ,ונמצא שיפור במדדים
הסוכרתיים עם הורדה של רמת  .)22( RBP-4בחולי סוכרת נצפית לעיתים קרובות ירידה בלתי
מוסברת ברמות  ,PTHאפילו כאשר קיים גם כשל כלייתי .ממצאים אלו העלו את ההשערה כי
רמת ה PTH-הנמוכה המופיעה אצל חולי סוכרת נובעת מרמה גבוהה מדי של  RBP-4בדם,
וזמינות-היתר של חומצה רטינואית עשויה להביא להפעלת-יתר של מסלול העיכוב של  PTHע"י
 .RXR/VDRעל מנת לבחון השערה זו השתמשנו בטיפול להורדת רמת  RBP-4בדם במודלים של
חיות מעבדה .תוצאות ראשוניות אכן הראו כי הורדת רמת  RBP-4בדמם של עכברים גרם לעליה
ברמת  .PTHעל מנת למצוא מודל שיתאים לחקר התופעה של רמת  PTHנמוכה במצבי סוכרת,
בדקנו האם מודלים של חיות המקובלים לדימוי מצב של סוכרת מסוג  1באדם יהוו מודל מוצלח
גם לבדיקת תופעה זו ,של ירידה ברמת ה .PTH-נבדקו מספר מודלים  -עכברי ( db/dbהמפתחים
השמנה ,דיסליפידמיה וסוכרת עקב מוטציה בקולטן ללפטין) ( )23( Cohen rats ,)22ופסמונים
(( )21הנוטים שניהם לפיתוח סוכרת מסוג  1בעקבות הזנה בדיאטה עתירת אנרגיה) .מתוך
מודלים אלו רק בפסמונים שהוחזקו במצב סוכרתי למשך זמן ממושך של מספר חודשים נצפתה
ירידה ברמת  PTHבדם ,והם יכולים להתאים כמודל מחקרי לעניין זה בעתיד.
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בקרת  PTHע"י זרחן
עליה ברמת זרחן מלווה בעליה בהפרשת  )22( in vivo PTHו ,)12( in vitro-ובהתאם  -הראו כי
רמות זרחן נמוכות בדם גורמות לירידה בהפרשת  in vivo PTHבחולדות ( .)38מנגנון החישה של
תאי הפרתירואיד לשינויים ברמות הזרחן החוץ תאי אינו ידוע PTH .פועל להקטנת הספיגה
החוזרת של זרחן מנוזל השתן ע"י הקטנת כמות נשאי זרחן תלויי-נתרן מסוג  NaPiIIaבממברנה
הלומינלית של תאי אבוביות הכליה ,הן ע"י הכנסתם אל תוך התא בתהליך של העברת מקטעי
ממברנה תאית לגופים ממברנליים תוך-תאיים ( )31והן ע"י הגברת הפירוק של חלבוני הנשאים
בתאים אלו ( .)32בנוסף לכך ,כאמור לעיל  PTHמגביר את יצירת המטבוליט הפעיל של ויטמין D
בתאי הכליה ,אשר פועל על תאי העצם להגברת יצירת ההורמון הפוספטורי Fibroblast growth
 ,)18( )FGF23( factor 23עליו נרחיב להלן (תרשים 8ב) .סביר להניח אם כן ,כי רמת PTH
מבוקרת ע"י רמת הזרחן החוץ-תאית ,אך זמן רב היה קושי להדגים השפעה ישירה של זרחן על
הפרתירואיד .עבודה שנעשתה במעבדתנו בה הושרתה היפופוספטמיה תוך שמירה על רמות
תקינות של  1,25Dוסידן הראתה לראשונה השפעה ישירה זו ( .)38במקביל לכך ,הראו עבודות
נוספות כי במערכת  in vitroשל בלוטות פרתירואיד מבודדות ,מתרחשת עליה בהפרשת PTH
בתגובה לרמת זרחן גבוהה ,אך תכונה זו נשמרת רק כל עוד נשמר מבנה הבלוטה ,ולא בתאים
מבּודדים ).(44
טרם הוברר מנגנון החישה והתגובתיות של תאי הפרתירואיד לשינויים ברמות הזרחן .על מנת
לנסות ולהבין את מערכת חישת הזרחן ע"י בלוטת הפרתירואיד בחננו את מעורבותם של גורמים
הידועים כשותפים בתהליכי איזון רמת הזרחן במערכות אחרות .ראשית בדקנו את אפשרות
השתתפותם של חלבונים נשאי זרחן ממשפחת  ,sodium phosphate co-transporterהמכניסים
זרחן מהנוזל החוץ-תאי אל תוך התא ,בתגובת הפרתירואיד לזרחן .כפי שהוזכר לעיל ,נשאים אלו
מוכרים כשותפים באיזון רמת הזרחן בדם ע"י פעילותם באבוביות הכליה .נוכחות ופעילות נשאי
הזרחן בכליה מבוקרים ע"י גורמים נוספים השותפים באיזון זה ,כדוגמת  FGF23ואף PTH
עצמו ,כפי שתואר לעיל .בסקירה ברמת ביטוי  mRNAהראינו ביטוי של מספר נשאי זרחן ברקמת
הפרתירואיד  PiT2 ,PiT1 -ו .NPT4-הנשאים  PiT1ו PiT2-מתבטאים באופן נרחב ברקמות
) ,(45ונמצא בעבר כי ביטוים ברקמות שונות מבוקר ע"י שינויים ברמות הזרחן בדם ( .)32בחננו
את רמת ביטוים של נשאים אלו בתאי הפרתירואיד לאחר טיפולים שונים לשינוי רמות הזרחן
בסביבת התאים .ממצאינו הראו לראשונה כי שינויים ברמות ביטוי נשאי זרחן בבלוטות
הפרתירואיד עשויים להיות מעורבים בחישת הזרחן על ידי תאי בלוטת הפרתירואיד ובבקרת
רמות  .PTHמרכיב נוסף שבדקנו היה ) - inositol-hexakisphosphate kinase (Ihpk1אנזים
המוסיף קבוצת זרחן למולקולות  .)Ip6( inositol-hexakisphosphateנמצא כי אנזים זה מתבטא
בשמרים ,משתתף בתהליכי ההסתגלות של השמרים לשינויים ברמות הזרחן בסביבת התאים
ורמת ביטויו בהם מבוקרת ע"י שינויים ברמת הזרחן ( Ihpk1 .)18(,)33נמצא כשותף גם בספיגת
זרחן במעי במכרסמים ,ובתנאים של רמת זרחן נמוכה רמת ביטויו בתאי המעי עולה ( .)32על מנת
לבדוק האם  Ihpk1מעורב בתגובתיות תאי הפרתירואיד לשינויים ברמת הזרחן ,בדקנו את רמת
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ביטויו בתאים במצבים שונים בהם חל שינוי שכזה בסביבת התאים ,שהביא גם לשינוי ברמת
הפרשת  PTHמהתאים.
 FGF23ובקרת זרחן
בשנים האחרונות זוהה  )Fibroblas growth factor 23( FGF23כגורם חשוב נוסף במערכת
בקרת רמת הזרחן בגוף ( FGF23 .)21מסונתז בתאי עצם מסוג אוסטאובלסטים ואוסטאוציטים,
ופועל כהורמון אנדוקריני הגורם להגברת הפרשת זרחן בשתן ( .)phosphaturic hormoneתאי
האוסטאובלסטים והאוסטאוציטים אחראים לתהליכי בניית העצם ,ועד לא מכבר נחשבו
האוסטאוציטים כבעלי תפקיד בתגובת העצם ללחצים מכניים בלבד .בשנים האחרונות הסתבר כי
לעצם גם תפקיד אנדוקריני משמעותי בו שותפים תאים אלו ,בין השאר באיזון רמת הזרחן -
למשל ע"י ייצור והפרשת  FGF23 .)28( FGF23פועל להקטנת הספיגה החוזרת של זרחן
באבוביות הכליה ,ע"י הקטנת זמינות נשאי הזרחן  NaPiIIaו NaPiIIc-על הממברנה הלומינלית
של תאי הצינורות ( .)21מספר מחלות גנטיות בהן חלה ירידה ברמת הזרחן בגוף (היפופוספטמיה)
הגוררת עמה גם רככת ומבנה לקוי של העצמות ,נובעות מקיום רמות גבוהות מדי של  .FGF23ב-
 )Autosomal Dominant Hypophosphatemic Rickets( ADHRרמת  FGF23בדם עולה עקב
מוטציה ברצף החלבון  FGF23המונעת את פירוקו .ב)X-Linked Hypophosphatemia( XLH-
וב )Autosomal Reccesive Hypophosphatemic Rickets( ARHR-רמת  FGF23עולה עקב
מוטציות בשני חלבונים המהוים בקרים שליליים של ביטוי Phosphate-( Phex - FGF23
 )regulating gene with Homologies to Endopeptidases on the X chromosomeוDmp1-
( )Dentin Matrix Protein 1בהתאמה ( .)22גורם נוסף המשחק תפקיד במינרליזציית העצמות
במצב הפיזיולוגי ובמחלות הנ"ל הוא רמת פפטידי acidic serine and aspartate rich ( ASARM
 ,)MEPE-associated motifאשר מקורם בחיתוך של מקטע מתוך חלבונים ממשפחת SIBLING
(  )small integrin-binding ligand, N-linked glycoproteinכדוגמת  DMP1וmatrix ( MEPE-
 .)23( )extracellular phosphoglycoproteinרמה גבוהה של פפטידים אלו ברקמת העצם
מעכבת את תהליך המינרליזציה (ולכן הם מכונים גם  ,)minhibinsאם כי מנגנון השפעתם ומידת
תרומתם לעיכוב המינרליזציה טרם הובררו כל צורכם .החלבון  Phexנקשר למוטיב הASARM-
בחלבונים ומביא לחיתוך של החלבון ,ובמקרים של חסר בפעילות  Phexמתרחשת הצטברות של
פפטידי  ASARMהמלווה בעיכוב של מינרליזציית העצם (.)22
במערכות מודל של העמסת זרחן ,נמצא כי רמת  FGF23עולה ונמצאת במתאם חיובי להתפתחות
הסתיידויות בכלי הדם אפילו לפני הופעת עליה משמעותית בריכוז הזרחן בדם .לא ברור האם
 FGF23תורם בעצמו לתהליך ההסתיידות או שהוא עולה במצב זה בתגובה לעליה בספיגת
הזרחן ,כאשר בתחילה טרם נצפות רמות זרחן גבוהות מאחר שבשלב זה  FGF23עוד מצליח
לתקן את רמות הזרחן ).(56
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בקרת ביטוי FGF23
רמת הייצור וההפרשה של  FGF23מתאי העצם מבוקרת ע"י מספר גורמים סיסטמיים .המרכזי
שבהם הוא  ,1,25Dהמקיים מעגל משוב שלילי עם  ,FGF23כאשר  1,25Dמגביר את שעתוק הגן
ל FGF23-בתאי העצם ) ,(21ו FGF23-מעכב את ביטוי האנזים  1-OHaseהמייצר את
המטבוליט הפעיל של ויטמין  Dבכליה ( .)11השפעתו של  1,25Dעל שעתוק הגן לFGF23-
מתווכת ע"י אתר קישור ל VDR-ברצף הפרומוטור של  ,FGF23כפי שנבדק תוך שימוש בגן
מדווח אשר ביטויו מבוקר ע"י הפרומוטור של  ,FGF23שהוחדר בטרנספקציה לשורת תאי עצם
מסוג  .)11( Ros17/2.8ריכוז הסידן בסרום מוכר גם-כן כבקר חיובי של רמות  FGF23בסרום,
ונמצא מתאם גבוה בין רמת הסידן לרמת  FGF23בסרום ) .(57כהורמון פוספטורי המבקר את
רמת הזרחן בדם ,סביר היה להניח כי  FGF23יהיה מבוקר גם ע"י רמת הזרחן בדם ,אך בדיקות
שנערכו בבני אדם ובבעלי חיים הניבו תוצאות לא עקביות ) .(60),(59),(58גם כאשר נראתה
השפעה של רמת הזרחן בדם או במזון היא היתה מינורית ביחס להשפעה של  ,1,25Dובמערכות
 in-vivoקשה להפריד את השפעת הזרחן מהשפעת  .1,25Dבמערכות  in-vitroלא נראתה השפעה
של שינוי בריכוז הזרחן על ביטוי  FGF23בתאי אוסטאובלסטים בתרבית ( .)11נמצא כי לפטין,
הורמון המיוצר ברקמת השומן ושותף בבקרת איזון אנרגטי והומאוסטאזיס העצם מעלה ייצור
 ,FGF23וחסר של הורמון זה (למשל בעכברי  ob\obהחסרים את הגן ללפטין) מביא לירידה
ברמות  FGF23בדם ולעליה ברמת  ,1,25Dסידן וזרחן ) .(61גם אסטרוגן ,המשפיע על תהליכי
שחלוף עצם ,נמצא כבקר חיובי של ייצור  FGF23בעצם ( .)21בנוסף לגורמי בקרה סיסטמיים,
ישנם גם גורמים בתוך רקמת העצם המשפיעים על רמתו של  .FGF23כפי שהוזכר לעיל Phex ,ו-
 Dmp1הם שני חלבונים המתבטאים בתאי העצם ,אוסטאוציטים ואוסטאובלסטים ,המביאים
לירידה ברמתו של  .FGF23חוסר בפעילותם ,אם במקרים של מוטציות נקודתיות או במודלים
של החסרת הגן בעכברים טרנסגניים ,גורם לעליה דרמטית ברמות  FGF23בסרום (.)61(,)22
טרם הוברר מנגנון ההשפעה שלהם על ביטויו של  ,FGF23ונראה שמעורבים בתהליך גורמים
מתווכים נוספים המצויים ברקמת העצם .מספר עבודות הראו גם כי הפעלת קולטנים לחלבונים
ממשפחת  )FGFRs( FGFמובילה לעליה ברמת ביטויו של  ,FGF23כך שנוצר מעגל של משוב
חיובי המגביר ביטוי  .)22( FGF23מצב של כשל כלייתי מוביל לעלייה ברמות זרחן PTH ,וגם
 FGF23בדם .למעשה העליה בשלושתם ,וברמת  FGF23בפרט ,נחשבת כסמן מוקדם להתפתחות
כשל כלייתי חמור ,ונמצאת במתאם גבוה להפחתה בסיכויי השרידות של הסובלים מכשל כלייתי.
 FGF23וPTH-
עבודה שנעשתה בעבר במעבדתנו הראתה כי  FGF23מעכב את ביטויו של  PTHבתאי
הפרתירואיד ( .)22למרות זאת ,במצב של כשל כלייתי שני ההורמונים גם יחד מצויים בדם ברמה
גבוהה .עובדה מפתיעה זו הובילה לעבודת המשך שנערכה במעבדה בה הסתבר כי במצב של כשל
כלייתי ממושך מפתחים תאי בלוטת הפרתירואיד תנגודת להשפעתו של  .)66( FGF23גם קבוצות
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מחקר נוספות הראו תופעה זו ,של פיתוח תנגודת של תאי הפרתירואיד ל FGF23-במצב של כשל
כלייתי והיפרפרתירואידיזם שניוני בחיות מעבדה ) ,(68ומעל לכל  -גם בלוטות פרתירואיד של
חולים הסובלים מכשל כלייתי והיפרפרתירואידיזם הציגו תנגודת להשפעתו השלילית של FGF23
על ביטוי והפרשת  .(70),)22( PTHתהליך היווצרות התנגודת מערב ירידה בביטוי שני מרכיבי
הקולטן ל ,FGFR1 :FGF23-שהוא קולטן המשותף למספר חלבונים ממשפחת ה ,FGF-ו-
 - Klothoקו-רצפטור הקובע את ספציפיות הקולטן לקישור  FGF23דווקא ( .)23בהמשך
לעבודות אלו ,הראו ד"ר ורדית לביא-משהיוף וגלעד וסרמן ,בעבודה ששימשה בסיס למאמר
שבנספח  ,2כי  PTHהינו חיוני לקיום רמות  FGF23הגבוהות במודל ניסויי של כשל כלייתי ,וכי
 PTHלכשעצמו מוביל לעליה ברמת  FGF23גם שלא על רקע של כשל כלייתי .עבודה זו הראתה
השפעה של  PTHלהגברת ביטוי  ,FGF23אך כצפוי ממערכת  ,in-vivoלשינויים המלאכותיים
ברמת  PTHהיו גם השפעות נוספות ,כדוגמת שינויים ברמת , 1,25Dסידן וזרחן בדם ,אשר
לכשעצמם עשויים להשפיע על רמת ביטוי  .FGF23על מנת לוודא את קיום ההשפעה הישירה של
 PTHעל ביטוי  FGF23בתאי העצם ,השתמשנו בתרבית תאי  ,UMR106שורת תאים דמויי
אוסטאובלסטים מחולדה .יתרונה של תרבית התאים על פני המודל החייתי הינו היכולת לבודד
את השפעת  PTHעל  FGF23משינויים משנִ יים החלים בבעל החיים השלם .אכן הצלחנו להדגים
את קיומה של ההשפעה הישירה של  PTHעל ביטוי הגן ל FGF23-בתרבית התאים ,והתקדמנו
לבירור מנגנוני ההשפעה התוך-תאיים המופעלים בתאים אלו עקב חשיפה ל ,PTH-המובילים
לעליה בביטוי  .FGF23בהשפיעו על תאי הכליה PTH ,מפעיל את מסלולי האותות של Protein
 )PKA( kinase Aו .)PKC( Protein Kinase C-בתאי העצם נמצא בעבר כי בנוסף למסלולי PKA
ו PKC-המופעלים ע"י  )1(,(71) PTHמופעל בנוכחות  PTHגם מסלול האותות של Wnt
( .(73),)31בעבודות שונות נצפו מספר דרכים בהן מסלול  Wntהקנוני מופעל בעקבות חשיפה ל-
 .8 :PTHהפעלה ישירה דרך יצירת צימוד של הקולטן ל ,PTHR1 ,PTH-לחלבונים  LRP6או
 Dishevelledהמהווים קו-רצפטורים בהפעלת מסלול  .1 .(75),(74) Wntהפעלה עקיפה
המתווכת אף היא ע"י מסלול  ,PKAהגורם לזרחון של  LRP6ולגיוס קומפלקס החלבונים של
מסלול  Wntהקנוני ( .2 .)32עיכוב ביטוי הגן  SOSTהמקודד לחלבון  ,Sclerostinוהגן Dkk1
המקודד לחלבון  ,Dickkof-1שניהם מעכבים של מסלול האותות של  .)66(,)66( Wntעיכוב
ביטוי מעכבים אלו מביא להגברה בפעילות מסלול האותות של  .Wntעבודות אלו התייחסו
להשפעת  PTHעל תאי העצם בהקשר של יחסי בניה ופירוק עצם ,התמיינות ופעילות
אוסטאובלסטים ואוסטאוקלסטים .בעבודה זו הראינו את רלוונטיות מסלול האותות של Wnt
ושל PKA-גם להשפעתו החיובית של  PTHעל ביטויו של  FGF23בתאי העצם .תוצאות אלו
מאפשרות להעמיק את הבנתנו אודות יחסי הגומלין שבין  PTHל FGF23-ומעגל המשוב
האנדוקריני המתקיים בין בלוטות הפרתירואיד לבין העצם ,והבנת תפקידה של העצם כאיבר
אנדוקריני חשוב השותף בכלל תהליכי איזון המינרלים בגוף.
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לסיכום ,מטרות העבודה היו אפיון של מידת חשיבותה של מערכת הבקרה ע"י  1,25DוVDR-
בתפקודה הפיזיולוגי של בלוטת הפרתירואיד ,מנגנוני תגובת הבלוטה לשינויים בריכוז הזרחן
בסביבתה ,והבנת מרכיבים של מעגל המשוב האנדוקריני המתקיים בין בלוטת הפרתירואיד לבין
תאי העצם כחלק ממערך איזון הזרחן בדם.
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שיטות המחקר
חיות מעבדה
עכברי  PT-VDR-/-נוצרו ע"י הכלאת עכברי  ,VDRloxשפיתוחם תואר ע"י Van Cromphaut et
 ,)21( al.עם עכברים הנושאים את הטרנסגן  ,PTH-Creשתוארו ע"י  .)21( Libbuti et al.עכברי
 VDR-/נוצרו ע"י הכלאת עכברי  VDRloxעם עכברים נושאי הטרנסגן phosphglycerate kinase ,(PGK)-Creבהם  Creמתבטא בכל רקמות הגוף (.)68
ניסויי דיאטות דלות סידן או זרחן נערכו על חולדות זכרים מזן  Sabraמיד לאחר גמילתם ,למשך
שבועיים או  2ימים ,בהתאמה .דיאטה עתירת אדנין וזרחן ניתנה לחולדות זכרים מזן Sabra
במשקל התחלתי של כ 821-גרם ,למשך  2ימים עד  2שבועות .כל הדיאטות נרכשו מTeklad-
(.)Madison, WI
הרכבי הדיאטות המיוחדות ששימשו לניסויים:
דיאטה

הרכב

מק"ט יצרן

דלת סידן (זרחן נורמלי)

0.02% Ca, 0.3% Pi

TD.85048

דלת זרחן (סידן נורמלי)

0.6% Ca, 0.02% Pi

TD.92157

אדנין+זרחן (סידן נורמלי) TD.03485 0.75% Adenine, 0.6% Ca, 1.5% Pi
דגימות דם מחיות מודל לסוכרת מסוג  1התקבלו ממספר מעבדות :חולדות כהן מפרופ' יורם יגיל
מביה"ח ברזילי ,עכברי  db/dbמפרופ' יעל שגב מאוניברסיטת בן-גוריון ,פסמונים מפרופ' אהוד זיו
מביה"ח הדסה עין-כרם.
ניתוחים בוצעו תחת הרדמה בעזרת תערובת של ) Ketamine (100mg/mlוXylazine -
) (20mg/mlביחס של  .8:2כל הניסויים בבעלי חיים אושרו בידי הועדה האתית המוסדית.
הפקת  DNAגנומי לבדיקת גנוטיפ
דגימת רקמה (פיסת קצה זנב או אוזן) הודגרה בתוך  250µlשל 10mM Tris HCl ( Lysis Buffer
 )pH=8.2, 400mM NaCl, 2mM EDTA, 0.6% SDS, 2µl of 10 mg/ml Protienase Kלמשך
לילה ב .37ºc-ה DNA-הושקע ע"י הוספת  84µlשל  5M NaClוסרכוז במהירות 14,000 rpm
למשך  81דקות ב .4ºc-הנוזל העליון הועבר למבחנה חדשה והוספו  670µlשל .100% EtOH
המבחנה הודגרה ב -70ºc-למשך  81דקות .ה DNA-הושקע ע"י סרכוז במהירות 14,000 rpm
למשך  81דקות ב ,4ºc-והורחף ב 100µl-מים DNA .מאזור התירו-פרתירואיד הופק ע"י גירוד
הרקמה מחתכי פראפין של האיזור ,בשיטה שתוארה ע"י ( )32( Sato et al.שיטה 2-4µl .)E
מהפקת ה DNA-שימשו לריאקציית .PCR
ריאקציות  PCRלבדיקת גנוטיפ עכברי VDR-KO
זיהוי האלל הטבעי וה floxed-של  VDRבוצע תוך שימוש בפריימרים  VDR-4flFו,VDR-3flR-
המקיפים מקטע אינטרון המּוצא מהגן תוך כדי תהליך הכנסת רצפי ה lox-לתוך הגן ,וVDR--
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 ,4wtRהממוקם בתוך מקטע זה .תוצר באורך של  211בסיסים התקבל מהאלל הטבעי ,ובאורך
של  811בסיסים מהאלל  ,VDRloxכתוצאה מאיבוד מקטע האינטרון .הטרנסגן  PTH-Creזוהה
ע"י שימוש בפריימר  PTH-CreFהממוקם בתוך רצף הפרומוטור של  PTHוPTH-CreR-
הממוקם בתוך רצף ה cDNA-של  .Creנוכחות הטרנסגן הניבה תוצר  PCRבאורך של 221
בסיסים .זיהוי אלל  ,VDR-בו התרחשה החסרת המקטע התחום בין רצפי  loxPע"י פעילות
האנזים  ,Cre-recombinaseבוצע בעזרת הפריימרים  VDR-3flRו ,VDR-3F-הממוקם במעלה
הגן מעבר לרצף  .loxPההחסרה הביאה ליצירת תוצר  PCRבאורך של  131בסיסים ,שלא יכול
להתקבל מהאלל  .VDRloxמיקומי הפריימרים מצויינים בתרשימים בתמונה 8א ו8-ג .ראקציות
ה PCR-בוצעו תוך שימוש ב,(Promega, Madison, WI) GoTaq Green PCR Master Mix-
והתוצרים נבדקו ע"י הרצה בג'ל אלקטרופורזה וצביעת אתידיום ברומיד.
רצפי הפריימרים ששימשו לריאקציות ה PCR-לסוגיהן ,כאן ולהלן ,נלקחו בחלקם ממאמרים
וברובם תוכננו בעזרת תוכנת  ,)Applied Biosystems( Primer express 3.0כל הפריימרים היו
בריכוז סופי של  280nMבריאקציית ה.PCR-
רצפי הפריימרים דלעיל מפורטים בטבלה:
פריימר

רצף

VDR-4flF

'5'-TTTGGCCTTTCTGCTTGCCTCTTC-3

VDR-3flR

'5'-AGCGACACTCTTGGTCTGGTTCC-3

VDR-4wtR

'5'-GGACCAGGAAAAAAGGGGAGGTG-3

VDR-3F

'5'-CACAACAGTCAGAGGCAGTAAGCAAAGC-3

PTH-CreF

'5'-CAGTTGTCTTTAGTTTACTCAGCATCAG-3

PTH-CreR

'5'-GATAATCGCGAACATCTTCAGGTT-3

תנאי ריאקציית ה PCR-עבור אנליזת האללים השונים של  22° :VDRלמשך  2דקות 32 ,סבבים
של  22°למשך  2דקות> 23°למשך דקה> 31°למשך דקה ,ו 31°-למשך  3דקות .עבור אנליזת
נוכחות הטרנסגן  22° :PTH-Creלמשך  81דקות ,ו 32-סבבים של  22°למשך  82שניות>21°
למשך דקה.
אנליזת  RNAמרקמת פרתירואיד שבּודדה בעזרת laser cupture microdissection
רקמת פרתירואיד הוצאה מחתכי פרפין של תירו-פרתירואיד של העכברים תוך שימוש במערכת
 RNA .)Zeiss, Munich, Germany( PALM microlaserהופק בעזרת peqGold TriFast
) (Peqlabs biotechnologie GmBH, Erlangen, Germanyבתוספת גליקוגן ,עפ"י הוראות
היצרן RNA .שהופק מאיסוף של כ 3-חתכי בלוטת פרתירואיד שימש ליצירת  cDNAבאמצעות
 ,)Applied Biosystems( High Capacity cDNA Reverse Transcription Kitוה cDNA-נמהל
במים פי  2.2לאחר תום הריאקציה .ריאקציית  PCRלאנליזת תעתיקי ה mRNA-של VDR
ברקמת הפרתירואיד בוצעה תוך שימוש בPromega, ( GoTaq Green PCR Master Mix-
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 )Madison, WIובפריימרים הממוקמים באקסונים  0ו 3-או  2ו .3-התוצרים נבדקו ע"י הרצה
בג'ל אלקטרופורזה ונצפו בעזרת צביעת אתידיום ברומיד .רמת ביטוי  PTH-mRNAברקמת
הפרתירואיד בתאים אלו נבדקה ע"י  ,real-time quantitative PCRשבוצע על דגימות הcDNA-
הנ"ל ,תוך שימוש במכשיר  ABI Prism 7900 Sequence Detection SystemוSYBR Green -
.)Applied Biosystems( Mix
רצפי הפריימרים דלעיל מפורטים בטבלה:
פריימר

רצף

mVDR mRNA exon 1-3 F

'5'-CGCCCCCTGCTCCTTCAG-3

mVDR mRNA exon 1-3 R

'5'-TTGGTGATGCGGCAATCTC-3

mVDR mRNA exon 2-3 F

'5'-GGCTTCCACTTCAACGCTATG-3

mVDR mRNA exon 2-3 R

'5'-GTGATGCGGCAATCTCCATT-3

mPTH mRNA F

'5'-ATGGGAAACCCGTGAGGAAG-3

mPTH mRNA R

'5'-CATTGCATCCTCTCCATGGA-3

rHPRT1 mRNA F

'5'-TTGGATACAGGCCAGACTTTGTT-3

rHPRT1 mRNA R

'5'-AAGTGCTCATTATAGTCAAGGGCAT-3

תנאי ריאקציית ה PCR-עבור אנליזת האללים השונים של  ,VDR mRNAוכן בריאקציית RT-
 qPCRלאנליזת רמת ביטוי  22° :PTH mRNAלמשך  81דקות ,ו 32-סבבים של  22°למשך 82
שניות> 21°למשך דקה.
הכנת חתכי רקמה ואנליזה אימונוהיסטוכימית
רקמות תירו-פרתירואיד הוצאו מהעכברים והועברו מיידית לקיבוע ב 4%-פורמאלדהיד .לאחר
מכן הושקעו בבלוק פראפין ,והוכנו מהם חתכים היסטולוגיים בעובי של  .4µmצביעה
אימונוהיסטוכימית בוצעה תוך שימוש בנוגדנים הראשוניים המפורטים בטבלה דלהלן ,מהולים
ב ,)ZYMED( Cas-block-ובנוגדנים השניוניים המתאימים המצומדים ל .HRP-הצביעה
התקבלה ע"י חשיפה ל ,)DAKO, Carpinteria, CA( DAB chromogen-וצביעה נגדית
בהמטוקסילין .כימות עוצמת הצביעה בוצע בעזרת מערכת הסריקה הממוחשבת Applied ( Ariol
 .)Imaging, New Milton, UKבכל אחת מהאנליזות עברו כימות  3-8תתקינים שונים.
הנוגדנים הראשוניים בהם נעשה שימוש:
מק"ט

חלבון המטרה

מיהול

יצרן

VDR

8:811

sc-1009 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA

CaR

1:500

Novus Biologicals, Littleton, CO

NB120-19347

PTH

8:811

Abd Serotec, Oxford, UK

7170-6216

Ki-67

8:811

Biocare Medical, Concord, CA

CM137A
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מדידת יחס סידן PTH-לבחינת רגישות בלוטות הפרתירואיד
 2עכברי  VDR+/+ו 2-עכברי  PT-VDR-/-טופלו בזריקה לחלל הבטן ( )ipשל calcium-gluconate
( )300µmole/kgאו  )450µmole/kg( EGTAמומסים בתמיסה פיזיולוגית סטרילית .דגימות דם
נאספו מוריד הזנב לאחר  32 ,21 ,82ו 21-דקות לבדיקת רמות הסידן וה PTH-בסרום.
אנליזה ביוכימית של סרום
 PTHנמדד תוך שימוש בImmutopics, San Clemente, ( mouse\rat intact PTH ELISA kit-
 .)CAרמות הסידן והזרחן נמדדו בBioAssay ( QuantiChrom Calcium\Phosphte assay kit-
 .)System, Hayward, Caרמת  1,25(OH)2D3נבדקה ב,)Diasorin, Stillwater, MN( RIA kit-
רמת  CTXנקבעה בשיטת  ,)Ratlaps, Nordic Biosciences Diagnosis A/S( ELISAו-
 osteocalcinב( RIA-במעבדה של  Roger Bouillonו ,Geert Carmliet-עפ"י Verhaeghe,
.)Endocrinology, 1989
תרביות תאים
תאי  UMR106גודלו במדיום  DMEMבתוספת 0% ,20mM HEPES buffer ,FCS 01%
גלוטמין ו 1.0%-של תערובת האנטיביוטיקות פניצילין וסטרפטומיצין (כל הנ"ל נרכשו מתעשיות
ביולוגיות ,בית העמק) .התאים התקבלו ממעבדתו של פרופ' מרטין מאוניברסיטת מלבורן,
ושימשו לניסויים ב .04-21 Passage-טיפולים שהוספו למדיום הגידול ,כמתואר בפרק התוצאות:
 Rat PTH 1-34בריכוז סופי של ( 10-6-10-8Mבדר"כ  ,10-7Mמק"ט 0.0001% L- ,)P3921
( cysteinהממס של  ,PTHכביקורת ,מק"ט  )c-7880ו Actinomycin D-בריכוז של 1µg\ml
(מק"ט  ,A9415מומס ב ,)DMSO-שלושתם מחברת סיגמא( Forskolin .מק"ט  )F-9929ו-
( GO6976מק"ט  )G-6203מומסים ב ,DMSO-בריכוז של .)LC Labs Woburn, MA( 10-6M
 human Sclerostinמומס ב ,PBS-בריכוז של ( 5µg\mlבאדיבות חברת .)Amgen
אנליזת רמת ביטוי RNA
 RNAהופק מתאים או בלוטות פרתירואיד ע"י )invitrogen Carlsbad, CA( TRIzol reagent
בתוספת גליקוגן ,עפ"י הוראות היצרן (אלא אם צוין אחרת) .כ RNA 1µg-שימש ליצירת cDNA
באמצעות  ,(Applied Biosystems) High Capacity cDNA Reverse Transcription Kitה-
 cDNAנמהל פי  2לאחר תום הריאקציה ,ו 2.1µl-שימשו לריאקציית  PCRבנפח כולל של .7µl
רמת ביטוי ה RNA-בתאים נבדקה ע"י  ,real-time quantitative PCRתוך שימוש במכשיר ABI
 Prism 7900 Sequence Detection Systemו.(Applied Biosystems) SYBR Green Mix-
ספציפיות התוצר אושרה ע"י עקומת התכה וכן צפיה בתוצרים שהופרדו על גבי ג'ל אלקטרופורזה
ונצבעו באתידיום ברומיד.
פריימרים ששימשו לריאקציות ה:qRT-PCR-
פריימר

רצף

Rat PTH F

'5'-TGAGAGTCATTGTATGTGAAGATG-3

Rat PTH R

'5'-AGGTGTTTGCCCAGGTTG-3
14

Rat FGF23 F

'5'-TTGGATCGTATCACTTCAGC-3

Rat FGF23 R

'5'-TGCTTCGGTGACAGGTAG-3

Rat FGF23 exon-intron1 F

'5'-ATCCATAGGGATGGCCATGTAG-3

Rat FGF23 exon-intron1 R

'5'-GAGAGTTTCTCCTCTTCCCAACCT-3

Rat Phex F

'5'-GGGCACGAATTTACACATGGA-3

Rat Phex R

'5'-CACAGACCACCACGGATCAAG-3

Rat SOST F

'5'-GCCTCCTCAGGAACTAGARAAC-3

Rat SOST R

'5'-TACTCGGACACGTCTTTGGTG-3

Rat GAPDH F

'5'-GCAACTCCCATTCTTCCACC-3

Rat GAPDH R

'5'- CATACCAGGAAATGAGCTTCACAA-3

Rat Ihpk1 F

'5'-CCGAGTCCAAGGACCGAAA-3

Rat Ihpk1 R

'5'-ACCCATCTTCAAGTCCAACACA-3

תנאי ריאקציית  RT-qPCRעבור אנליזת רמת ביטוי הגנים השונים 22° :למשך  81דקות ,ו32-
סבבים של  22°למשך  82שניות> 21°למשך דקה.
טרנספקציית פלסמידי גן מדווח ( )luciferaseלתאי  UMR106ובדיקת ביטוי הגן
פלסמיד ביטוי של  firefly luciferaseהנמצא תחת בקרת הביטוי של מקטע באורך של כ8kb-
מהפרומוטור של  FGF23התקבל ממעבדתו של  .)61( L.D. Quarlesכביקורת שימש פלסמיד
ביטוי של  Renilla luciferaseהמבוקר ע"י הפרומוטור הויראלי של HSV-Thymidine kinase
(באדיבות פרופ' מייקל ווקר ,מכון וייצמן) .התאים נזרעו כך שיגיעו לצפיפות של כ 01-02%-בעת
ביצוע הטרנספקציה .הטרנספקציה לתאים בוצעה תוך שימוש בlipofectamine 2000-
( ,)Invitrogene, Carlsbad CAעפ"י הוראות היצרן .כ 24-שעות לאחר הטרנספקציה ,שבוצעה
בבארית  32מ"מ ,התאים פוצלו לבאריות בפלטת  09באריות ולאחר הידבקות התאים לתחתית
הבאריות (לאחר כשעתיים) ,הוחלף מדיום הגידול למדיום הכולל את הטיפולים השונים .לאחר כ-
 24שעות נוספות נקצרו התאים להפקת  RNAכמתואר לעיל ,או לביצוע  ,luciferase assayבעזרת
 ,)Promega( Dual-luciferase reporter assay systemעפ"י הוראות היצרן .קריאת רמת פעילות
ה luciferase-בוצעה במכשיר לומינומטר  ,)Berthold Technologies( Mithras LB-940תוך
שימוש בנפח של  60µlמהריאגנטים ,ומשכי קריאה של  81שניות.
סקירת ביטוי נשאי זרחן בבלוטת הפרתירואיד
 RNAהופק כמתואר לעיל מבלוטות פרתירואיד וכן ממספר רקמות נוספות (כבד ,מעי דק ,כליה
והיפופיזה) ששימשו כביקורת .ה cDNA-שהתקבל שימש לביצוע ריאקציות  PCRעם פריימרים
ספציפיים לתשעה נשאי זרחן המוכרים בחולדה .התוצרים הופרדו על גבי ג'ל אלקטרופורזה,
ונצפו ע"י צביעת אתידיום ברומיד.
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:PCR-רצפי הפריימרים ששימשו לריאקציות ה
)bp( גודל תוצר צפוי
882
813
812
22
21
813
813
813
822

רצף

פריימר

5'-GTATGTCCCAGGATGAAGAGGAA-3'

Rat PiT1 F

5'-GAGCCATCTTTGTTTCTTCATGGT-3'

Rat PiT1 R

5'-GCACAGGTCTCTGGGTTTGG-3'

Rat PiT2 F

5'-GGCAGAGGCCAGCTCAATAG-3'

Rat PiT2 R

5'-CCCAGGGAGCAGTGTCAAC-3'

Rat NaPiIa F

5'-TCACAAGCAGGGCAATAAATGG-3'

Rat NaPiIa R

5'-GTCCCTGAGGAATCACAGTCTCA-3'

Rat NaPiIIa F

5'-AGGCTGCCAATGGCCTCTA-3'

Rat NaPiIIa R

5'-GGAGGCATTGGTGTTCTTGGTC-3'

Rat NaPiIIb F

5'-GCAGATGGTCCCGAGTGGTAG-3'

Rat NaPiIIb R

5'-TGTGAAGACCGTTATCAATGC-3'

Rat NaPiIIc F

5'-AATGGCTGCCGTGAAGAC-3'

Rat NaPiIIc R

5'-CCATCATCGTGGGTGCAAT-3'

Rat BNPI F

5'-CCCATAGAAGATGACACCTCCATA-3'

Rat BNPI R

5'-TCAGGGTCAATGCTTGGAACG-3'

Rat Na+/PO4 F

5'-GGAACCAGAGCAGGCAACAG-3' Rat Na+/PO4 R
5'-AACCCAAGGAATCATCTTCAGC-3'

Rat NPT4 F

5'-AGAGTGAGCAGTGACGATCC-3'

Rat NPT4 R

32- ו, דקות81  למשך22° : עבור אנליזת ביטוי נשאי הזרחן השוניםPCR-תנאי ריאקציית ה
. למשך דקה21°> שניות82  למשך22° סבבים של
ניסויי טיפול מקומי על בלוטות הפרתירואיד בתמיסה עתירת זרחן או מעכב נשאי זרחן
 פיסות. ואיזור בלוטת התירואיד נחשף בניתוח,ketamine-xylazine חולדות הורדמו ע"י תערובת
saline+5mM Pi buffer ,saline -  בקירוב הוספגו בתמיסה הרצויה1 מ"מ8 נייר ווטמן בגודל של
. והונחו ישירות על בלוטות הפרתירואידsaline+10mM phosphonoformic acid (PFA) או
החולדות הוחזקו במצב זה למשך שעתיים בסביבה מחוממת ותוך חיזוק ההרדמה ע"י תוספת של
 לאחר שעתיים הוקרבו. דקות21  דגימות דם נלקחו מוריד הזנב כל. כל חצי שעהketmine
. כמתואר לעילRNA  להפקת,החולדות ובלוטות הפרתירואיד הוצאו ע"י מיקרודיסקציה
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טיפול סיסטמי בFenretinide-
הוספת  Fenretinideלמי השתיה של עכברים מזן  FVBבוצעה כפי שתואר ע"י Tosetti et al.
) ,(80כך שניתן ריכוז סופי של  ,70µg\mlבבקבוקים מוגני אור ,למשך  1שבועות במהלכם נלקחו
דגימות סרום.
סימון  Western blotלבדיקת רמת  RBP4בסרום
 4µlמדגימות סרום שנלקחו מעכברים שטופלו ב Fenretinid-כנ"ל או מעכברי ביקורת נמהלו ב-
 PBSX1+0.1% Tween+8µl sample buffer 30µlוהופרדו על גבי ג'ל SDS-polyacrylamide
 .02%החלבונים הועברו לממברנת  .nitrocellulose 0.45µmהממברנה עברה  blockingבתמיסת
 2%חלב רזה ב PBSX1+0.1% Tween-והודגרה בנוגדן ראשוני כנגד Santa Cruz ( RBP4
 )Biotechnology, Santa Cruz, CA, sc-25850 1:200 dilutionולאחר מכן בנוגדן שניוני
מתאים המצומד ל .HRP-כגן ביקורת שימשו חלבוני האימונוגלובולין שבסרום ,שסומנו ע"י
הדגרת הממברנה בנוגדן שניוני  anti-mouseהמצומד ל .HRP-תמונת החלבונים התקבלה ע"י
שימוש בקיט  )santa cruz( western blotting Luminol Reagentוחשיפה לפילם .x-ray
סטטיסטיקה
תוצאות מספריות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן .הבדלים נחשבו משמעותיים סטטיסטית כאשר
ערך  Pבמבחן  tהיה נמוך מ.1.12-
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תוצאות
תפקיד הקולטן לויטמין  Dבפיזיולוגיה של בלוטת הפרתירואיד
החסרה של הגן ל VDR-באופן ספציפי בבלוטת הפרתירואיד
מספר עבודות הראו בעבר כי  1,25Dמוריד את ביטוי הגן להורמון הפרתירואיד בתרביות
ראשוניות של תאי פרתירואיד מבקר ו in vivo-בחולדות ( .)1(,)3במעבדתנו הראו לראשונה כי
הקולטן לויטמין  (Vitamin D Receptor-VDR( Dמתבטא בבלוטת הפרתירואיד ( .)18מתן
 1,25Dמשמש קלינית כטיפול להורדת רמות  PTHאצל חולים עם כשל כלייתי ,המפתחים היפר-
פרתירואידיזם שניוני ( .)11מנגד ,במספר מערכות מודל של עכברים בהם יצרו חסר כלל-גופי של
 ,VDRשגרר אחריו גם היפוקלצמיה והיפר-פרתירואידיזם ,תוקנו כמעט לחלוטין מרבית
התופעות הפתולוגיות לאחר תיקון של רמת הסידן בסרום (על-ידי שימוש בדיאטה ייחודית -
עשירה בסידן ולקטוז ,המגבירה את ספיגת הסידן מהמעי על אף החסר בפעולת  1,25Dדרך
 ,)VDRמה שמצביע לכאורה על חוסר חשיבות של מנגנון ההשפעה של  1,25Dדרך הקולטן שלו
בבקרת רמת ה .)28( PTH-בכדי לבחון את תפקידו של  VDRבבלוטת הפרתירואיד במצב
פיזיולוגי ,שלא על רקע מכלול התופעות הפתולוגיות המופיעות במודלים של החסרה כלל-גופית
של הקולטן ,יצרנו זן של עכברים בהם מתרחשת החסרה של  VDRבתאי בלוטת הפרתירואיד
בלבד ( .)PT-VDR-/-זן כזה נוצר ע"י הכלאת שני זני עכברים טרנסגנים .0 :זן עכברים אשר בו אל
תוך הגן המקודד ל VDR-הוכנסו שני רצפי  loxPמשני עבריו של אקסון  ,2המקודד לאתר
הקישור של  VDRל DNA-וכן מכיל את נקודת תחילת התרגום של החלבון (,VDRlox( )21
תמונה 0א) .2 .זן עכברים הנושאים את הגן המקודד לאנזים  ,Cre-recombinaseשפעילותו היא
הוצאת רצף המוקף ע"י רצפי  loxPמתוך רצף ה DNA-הגנומי .בעכברים אלו הגן לCre--
 recombinaseנמצא תחת בקרת ביטוי של רצף הפרומוטר של הגן (האנושי) המקודד ל ,PTH-כך
שהאנזים מתבטא באופן ספציפי ברקמת הפרתירואיד ( ,PTH-Creתמונה 8ב) .רצף פרומוטור זה
שימש ליצירת עכברים טרנסגנים לביטוי ביתר של גן מטרה באופן ספציפי לפרתירואיד ()22
והטרנסגן של  Cre-recombinaseהנמצא תחת בקרת פרומוטור זה שימש להחסרה של גנים
שונים בבלוטת הפרתירואיד בלבד ( .)23(,)32הכלאות חוזרות של שני זני עכברים אלו מביא
למצב בו אקסון  2של הגן המקודד ל VDR-עובר החסרה בתאי בלוטת הפרתירואיד בלבד (תמונה
0ג) .גישה נוספת ליצירת עכברי  PT-VDR-/-היתה הכלאת זני עכברים בהם קיים  VDRהכולל
את רצפי  )VDRlox( loxPונושאים את הטרנסגן  Creתחת הפרומוטר של  PTHאו של PGK
( ,phsphoglycerate-kinaseהמתבטא בכל הגוף) ,כך שלאחר מספר דורות של הכלאות בודדנו זן
בו אלל אחד של  VDRכבר עבר החסרה של אקסון  2בכל רקמות הגוף ,והאלל השני מכיל את
רצפי ה .)VDRlox/-( loxP-כאשר עכברים כאלו נושאים גם את הטרנסגן  ,PTH-Creהחסרת האלל
 VDRloxהבודד שנותר אמורה להתרחש ברקמת הפרתירואיד בלבד ,ביתר יעילות ומהירות.
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למעשה ,עכברים אלו נמצאו זהים פנוטיפית לאלו שתוארו לעיל ,בהם שני האללים של  VDRעברו
את ההחסרה ברקמת הפרתירואיד בלבד (התוצאות אינן מוצגות).
וידוא התרחשות ההחסרה באופן ספציפי ברקמת הפרתירואיד בוצע ע"י הפקת  DNAגנומי
מפיסת זנב ומאזור בלוטת הפרתירואיד של העכברים השונים .עכברי ביקורת ( ,)VDR+/+נושאים
את הגן ל VDR-הכולל את רצפי  ,loxPאך לא את הגן ל ,Cre-recombinase-עכברים בהם
החסרת ה VDR-אמורה להתרחש באופן ספציפי ברקמת הפרתירואיד ( ,)PT-VDR-/-נושאים את
שני הטרנסגנים דלעיל ועכברים בהם ההחסרה היא כלל גופית ( ,)VDR-/-נושאים את הגן לVDR-
הכולל את רצפי  loxPוכן את הגן ל Cre-recombinase-הנמצא תחת בקרת הפרומוטר של
 phsphoglycerate-kinaseהמתבטא בכל הגוף .ביצוע ריאקציית  PCRתוך שימוש בפריימרים
הסובבים את איזור ההחסרה בגן ל VDR-אישרה שאכן ברמת ה DNA-הגנומי ,החסרת הVDR-
מתרחשת בעכברי ה( PT-VDR-/--תמונה 8ד).

תמונה  :8מערכת  Cre-loxששימשה להחסרה ספציפית של  VDRבבלוטות הפרתירואיד .א .סכמה של אקסונים 0-3
והאינטרונים שביניהם באלל הגן ל VDR-בו אקסון  2הכולל את אתר תחילת התרגום של החלבון ( ,)ATGמוקף
בשני רצפי ( loxPראשי חץ) [ .]VDRloxכמו-כן מצויינים מיקומי הפריימרים ששימשו לאנליזת  PCRשל החסרת
אקסון ( 2חיצים) .ב .טרנסגן של האנזים  Cre-recombinaseהמצוי תחת בקרת הביטוי של הפרומוטור של גן הPTH-
[ .]PTH-Creג .סכמה של הגן ל VDR-אחרי החסרת אקסון  ]VDR-[ 2עקב פעילות האנזים  .Cre-recombinaseד.
תוצרי  PCRשבוצע על  DNAגנומי שהופק מזנב ( )tailאו תירו-פרתירואיד ( )TPTשל עכברי ביקורת (,)VDR+/+
עכברים בהם התרחשה החסרה של  VDRספציפית בבלוטות הפרתירואיד ( ,)PT-VDR-/-ועכברים בהם התרחשה
החסרה כלל גופית של  .)VDR-/-( VDRהריאקציה בוצעה תוך שימוש בפריימרים המצויינים ב-א' ו-ג' ,והתוצרים
הופרדו בג'ל אלקטרופורזה ,לצד סמן הגודל  .)M( 100bpאלל בו התרחשה החסרה נותן תוצר בגודל של .270bp
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בשלב הבא וידאנו את התרחשות ההחסרה הספציפית של ה VDR-ברמת ה .mRNA-מאחר ו-
 VDRמתבטא גם ברקמות השכנות לבלוטת הפרתירואיד ,נזקקנו להפקת  RNAמתאי הבלוטה
באופן נקי ומבודד .עקב גודלה הזעיר של הבלוטה ,הפרדתה באופן נקי מהרקמות הסובבות אותה
אינו מתאפשר באמצעים ניתוחיים רגילים כפי שניתן לעשות למשל בחולדה על ידי
מיקרודיסקציה .על כן פיתחנו שיטה המבוססת על  ,laser-capture-microdissectionבמהלכה
בודדנו את תאי בלוטת הפרתירואיד מהרקמות הסובבות אותה מתוך חתכי פראפין היסטולוגיים
של איזור הבלוטה והפקנו מהם  RNAלשם ביצוע ( RT-PCRתמונה 2א) .נוכחות אקסון  2ב-
 mRNAשל  VDRנבדקה ע"י שימוש בשני זוגות פריימרים .0 :פריימרים הנמצאים באקסונים 0
ו ,3-אשר בריאקציית  PCRנותנים תוצר ארוך במקרה בו אקסון  2נמצא ב ,mRNA-ותוצר קצר
בהיעדרו .2 .פריימרים הנמצאים באקסונים  2ו ,3-אשר יניבו תוצר בריאקציית  PCRרק במידה
ואקסון  2נוכח ב mRNA-של ( VDRתמונה 2ב).

תמונה  :2אנליזת  mRNAמהפקה בשיטת  .)LCM( Laser Capture Microdissectionא .חתך פרפין של תירו-
פרתירואיד לפני (משמאל) ואחרי (מימין) איסוף של רקמת הפרתירואיד בשיטת  .LCMב .סכמה של VDR mRNA
(הכולל אקסונים בלבד) .אקסון  ,2המוחסר בעקבות פעילות  ,Creמסומן במסגרת קו שבור .כמו-כן מצויינים מיקומי
הפריימרים ששימשו ל RT-PCR-שתוצאותיו מוצגות ב-ג' .ג .תוצרי  RT-PCRשבוצע על  RNAשהופק מחתכים של
עכברי ביקורת ( ,)VDR+/+עכברי החסרה ספציפית לפרתירואיד ( )PT-VDR-/-ועכברי החסרה כלל-גופית של VDR
( .)VDR-/-פריימרים המכוונים לאקסונים  0ו( 3-משמאל) שימשו לבדיקת נוכחות (תוצר באורך  )233bpאו היעדרות
(תוצר באורך  )85bpשל אקסון  2ב .VDR mRNA-פריימרים המכוונים לאקסונים  2ו( 3-מימין) שימשו לבדיקת
נוכחות האלל הטבעי של ( VDRתוצר באורך .)110bp
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ריאקציות  PCRשבוצעו עם פריימרים אלו הניבו את התוצאות הצפויות מ RNA-שהופק
מבלוטות של שלושת סוגי העכברים שתוארו לעיל והראו החסרה של אקסון  2בעכברי PT-VDR-
 /-ו VDR-/--אך לא בעכברי הביקורת ( VDR+/+תמונה 2ג).

אפיון ביוכימי של עכברי PT-VDR-/-
עכברי  PT-VDR-/-לא היו שונים משמעותית מעכברי הביקורת במשקל הגוף וכן ברמות ,1,25D
סידן וזרחן בדם (תמונה 3א) .זאת בניגוד לתופעות הנצפות בעכברי  ,VDR-/-המראים
היפוקלצמיה משמעותית ,ורמות גבוהות ביותר של  1,25Dכצפוי ( .)21רמת ה PTH-בדמם של
עכברי  PT-VDR-/-עלתה משמעותית ביחס לעכברי הביקורת ,אם-כי באופן מתון בהרבה מהעליה
הנצפית בעכברי ( VDR-/-תמונה 3ב וטבלה  .)0על מנת לבדוק האם העליה המתונה יחסית ברמת
ה PTH-בסרום שנצפתה בעכברי  PT-VDR-/-היא בעלת משמעות ביולוגית ,בדקנו רמות של
סמנים המופרשים מהעצם  -איבר מטרה של  .PTHרמת C-terminal collagen ( CTX
 ,)crosslinksסמן לספיגת עצם ,עלתה בדמם של עכברי  PT-VDR-/-ביחס לעכברי הביקורת ,ללא
שינוי ברמת הסמן האוסטאובלסטי  .osteocalcinתוצאות אלה מתאימות להשפעה הצפויה של
עליה ברמת  PTHלהגברת תהליכי ספיגת עצם (תמונה 3ג).

טבלה  :0אפיון פנוטיפי של עכברי  PT-VDR-/- ,VDR+/+ו .VDR-/--הנתונים מוצגים כממוצע±שגיאת תקןp<0.05-* .
בהשוואה לעכברי  .VDR+/+הנתונים עבור עכברי  VDR-/-לקוחים ממחקר קודם שנעשה על אותו זן של עכברים (.)21
 p<0.05-#ביחס לערך של  17±3שנמדד בעכברי  VDR+/+במחקר הנ"ל.
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תמונה  :3אפיון פיזי וביוכימי של עכברי  PT-VDR-/-בהשוואה לעכברי ביקורת ( .)VDR+/+א .נתוני סידן ,זרחן ו-
 1,25Dבסרום ומשקל גוף .ב PTH .בסרום .ג .סמני עצם בסרום - steocalcin .סמן אוסטאובלסטי - CTX ,סמן
לספיגת עצם .התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן n=5-8 ,p<0.05 -* .עבור  osteocalcin ,CTXוn=22- ,1,25D-
 29עבור סידן ,זרחן PTH ,ומשקל.
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ביטוי  PTH ,CaR ,VDRו ki-67-בבלוטות הפרתירואיד של עכברי PT-VDR-/-
על מנת לבחון ביטוי של חלבונים מרכזיים ברקמת הפרתירואיד ,השתמשנו באימונוהיסטוכימיה
שבוצעה על חתכי תירו-פרתירואיד משלושת זני העכברים וכימתנו את עוצמת הצביעה באופן
אוטומטי-אובייקטיבי בעזרת המערכת הממוחשבת  .Ariolראשית בדקנו את ביטויו של ,VDR
אשר אכן הראה ירידה משמעותית בבלוטות של שני זני העכברים שעברו את החסרת הVDR-
(ספציפית לפרתירואיד [ ]PT-VDR-/-או כלל-גופית [ )] VDR-/-ביחס לעכברי הביקורת ()VDR+/+
(תמונה 4א) .יש לציין כי למרות הימצאות נקודת תחילת התרגום של החלבון במקטע שהוצא
מהגן ,נראית בכל זאת נוכחות מסויימת של החלבון בבלוטות של עכברי ה ,knock-out-וזאת עקב
הימצאות נקודת תחילת תרגום אלטרנטיבית בהמשך רצף ה ,mRNA-המאפשרת תרגום של
חלבון מקוצר .החלבון בצורתו זו אינו תפקודי ( ,)12אך עדיין מגיב במידה מסויימת עם הנוגדן
המסחרי הקיים בו נעשה שימוש בבדיקה זו ועל כן מתקבל סימון שארי.

תמונה  :4אנליזת ביטוי חלבונים ע"י אימונוהיסטוכימיה בבלוטות פרתירואיד של עכברי ( VDR+/+שמאל)PT- ,
( VDR-/אמצע) ו( VDR-/--ימין) .א VDR .ב CaR .ג( PTH .שלושתם בהגדלה  )011xד( Ki-67 .בהגדלה .)211xכימות צביעת  CaR ,VDRו PTH-בוצע בעזרת מערכת  Ariolומוצג כממוצע±שגיאת תקן של  3-8דוגמאות .תוצאת
 Ki-67מוצגת כממוצע±שגיאת תקן של ספירת גרעינים צבועים ב 8-08-שדות בהגדלה  411xמ 3-2-עכברים שונים
בכל קבוצה p<0.05 -* .ביחס לקבוצת הביקורת.
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הקולטן לסידן ( )Calcium sensing receptor-CaRהוא גן מטרה ידוע של המערכת ויטמין
 ,VDR/Dאשר ביטויו עולה בעקבות היקשרות  VDRלרצף הבקרה שלו ) .(84בבחינת ביטויו
בבלוטות הפרתירואיד של עכברי ה knock-out-אכן התקבלה התוצאה הצפויה של ירידה ברמת
ה CaR-בעקבות ההחסרה של  VDRבבלוטות (תמונה 4ב).
נוכחות החלבון  PTHבבלוטות הפרתירואיד נבדק גם הוא בשיטה זו ,ובאופן מפתיע נראתה ירידה
ברמתו בבלוטות של שני זני עכברי ה( knock-out-תמונה 4ג) .ממצא זה הוא לכאורה בניגוד
לעליה ברמת  PTHבסרום הנצפית בשני זנים אלו .למעשה תופעה זו אינה מפתיעה ,מאחר שידוע
כי מאגרי ההורמון בבלוטות ההפרשה הינם מוגבלים ושחרור מוגבר של ההורמון לסרום מביא
לדלדול של הכמויות המצויות בתוך תאי הבלוטה .תופעה זו מוכרת ברקמות אנדוקריניות בכלל
( )12ובמצבים אחרים של גירוי להגברת ההפרשה מבלוטת הפרתירואיד בפרט ( .)12עם זאת,
בהשוואה בין שני זני ה knock-out-עולה השאלה כיצד תכולת ההורמון בבלוטות הפרתירואיד של
עכברי  VDR-/-נראית כמעט זהה לזו של עכברי  ,PT-VDR-/-זאת למרות העובדה שכמות הPTH-
המופרש לסרום בעכברי  VDR-/-גבוהה בהרבה (טבלה  .)0בדיקה של רמת הביטוי של  ,ki-67סמן
לפרוליפרציה של תאים ,בבלוטות הפרתירואיד של זני העכברים השונים נתנה אפשרות תשובה
לשאלה זו ,בדמותה של עליה משמעותית מאוד בכמות התאים המתחלקים בבלוטות הפרתירואיד
של עכברי  VDR-/-ביחס לעכברי  PT-VDR-/-ועכברי הביקורת (תמונה 4ד) .תשובה נוספת לשאלה
זו התקבלה כאשר בדקנו את רמת ביטוי ה mRNA-של  PTHבבלוטות של זני העכברים השונים,
ע"י הפקת  RNAמהבלוטות בשיטת ה laser-capture-וביצוע  .real-time qPCRבדיקה זו העלתה
כי אין שינוי ברמת ביטוי הגן ל PTH-בבלוטות תאי הפרתירואיד של עכברי  PT-VDR-/-ביחס
לעכברי הביקורת ,אך בתאי הבלוטות של עכברי  VDR-/-נראית עליה משמעותית בביטוי PTH
( mRNAתמונה  .)2כלומר ,יכולת בלוטות הפרתירואיד של עכברי  VDR-/-להפריש כמויות כה
גדולות של  PTHלסרום בהשוואה לבלוטות של עכברי  PT-VDR-/-מערבת הן פרוליפרציה
מוגברת של תאי הבלוטה והן ביטוי מוגבר של הגן ל PTH-בתאים.

תמונה  :2עליה בביטוי  PTH-mRNAבבלוטות פרתירואיד של עכברי  VDR-/-ביחס לעכברי  VDR+/+ו. PT-VDR-/- -
 qRT-PCRשבוצע על  RNAשהופק מהבלוטות בשיטת  .Laser Capture Microdissectionהתוצאות מוצגות
כממוצע±שגיאת תקן p<0.05 -* .ביחס לקבוצת הביקורת.n=5-6 ,
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רגישות בלוטת הפרתירואיד של עכברי  PT-VDR-/-לשינויים ברמות הסידן בסרום
ירידת ביטוי הקולטן לסידן ( )CaRשנראתה בבלוטות עכברי  PT-VDR-/-הובילה להשערה כי
ירידה זו מפחיתה את רגישות תאי הבלוטה לשינויים בריכוזי הסידן בסרום ,מה שמוביל לכך
שברמות הסידן התקינות הקיימות בעכברים אלו ,תאי הבלוטה 'חשים' ריכוז סידן נמוך
מהאמיתי ולכן מפרישים רמות גבוהות מדי של  .PTHעל מנת לבדוק השערה זו ,גרמנו
לעליה/ירידה של ריכוז הסידן בדמם של עכברי  PT-VDR-/-ועכברי ביקורת על-ידי הזרקת סידן
או ( EGTAחומר סופח סידן) ,ובדקנו את רמת ה PTH-המתקבלת בסרום בעקבות שינויים אלו
ברמות הסידן .בדיקה זו העלתה כי בלוטות הפרתירואיד של עכברי  PT-VDR-/-שומרות על
רגישותן לשינויים בריכוזי הסידן כמו בעכברי הביקורת ,על אף הירידה שנצפתה בביטוי CaR
(תמונה  .)9תוצאה זו מעידה על כך שהעליה ברמת  PTHבעכברי  PT-VDR-/-הינה תוצאה ישירה
של החסרת  VDRבתאי הבלוטה.

תמונה  :9אין הבדל ברגישות בלוטות הפרתירואיד לשינויי ריכוז הסידן בסרום בין עכברי ( VDR+/+אפור) וPT--
המתאם בין רמת הסידן וה PTH-בסרום .ריכוז הסידן הועלה או הורד מלאכותית
( VDR-/שחור) .גרף המתאר את ִע"י הזרקת  Ca-gluconateאו  ,EGTAונבדקו רמות הסידן וה PTH-בסרום  21-82דקות לאחר ההזרקה .לא נצפה
הבדל משמעותי בין הקבוצות ( n=37בקבוצת  VDR+/+ו n=24-בקבוצת )PT-VDR-/-
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 PTHוסוכרת
בחינת מודלים לחקר היפופרתירואידיזם בסוכרת
מצב של כשל כלייתי גורר אחריו בדרך כלל גם היפר-פרתירואידיזם ,עם פגיעה ביכולת הכליות
לפנות זרחן וכן לייצר את המטבוליט הפעיל של ויטמין  .Dעם זאת ,בחולים עם כשל כלייתי
המופיע על רקע של מחלת הסוכרת ,נצפית במקרים רבים תופעה של היפו-פרתירואידיזם ,על אף
נוכחות הכשל הכלייתי .על מנת לנסות לבחון תופעה מפתיעה זו ,בדקנו את רמות ה PTH-בסרום
של מספר מודלים מקובלים של מחלת הסוכרת .עכברי  ,db/dbהנעשים סוכרתיים עקב מוטציה
בגן המקודד לקולטן ללפטין ( ,)36לא הראו שינוי משמעותי ברמת  PTHבדם ביחס לעכברי
הביקורת (תמונה 7א) .חולדות כהן ( ,)Cohen ratsהנעשות סוכרתיות בעקבות צריכת דיאטה
עתירת סוכרוז ( ,)23לא הראו הבדל משמעותי ברמת  PTHבסרום בין הזן הרגיש לסוכרת לבין
הזן העמיד .נראתה אמנם עליה ברמת  PTHבעקבות מתן הדיאטה משרת הסוכרת לעומת
הדיאטה הרגילה ,אך מגמה זו נצפתה הן בזן הרגיש והן בעמיד לסוכרת ,כך שלא נראה שיש קשר
בין השינוי ברמת  PTHלבין המצב הסוכרתי במודל זה (תמונה 7ב) ,כמו-כן ,עליה ב PTH-בעקבות
השראת סוכרת אינה דומה לתופעה של ירידת  PTHהנצפית בחולים ,כך שבכל אופן מודל זה אינו
מתאים למחקר בענייננו .פסמונים שנעשו סוכרתיים בעקבות מתן דיאטה עתירת-אנרגיה לא
הראו שינוי ברמת ה PTH-ביחס לפסמונים עמידים לסוכרת ,אלא רק לאחר החזקה ממושכת
מאוד על תזונה עתירת אנרגיה ומצב סוכרתי ממושך של מספר חודשים (תמונה 7ג) .מודל זה ,של
פסמונים המוחזקים במצב הסוכרתי למשך זמן ממושך ,המציג מצב הדומה לזה הנצפה בחולים
אצלם המחלה ממושכת ,עשוי לשמש ככלי למחקר עתידי של הקשר בין סוכרת לרמת ה,PTH-
אולי גם בהקשר של כשל כלייתי ,במידה ותימצא הדרך להשרות בפסמונים אלו גם כשל כלייתי
בנוסף למצב הסוכרתי.

הצעה לקשר בין סוכרת להיפופרתירואידיזם  -שינויים בזמינות רטינואידים
עבודה שנערכה על מספר מודלים של סוכרת מסוג  2הראתה כי בכולם מתרחשת עליה בייצור
החלבון  )RBP4( Retinol Binding Protein 4ברקמת השומן ועליית רמתו בדם .הורדת רמתו של
 RBP4בדם באופן פרמקולוגי ,ע"י שימוש ברטינואיד  Fenretinideהנקשר אליו ומביא להפרשתו
דרך מערכת השתן ,הביאה לשיפור במדדים הסוכרתיים שנבדקו ( RBP4 .)22משמש כנשא
לחומצה הרטינואית מסיסת השומן ,ומאפשר את זמינותה לרקמות השונות דרך מחזור הדם.
חומצה רטינואית מתפקדת בין השאר גם בבקרה שלילית של ביטוי הגן ל ,PTH-כאשר היא
נקשרת ביחד עם  1,25Dלהטרודימר של הקולטנים הגרעיניים  .VDR\RXRעל-כן ,הועלתה
ההשערה כי העליה ברמת  RBP4בדם המתרחשת עקב המצב הסוכרתי ,מביאה ל'זמינות-יתר' של
חומצה רטינואית בדם ועקב כך לפעילות מוגברת של מנגנון הדיכוי של ביטוי  PTHבבלוטות
הפרתירואיד ,מה שבסופו של דבר יכול לתרום לתופעת ההיפופרתירואידיזם .תוצאות ראשוניות
ממערכת שנועדה לבחון השערה זו מראות כי מתן  Fenretinideלעכברים ,שהביא לירידת רמת
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 RBP4בדמם (תמונה 8א) ,אכן הביא גם לעליה ברמת ( PTHתמונה 8ב) .עבודה נוספת דרושה על
מנת לבסס קשר אפשרי זה ,אולי גם תוך שימוש במודל הפסמונים שהוצע לעיל או מודלים
ניסיוניים אחרים לסוכרת.

תמונה  :7בחינת התאמת מודלים מקובלים לסוכרת למחקר היפופרתירואידיזם תלוי-סוכרת .א .עכברי  .db/dbב.
חולדות כהן .RD-Regular Diet ,DD-Diabetogenic Diet .ג .פסמוניםLE-Low ,DR-Diabetic Resistant .
LT-Long ,hi,hg-high insulin with high glucose ,hi,ng-high insulin with normal glucose ,Energy diet
 .Term of high energy dietהתוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן p<0.05-* ,ביחס לקבוצת הביקורת ( RDב-ב',
 DRב-ג')n=3-5 .
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תמונה  :8קשר בין רמת הנשא לחומצה רטינואית  RBP4בדם לבין רמת  .PTHא .ירידה ברמת  RBP4בסרום
בעקבות מתן  Fenetinideמומס במי השתיה בריכוז של  70µg/mlלמשך שבועיים Western blot .של דגימות סרום
מהעכברים ,שהופרדו ב .SDS-PAGE-ב .רמת  PTHבסרום העכברים .התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן-* ,
 p<0.05ביחס לקבוצת הביקורת.n=7-8 .

חישת הזרחן בבלוטת הפרתירואיד
נוכחות חלבונים נשאי זרחן בבלוטת הפרתירואיד
בניגוד לחישת רמת הסידן ע"י בלוטות הפרתירואיד ,המתווכת ע"י קולטן החישה לסידן
( )Calcium sensing receptor-CaRשנתגלה ואופיין מזה שנים ,אופן חישת הזרחן בפרתירואיד
נותר בגדר תעלומה .למעשה לא ברור האם קיים בכלל בתאי הפרתירואיד חיישן לריכוזי הזרחן,
או שהתגובתיות לזרחן מתקבלת עקב שינויים משניים כמו ריכוזי הסידן התוך תאי .בחלק זה של
העבודה בדקנו כמה מועמדים פוטנציאלים להוות גורמי תיווך בין רמת הזרחן החוץ תאי
המשתנה לבין פעילות בלוטת הפרתירואיד .מועמדים טבעיים לתפקיד הם חלבונים נשאי זרחן
וכשלב ראשון ביצענו סקירה ברמת ה ,RNA-ע"י  ,RT-PCRלבדיקת נשאי הזרחן המתבטאים
בתאי הפרתירואיד .בדקנו את נוכחותם של תשעה נשאים שונים ,המצויים במגוון רקמות שונות:
 .PiT1, PiT2, BNPI, NPT-4, Na/PO4, NaPi-Ia, NaPi-IIa, NaPi-IIb, NaPiIIcנמצאו שלושה
נשאים המתבטאים בתאי הפרתירואיד  PiT2, PiT1 -ו( NPT-4-תמונה  .)0נשאים אלו אינם
ספציפיים לפרתירואיד ולמעשה מתבטאים באופן נרחב ברקמות שונות .עם זאת ,במערכות
אחרות נמצא כי ביטוי  PiT-1ו PiT-2-משתנה עם שינויים ברמות הזרחן ,ועל כן בדקנו האם גם
בפרתירואיד ניתן לראות תבנית ביטוי שלהם התואמת לשינויים ברמות הזרחן במערכות מודל
שונות.
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תמונה  :0סקירת נוכחות נשאים לזרחן בבלוטות הפרתירואיד .נוכחות נשאי זרחן ברמת ביטוי  mRNAנבדקה
בשיטת  RT-PCRתוך שימוש בפריימרים ספציפיים לנשאי זרחן ידועים ו RNA-שהופק מבלוטות פרתירואיד של
חולדה שהוצאו על ידי מיקרודיסקציה ( .)Pכביקורות השתמשנו ב RNA-שהופק מכבד ( ,)Lכליה ( ,)Kמעי דק (,)I
היפופיזה ( )Hוכן בדוגמא ללא  DNAכביקורת ( .)nתוצרי ה PCR-המעידים על נוכחות ה mRNA-המבוקש מסומנים
בחיצים לצידי תמונות הג'לים.

מעורבות נשאי הזרחן בתהליכי תגובת בלוטות הפרתירואיד לשינויים בריכוז הזרחן
על מנת לבחון את מעורבותם של נשאי הזרחן הקיימים בפרתירואיד בתהליכי תגובת הבלוטה
לשינויים בריכוז הזרחן בסרום ,השתמשנו במספר מערכות מודל מבוססות ,המביאות לשינויים
בריכוז הזרחן בסרום ,וכן לשינויים ברמת ביטוי  PTHבבלוטות בהתאמה ,מתוך מגמה לבחון
האם חלים שינויים מתואמים גם בביטוי נשאי הזרחן .ראשית ,השתמשנו במודל של דיאטה דלת
סידן המובילה לירידה בריכוז הסידן ולעליה בריכוז הזרחן בדם ,ובדיאטה דלת זרחן המובילה
לירידה ברמת הזרחן בדם (ולעליה ברמות הסידן) .רמת  PTH mRNAבבלוטות השתנתה כצפוי
מדיאטות אלו ,בעליה בדיאטה דלת הסידן וירידה בדלת הזרחן .רמת  PiT2 mRNAלא השתנתה
כלל בתגובה לאף אחת מהדיאטות ,אולם  PiT1ירד משמעותית בשתי הדיאטות גם יחד (תמונה
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01א) .מודל נוסף בו השתמשנו הוא מתן דיאטה עשירה בזרחן ואדנין למשך שבועיים או שישה
שבועות .מודל זה הוא מודל מבוסס להשריית כשל כלייתי הגורר אחריו גם היפרפרתירואידיזם
שניוני ( .)86גם כאן PiT1 ,לא הראה אמנם שינוי משמעותי סטטיסטית בין קבוצות הניסוי ,אך
ניכרת מגמת ירידה עם התקדמות הכשל הכלייתי וההיפרפרתירואידיזם המלווה אותו .רמות
 ,PiT2לעומת זאת ,הראו מגמת עליה לאחר שבועיים של דיאטת אדנין ,מגמה שהתחדדה והפכה
משמעותית גם מבחינה סטטיסטית עם הימשכות המודל לזמן של שישה שבועות (תמונה 01ב).
נסיונות אלה הראו כי רמות הביטוי של נשאי הזרחן בבלוטת הפרתירואיד משתנות במצבים
שונים של שינויים ברמות הזרחן בדם החולדות ,אך לא ניתן במערכות הקיימות ובהעדר שורת
תאים להסיק מסקנה ברורה לגבי שינויים שנצפו.
על מנת לבחון את תפקודם של נשאי הזרחן בבקרת הפרשת  PTHהשתמשנו בחסם פרמקולוגי של
נשאי הזרחן .)88( )PFA( Phosphonoformic acid ,על מנת לחשוף את בלוטות הפרתירואיד
בלבד לחסם הנשאים ,בלי לפגוע בפעילותם ברקמות אחרות (וכאמור ,נשאים אלו מתבטאים
באופן נרחב במגוון רקמות) ,אי-אפשר להשתמש במתן סיסטמי של החומר .לכן ,חשיפת הבלוטות
לחסם התבצעה ע"י חשיפת איזור הבלוטות והנחת פיסת נייר ספוג ב PFA-על הבלוטות ,כאשר
חולדות הניסוי נמצאות תחת הרדמה למשך כל זמן הניסוי .הניסוי נמשך עד  021דקות ודגימת דם
נלקחה כל כ 31-דקות לבדיקת רמת ה PTH-בדם .ניסוי זה הראה כי חסימת נשאי הזרחן
בפרתירואיד הביאה לעליה זמנית בהפרשת  PTHלדם ,שהגיעה לשיא כשעה לאחר תחילת הטיפול
ונעלמה לאחר כחצי שעה נוספת (תמונה 01ג) .תופעה זו מעידה על מעורבות נשאי הזרחן בחישת
הבלוטה ותגובתיותה ,באופן שהעלה זמנית את רמות  PTHבעקבות חסימתם .לוח הזמנים של
השינוי בהפרשת  PTHותיקונו מרמז לכך שהתהליכים המבוקרים על ידי נשאי הזרחן מתרחשים
כבר בזמן קצר ולכן מערבים גם תהליכים שאינם תלויי שעתוק ,כדוגמת מודיפיקציות בחלבונים
לאחר התרגום ,מיקום תאי של הנשאים וכדומה.
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תמונה  :01מעורבות נשאי זרחן בפרתירואיד בתגובתיות הבלוטות לשינויי זרחן .א .רמות  mRNAשל  PTHונשאי
הזרחן  PiT1ו PiT2-כפי שנמדדו ע"י  ,qRT-PCRבבלוטות פרתירואיד של חולדות שקיבלו מזון דל סידן או דל זרחן
(או דיאטת ביקורת עבור כל סוג דיאטת ניסוי) .ב .רמת  mRNAשל  PiT1ו PiT2-בבלוטות של חולדות שקיבלו
דיאטה המשרה כשל כלייתי (עשירה באדנין וזרחן) ,למשך שבועיים או שישה שבועות .ג .שינויים ברמת  PTHבדם
חולדות משני ניסויים מקבילים בהם בלוטות הפרתירואיד נחשפו באופן מקומי לחסם פרמקולוגי של נשאי הזרחן,
 .PFAהתוצאות ב-ג' מייצגות תוצאות של שני ניסויים .ב-א' ו-ב' הופק  RNAמבלוטות פרתירואיד שהוצאו
במיקרודיסקציה ,ורמת ביטוי ה mRNAs-השונים נבדקה ע"י  .qRT-PCRהתוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן,
 n=9-12ב-א' ,ו n=5-ב-ב' ו-ג' p<0.05-* ,ביחס לקבוצת הביקורת.
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מעורבות האנזים ( Inositol hexakisphosphate kinase 1 )Ihpk1בתגובת
הפרתירואיד לשינוי בריכוזי הזרחן
האנזים ) ,Inositol hexakisphosphte kinase 1(Ihpkהמוסיף קבוצת זרחן למולקולות הסוכר
 inositolמוכר כשותף בבקרת תהליכים תאיים מסוגים שונים ( ,)18( ,)16וביניהם נמצא כשותף
בבקרת תהליכי הומיאוסטזיס של רמת הזרחן ביצורים שונים ,משמרים ועד יונקים ( .)12על מנת
לבדוק האם  Ihpkמעורב גם בתהליך תגובת בלוטת הפרתירואיד לשינויים ברמת הזרחן בדם,
בדקנו את ביטויו בתאי הבלוטה ברמת ה mRNA-במודלים שונים של שינויים ברמת הזרחן בדם
או בסביבה המקומית של הבלוטות .ככלים להעלאת רמת הזרחן בסביבת הבלוטה השתמשנו
במודלים המוכרים של דיאטה עתירת זרחן ואדנין (כאן מוצגות לדוגמא תוצאות מדיאטה למשך
זמן של  3ימים ,תוצאות דומות התקבלו גם בדיאטות שנמשכו שבוע ושבועיים) ,או דיאטה דלת
סידן ,וכן בחשיפה מקומית של הבלוטות לתמיסה עתירת זרחן ( ,5mMכאשר הרמה הנורמלית
היא בסביבות  )1mMע"י הנחת פיסת נייר ווטמן הספוגה בתמיסה על גבי הבלוטות לאחר חשיפתן
בניתוח בחיות מורדמות .בשלושת המודלים העליה ברמת הזרחן הביאה לעליה הצפויה ברמת
הביטוי של  PTH mRNAבבלוטות ,ובנוסף לכך גם רמת ה mRNA-של  Ihpkעלתה באופן
משמעותי (תמונה 00א-ג) .מודל של דיאטה דלת זרחן המביאה לירידה ברמת הזרחן בדם ,הביא
אמנם לירידה הצפויה ברמת  ,PTH mRNAאך לא גרם לכל שינוי ברמת הביטוי של Ihpk
( mRNAתמונה 00ד) .תוצאות אלו מצביעות על כך שהאנזים  Ihpkאכן שותף בתגובתיות בלוטת
הפרתירואיד לעליה ברמות הזרחן ובכך לויסות רמת הזרחן בגוף .עם זאת ,לא זיהינו בקרה של
ביטוי האנזים ברמת ה mRNA-במצבים של ירידה ברמות הזרחן .הוצע כי פעילותו של האנזים
להוספת קבוצת זרחן נוספת ,על גבי מולקולות  inositolהמזורחנות בכל ששת הפחמנים שלהן
קשורה לבקרת תהליכים ע"י העברת קבוצת הזרחן ה'עודפת' לחלבונים בתא וגרימת שינויים
בפעילותם .יש מקום להמשך בירור תפקודו ודרכי השפעתו של  Ihpkבתאי הפרתירואיד לשינויים
בביטוי  PTHבמצבים של עליה בריכוז הזרחן ,הדורשים הגברה בייצור  PTHבבלוטה.

32

תמונה  :00השפעות של טיפולים המשנים את ריכוז הזרחן בדם או בסביבת בלוטות הפרתירואיד של חולדות על רמת
ה mRNA-של  PTHו Ihpk-בבלוטות .א-ב .דיאטה עשירה באדנין וזרחן למשך  3ימים (א) או דלת סידן למשך
שבועיים (ב) ,המובילות לעליה ברמת הזרחן בדם ,הביאו לעליה הצפויה ברמת  PTH mRNAבבלוטות וכן לעליה
ברמת Ihpk mRNAבבלוטות הפרתירואיד .ג .השריה מקומית של בלוטות הפרתירואיד בתמיסה עתירת זרחן
( )5mMהביאה גם כן לעליה ברמות  mRNAשל  PTHו .Ihpk-ד .דיאטה דלת זרחן למשך  3ימים ,המביאה לירידה
בריכוז הזרחן בדם ,הובילה לירידה הצפויה ברמת  ,PTH mRNAבלא שחל כל שינוי ברמת RNA .Ihpk mRNA
הופק מבלוטות פרתירואיד שהוצאו במיקרודיסקציה ,ורמת ביטוי ה mRNAs-השונים נבדקה ע"י .qRT-PCR
התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן n=6 ,ב-א' ו-ג' ,ו n=10-ב-ב' ו-ד' p<0.05-* ,ביחס לקבוצת הביקורת.
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מעגל המשוב בין  PTHלFGF23-
 PTHחיוני לקיום הרמות הגבוהות של  FGF23במצב של כשל כלייתי ,ומספיק
להעלאת רמת  FGF23במצב נורמלי
במצב של כשל כלייתי נצפות רמות גבוהות הן של ( PTHהיפרפרתירואידיזם שניוני) והן של
 .)22-23( FGF23עבודה שנעשתה במעבדתנו ע"י דר' ורדית לביא-משהיוף וגלעד וסרמן ושימשה
בסיס למאמר שבנספח  2הראתה כי הורדה של רמת ה PTH-ע"י ביצוע ניתוח להוצאת בלוטות
הפרתירואיד ( )parathyroidectomy, PTXהורידה גם את רמת  FGF23לרמה הנורמלית במודל
של השראת כשל כלייתי בחולדות ע"י מתן דיאטה עשירה באדנין וזרחן (תמונה 02א) .יתרה
מזאת PTX ,אף מנע את העליה ב FGF23-כאשר בוצע לפני השריית הכשל הכלייתי (תמונה 02ב).
בנוסף ,מתן קבוע של  PTHלעכברים על ידי הזלפה קבועה תוך שימוש בosmotic mini-pumps-
למשך שלושה ימים הביאה לעלייה ברמת  FGF23הן בסרום והן ברמת ביטוי FGF23-mRNA
בתאי עצם הגולגולת (( )calvariaתמונה 02ג) .יצוין כי במקביל לשינויים ברמות  PTHוFGF23-
שחלו בעקבות ה PTX-או מתן ה PTH-היו גם שינויים ברמות הסידן ,הזרחן ו 1,25D-בדמן של
חיות הניסוי ,שבעצמם עשויים להשפיע על רמת ביטוי ( FGF23לדוגמא תמונה 02ד-ה ,המציגה
את שינויי הסידן והזרחן בניסויי ה .)PTX-לכן ,עלה הצורך באימות השפעת  PTHעל FGF23
במערכת תאית מבודדת ,בה לא חלים שינויים נוספים למעט הטיפול הניתן על ידנו.
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תמונה  PTH :02הכרחי לעליית רמת  FGF23המושרית במודל של כשל כלייתי ומתן  PTHמעלה רמות  ,FGF23אך
שינויי רמות  PTHמלוות גם בשינויים נוספים כדוגמת רמות סידן וזרחן בדם .א PTX .מתקן את רמתו הגבוהה של
 FGF23הנגרמת מאי ספיקת כליות .דיאטה עתירת אדנין וזרחן (המשרה כשל כלייתי) ניתנה לחולדות למשך שבוע.
ביום הרביעי למתן הדיאטה חלק מהחולדות עברו ניתוח להוצאת בלוטות הפרתירואיד ) (PTXוחלק מהחולדות עברו
ניתוח דמה ) .(shamדגימת דם נלקחה מהחולדות ביום הרביעי (לפני הניתוח) והשביעי לדיאטה (כפי שמתואר
בתחתית התמונה) .מתוארים ערכי ( PTHלמעלה) ,ו( FGF23-למטה) בסרום .ב PTX .מונע עליית  FGF23כתוצאה
מאי ספיקת כליות .חולדות נורמליות נותחו ( PTXאו  .)shamיומיים לאחר מכן נלקחה דגימת דם מהחולדות
ולאחריה (מיום  )3ניתנה לחולדות דיאטת אדנין וזרחן למשך  4ימים (כמתואר בתחתית התמונה) .בסוף הניסוי ( 4ימי
דיאטה ו 7-ימים לאחר הניתוח) נלקחה מהחולדות דגימת דם נוספת לבדיקת רמת ( PTHלמעלה) ו( FGF23-למטה)
בסרום .התחום האפור מייצג את טווח הערכים התקין של  PTHו .FGF23 -התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן,
 p<0.05-* .n=4-8בין  PTXל p<0.05-** .sham-בין שתי הבדיקות שנלקחו מאותה קבוצת טיפול .מוצגות
התוצאות של ניסוי אחד מתוך שני ניסויים שנתנו תוצאות דומות .ג .מתן קבוע ורצוף של  PTHלעכברים בעזרת
משאבות זעירות ) (50 g/kg/day) PTH .(mini-pumpsאו  vehicleניתן לעכברים ע"י השתלת osmotic mini-
 pumpsמתחת לעור .לאחר  3ימים העכברים הוקרבו ונקבע ערך  FGF23בדם ,ורמת  FGF23 mRNAבעצם
הגולגולת .ד PTX .מעלה את רמת הזרחן ומוריד את רמת הסידן בחולדות עם אי ספיקת כליות .מהלך ניסוי כמתואר
ב-א' .מוצגים ערכי זרחן (למעלה) ,וסידן (למטה) בסרום .ה PTX .מעלה את רמת הזרחן ומוריד את רמת הסידן
בחולדות עוד לפני השראת הכשל הכלייתי .מהלך ניסוי כמתואר ב-ב' .מוצגים ערכי זרחן (למעלה) וסידן (למטה)
בסרום .התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן p<0.05-* .n=4-8 ,בין  PTXל sham-או בין  PTHל-** .control-
 p<0.05בין שתי הבדיקות שנלקחו מאותה קבוצת ניתוח .מוצגות התוצאות של ניסוי אחד מתוך שני ניסויים שהניבו
תוצאות דומות.

ל PTH-השפעה ישירה להגברת ביטוי  FGF23בתאי UMR106
במערכות המודל  in-vivoשהוצגו לעיל ,להתערבות ברמות  PTHישנן כאמור גם השלכות נוספות
כדוגמת שינויים בריכוזי סידן ,זרחן ו 1,25D-בדם ,אשר גם להם תפקיד בבקרת הביטוי של
 .FGF23לכן ,קשה לבודד את ההשפעה הישירה של  PTHעל ביטוי  FGF23בתאי העצם ולהוכיח
שאכן היא קיימת .על מנת לבדוק האם אכן קיימת השפעה ישירה שכזו ,שאינה תלויה בתיווך של
גורמי ביניים בין  PTHל ,FGF23-השתמשנו במערכת  in-vitroשל שורת תאי העצם .UMR106
תאים אלו הינם דמויי אוסטאובלסטים שמקורם בחולדה ,המבטאים  FGF23וכן ,PTHR1
הקולטן ל .PTH-התאים אכן הגיבו לחשיפה ל PTH-בעליה ברמות  ,FGF23 mRNAבריכוזי
 PTHובמשכי זמן שונים (תמונה 03א) .מכאן שקיימת השפעה חיובית ישירה של  PTHעל ביטוי
 FGF23בתאי .UMR106
בנוסף לביטויו של  ,FGF23בדקנו במקביל את ביטויו של הגן לPhosphate-regulating ( Phex-
 ,)gene with Homologies to Endopeptidases on the X chromosomeאשר ידוע כשותף
בתהליך הפירוק של החלבון  .FGF23באופן עקבי מצאנו כי  PTHמפחית את רמתו של Phex
 mRNAבתאי  ,UMR106במקביל לעליה שחלה ברמת ( FGF23 mRNAתמונה 03ב).
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תמונה  :03השפעה ישירה של  PTHלהעלאת ביטוי  FGF23והורדת ביטוי  Phexבתאי  .UMR106תאי UMR106
הודגרו עם  PTHבריכוזים שונים או עם הממס למשכי זמן משתנים שבסופם הופק  RNAונבדקו רמות הmRNA-
של  Phex ,FGF23וגן הביקורת  .GAPDHא .עליה בביטוי  FGF23 mRNAבעקבות טיפול ב PTH-בריכוזים שונים
למשך  24שעות (מימין) ,ובריכוז של  10-7Mלמשך זמנים שונים (משמאל) .ב .ירידה בביטוי  Phex mRNAבאותם
תאים בעקבות טיפולים כמתואר ב-א' .רמות ה mRNA-נמדדו ע"י  ,qRT-PCRומוצגות כממוצע±שגיאת תקן של
מידת השינוי ברמות ה mRNA-בהשוואה לממוצע הביטוי בתאים המטופלים בממס p<0.05-* ,n=6 .ביחס לקבוצת
הביקורת שטופלה בממס בלבד.

בקרת ביטוי  FGF23בתאי  UMR106הינה תלוית שעתוק ,ומתרחשת הן ברמת
השעתוק והן בשלבים שלאחר השעתוק
לאחר שראינו שאכן קיימת השפעה חיובית ישירה של  PTHעל רמת  FGF23 mRNAבתאים,
בדקנו באיזה שלב במהלך חיי ה RNA-מתרחשת השפעה זו .על מנת לבדוק האם ההשפעה הינה
תלוית שעתוק ,השתמשנו ב ,)ActD( actinomycin-D-מעכב של כלל תהליכי השעתוק בתא,
במקביל לחשיפת התאים ל .PTH-ניסוי זה הראה כי בהעדר שעתוק נמנעת העליה ברמת FGF23
 mRNAבתגובה ל( PTH-תמונה 04א) .עובדה זו מצביעה על כך שההשפעה של  PTHעל FGF23
הינה תלוית שעתוק .עם זאת ,תוצאה זו עדיין לא מוכיחה כי ההשפעה מתרחשת ברמת השעתוק
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של הגן ל FGF23-עצמו ,ועדיין ניתן לצייר תהליך של הגברת שעתוק של גן אחר כלשהו ,המעלה
את רמת  FGF23 mRNAבתא ,בשלב השעתוק או לאחריו .דוגמא לתהליך כזה ניתן לראות
למשל בהשפעת  PTHעל רמת  Phex mRNAבתאים אלו PTH :מוריד כאמור את רמת Phex
 ,mRNAאך בנוכחות של  ,ActDהשפעה זו נעלמת ואין ירידה ברמת  Phex mRNAלמרות
נוכחות ( PTHתמונה 04ב) .במקרה זה בוודאי שמעורב שעתוק של גורם נוסף ,שהוא הגורם
לירידת רמתו של  ,Phexשהרי עצירת השעתוק (ע"י  )ActDמביאה לנוכחות גבוהה יותר של Phex
.mRNA

תמונה  :04השפעת  PTHעל רמת  FGF23ו Phex-בתאי  UMR106היא תלוית שעתוק .א .רמת FGF23 mRNA
לאחר חשיפה ל PTH-לבדו או ביחד עם  ActDלמשך  08שעות .ב .רמת  Phex mRNAבאותו הניסוי .רמות ה-
 mRNAנמדדו ב ,qRT-PCR-ומוצגות כממוצע±שגיאת תקן של מידת השינוי ברמות ה mRNA-בהשוואה לממוצע
הביטוי בתאים המטופלים בממס p<0.05-* ,n=3 .ביחס לקבוצת הביקורת שטופלה בממס בלבד p<0.05-# ,ביחס
לקבוצה שטופלה ב PTH-בלבד .מוצגות תוצאות ניסוי אחד מתוך שלושה ניסויים שהראו תוצאות דומות.
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על מנת לבדוק האם השפעת  PTHעל רמת  FGF23מערבת שינוי בשעתוק הגן ל FGF23-עצמו,
השתמשנו במערכת של פלסמיד המכיל גן מדווח ( )firefly luciferaseהנמצא תחת בקרת הביטוי
של מקטע באורך  8kbמהפרומוטור של  .FGF23הגן המדווח הוחדר יחד עם פלסמיד ביקורת
ליעילות הטרנספקציה ( )TK-renilla luciferaseע"י טרנספקציה חולפת לתאי .UMR106
התאים נחשפו ל PTH -ונמדדה רמת ביטוי הגן המדווח בתמצית התאים (תמונה 02א) .בניסוי זה
נמצאה עליה בביטוי הגן המדווח בעקבות חשיפה ל ,PTH-המעידה על כך שאכן ישנה השפעה של
 PTHלהגברת שעתוק הגן ל FGF23-ושההשפעה של  PTHלהעלות ביטוי מתווכת על ידי המקטע
באורך  8kbמתוך הפרומוטור של  .FGF23שיטה נוספת בה השתמשנו על מנת לבדוק את
ההשפעה של  PTHלהעלאת רמת השעתוק של הגן ל FGF23-היא  qRT-PCRבו נעשה שימוש
בשני זוגות פריימרים שונים .פריימר אחד המכוון למדידת רמת ה mRNA-הבוגר ,ושני המכוון
למדידת תעתיק ה RNA-הראשוני שזה אך נוצר וכך להעיד על מידת השעתוק של הגן (תמונה
02ב) .בדיקה זו הראתה כי חשיפת התאים ל PTH-מעלה את רמת ה mRNA-הבוגר של FGF23
כפי שהראינו קודם (תמונות 7ג8 ,א0 ,א) ובנוסף לכך מתרחשת גם עליה משמעותית ברמת
התעתיק הראשוני ,עובדה המעידה על עליה בשעתוק של הגן ל .FGF23-יחד עם זאת ,חלה עליה
גם ביחס שבין רמת ה mRNA-הבוגר לבין התעתיק הראשוני ,עובדה המצביעה על כך שבנוסף
להגברת השעתוק מתקיימים גם תהליכים המתרחשים לאחר השעתוק ,המגבירים את יציבות ה-
( RNAתמונה 02ג) .לאור תוצאותינו ,ניתן לומר כי העליה המשמעותית ברמת ה mRNA-של
 FGF23המתרחשת בעקבות החשיפה ל PTH-הינה תלוית שעתוק ,ומערבת הן הגברה של שעתוק
הגן  FGF23עצמו והן תהליכים בשלבים שלאחר השעתוק המביאים להגברת יציבותו של
התעתיק הבוגר של .FGF23
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תמונה  :02העליה ברמת  FGF23 mRNAמתרחשת הן ברמת השעתוק והן בשלבים שלאחר השעתוק .א .סכמה של
הגן המדווח ששימש להערכת ההשפעה של  PTHעל שעתוק הגן ל( FGF23-למעלה) ,ותוצאות ביטוי הגן המדווח
(למטה) .תאי  UMR106עברו טרנספקציה חולפת עם פלסמיד המכיל גן מדווח ( )firefly luciferaseהנמצא תחת
בקרת הביטוי של מקטע באורך  8kbמהפרומוטור של  .FGF23הגן המדווח הוחדר יחד עם פלסמיד ביקורת ליעילות
הטרנספקציה ( .)TK-renilla luciferaseהתאים נחשפו ל PTH -למשך  13שעות ונמדדה רמת ביטוי הגן המדווח
בתמצית התאים .התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן .n=3 ,p<0.05-* ,תוצאה מייצגת של ניסוי אחד מתוך
חמישה שהראו תוצאות דומות .ב .תרשים סכמטי של מקטע מהגן ל ,FGF23 -תעתיק  RNAראשוני ,ו mRNA-בוגר,
ומיקומי הפריימרים המאפשרים אבחנה בין שני סוגי ה RNA-בריאקציית  .qRT-PCRג .מדידת רמות FGF23
 mRNAו .FGF23 pre-mRNA-תוצאות  qRT-PCRעם שני זוגות פריימרים כמתואר ב-ב' ,על  RNAשהופק
מתאים עם או ללא טיפול ב ,PTH-וכן חישוב היחס בין שני סוגי ה .RNA-התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן

של מידת השינוי ברמות ה mRNA-בהשוואה לממוצע הביטוי בתאים המטופלים בממס.n=4 ,p<0.05-* .
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השפעת  PTHעל ביטוי  FGF23בתאי  UMR106מתווכת ע"י מסלולי האותות של
 PKC ,PKAוWnt-
מסלולי האותות התוך-תאיים המופעלים עקב חשיפה ל PTH-נבדקו ברקמות שונות ובהקשר
להשפעות אחרות שיש ל PTH .PTH-פועל על תאי המטרה שלו על ידי קישור שלו לקולטן
 PTHR1והפעלת מסלולי האותות של ) Protein kinase A (PKAובמידה פחותה Protein kinase
) .(90) C (PKCכמו-כן נמצא כי  PTHמפעיל את מסלול האותות של  ,Wntבעיקר דרך עיכוב
ביטוי של  ,Sclerostinמעכב של מסלול  .(76) Wntהוצע ש PTH-מפעיל את מסלול  Wntישירות
ע"י קישור בין הקולטן של  PTHR1לבין קולטן המפעיל את מסלול  ,LRP6 ,Wntוייצוב של β-
 cateninבאוסטאובלסטים PTH .משפיע על מסלול  Wntגם באופן עקיף ,דרך הפעלת PKA
והשפעה שלו על גורמים שנמצאים בהמשך המסלול של  .Wntתאור סכמתי של המסלולים
המופעלים על ידי  PTHמתואר בתמונה 09א .בדקנו האם מסלולים אלו מופעלים גם במערכת
תאי  UMR106בהקשר של ההשפעה של  PTHלהעלאת ביטויו של .FGF23
הראינו את מעורבותו של מסלול  PKAבהגברת ביטוי  FGF23ע"י שימוש ב ,Forskolin-המפעיל
את  .PKAחשיפת תאי  UMR106ל Forskolin-הביאה לעליה משמעותית ברמת

FGF23

( mRNAתמונה 09ב) ,עובדה המציעה מעורבות מסלול זה גם בהשפעת  PTHעל  FGF23בתאים
אלו .עם זאת ,ניכר היה כי השפעתו של  Forskolinלהגברת ביטוי  FGF23פחותה מזו של ,PTH
מה שמרמז על כך ש PTH-מפעיל מסלולים נוספים המובילים לעליה ברמת ,Go6976 .FGF23
מעכב של מסלול  ,PKCשימש להערכת תרומת מסלול זה להשפעת  PTHעל  FGF23בתאי
 .UMR106באופן מפתיע ,חשיפת התאים למעכב זה הביא גם הוא לעליה ברמת FGF23 mRNA
(תמונה 09ב) ,מה שמעיד על כך שהפעלת מסלול  PKCבתאי  UMR106מעכבת ביטוי FGF23
בתאי העצם ואולי משמשת כמערכת ויסות פנימית וכוונון עדין של רמת  FGF23בעקבות חשיפה
ל .PTH-על מנת לבחון האם גם במערכת התאים שלנו  PTHמשפיע על מסלול  ,Wntבדקנו את
רמתו של  Sost mRNAהמקודד לחלבון  ,Sclerostinשהוא כאמור מעכב של מסלול  .Wntחשיפת
התאים ל PTH-אכן הביאה לירידה הצפויה ברמת ( Sost mRNAתמונה 09ג) .מכאן שגם
במערכת זו PTH ,גורם להפעלה של מסלול  .Wntעל מנת לראות האם הפעלת מסלול האותות של
 Wntע"י  PTHקשורה גם להגברת הביטוי של  ,FGF23התאים טופלו בחלבון Sclerostin
רקומביננטי במקביל לטיפול ב ,PTH-על מנת 'לעקוף' את החסר ב Sclerostin-הנוצר עקב
החשיפה ל .PTH-טיפול מקביל זה אכן הביא לירידה בהשפעתו של  PTHעל ביטוי  FGF23שבאה
לידי ביטוי בירידה משמעותית של רמת  ,FGF23 mRNAאם כי רמתו עדיין נשארה גבוהה
משמעותית מזו שנצפתה בתאים שלא טופלו כלל (תמונה 09ד) .תוצאות אלו מעידות על כך
שהמסלולים השונים מופעלים במקביל בעקבות החשיפה ל PTH-וסכום השפעותיהם הוא המביא
לתוצאה הסופית של העליה בביטוי  FGF23בתאי .UMR106
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תמונה  PTH :09פועל להגברת ביטוי  FGF23בתאי  UMR106בתיווך מסלולי האותות של  PKC ,PKAו .Wnt-א.
תאור סכמתי של מסלולי אותות המופעלים ע"י  PTHבמערכות אחרות .ב .השפעת הפעלת מסלול  PKAע"י
 Forskolinועיכוב מסלול  PKCע"י  Go6976על רמת  FGF23 mRNAבתאי  ,UMR106בהשוואה להשפעתו של
 Go6976 ,Forskolin .PTHאו ממס הוספו לתאי  UMR106למשך  13שעות .בסוף הניסוי הופק ה RNA-ורמת
ביטוי  FGF23נבדקה על ידי  .qRT-PCRג PTH .מוריד רמת  Sclerostinבתאי  .UMR106תאי  UMR106טופלו ב-
 PTHכמתואר בתמונה 8א ולאחר  24שעות הופק  RNAונמדדו רמות  Sost mRNAע"י  .qRT-PCRד .תאי
 UMR106הודגרו עם חלבון ( Sclerostinהמקודד על ידי  )Sostלבד או יחד עם  PTHלמשך  24שעותSclerostin .
הפחית משמעותית את השפעתו של  PTHעל רמת  FGF23בתאי  .UMR812ה .בחינת השפעת מסלולי האותות של
 PTHעל פעילות הפרומוטור של  FGF23ע"י שימוש ב firefly luciferase-כגן מדווח .ו .בחינת ביטוי FGF23
האנדוגני באותם התאים כמו ב-ה' .התוצאות מוצגות כממוצע±שגיאת תקן p<0.05-* ,n=4-8 ,ביחס לקבוצת
הביקורת p<0.05-# ,ביחס לקבוצת .PTH

כדי לבחון כיצד משפיע כל אחד מהמסלולים המופעלים על ידי  PTHעל ביטוי הגן ל,FGF23-
מדדנו את השפעתם של המודולטורים של מסלולי האותות השונים על פעילות הפרומוטור ל-
 .FGF23בבדיקת רמת פעילות הפרומוטור של  FGF23ע"י שימוש בגן מדווח רואים כי טיפול ב-
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 PTHמעלה את פעילות הפרומוטור (תמונות 81א ו88-ה) .עם זאת ,הפעלת מסלול ( PKAע"י
 )forskolinאו עיכוב מסלול ( PKCע"י  )GO6976לא השפיעו על פעילות הפרומוטור ,על אף
שהעלו את רמות  FGF23 mRNAהאנדוגני באותו ניסוי (תמונה 82ו ו82-ב) .בניגוד לכך ,טיפול
ב sclerostin-ביחד עם  PTHהביא למניעת העליה בפעילות הפרומוטור (תמונה 82ה) ,בהתאמה
להפחתת התגובה של  FGF23האנדוגני ל PTH-שנצפתה בטיפול כזה (תמונה 82ד) .יצוין כי
בניסוי הספציפי המוצג בתמונה 82ה-ו לא נראה עיכוב של  sclerostinעל הגברת ביטוי FGF23
האנדוגני הנגרמת ע"י  ,PTHעל אף שהראה עיכוב ברור ברמת ביטוי הגן המדווח [88ה]) .תוצאות
אלו מציעות כי השפעת מסלולי  PKAו PKC-מתרחשת בשלבים שלאחר השעתוק ואילו השפעת
מסלול האותות של  Wntמתרחשת ברמת שעתוק הגן ל.FGF23-
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דיון ומסקנות
 PTHמהווה מרכיב מרכזי במערך של הומיאוסטאזיס סידן וזרחן בגוף ,ועקב כך מצוי ביחסי
גומלין הדוקים עם הגורמים האחרים במערכת ומקיים איתם מעגלי משוב אנדוקריניים.
כפי שניתן לראות בתרשים שבתמונה ( 07עיבוד על-פי תרשים מעבודת הדוקטורט של ד"ר ורדית
לביא-משהיוף) ,מערכת האיזונים הינה מורכבת ורבת זרועות ,ובכמה מהם נגענו בעבודה זו.

תמונה  :07מעגלי משוב בבקרת איזון סידן וזרחן .תיאור יחסי הגומלין שבין  ,1,25(OH)2D3 ,FGF23 ,PTHסידן
וזרחן .החיצים המודגשים מציינים את זרועות ההשפעה בהן התמקדנו בעבודה זו.

 VDRבפיזיולוגיה של הפרתירואיד
בקרת ביטויו של  PTHע"י  1,25Dהינה עובדה מקובלת ומבוססת היטב מזה שנים .התופעה של
ירידה בביטוי  PTHבעקבות טיפול ב 1,25D-הודגמה במערכות ניסוי  in vitroשונות  -תרבית
ראשונית של תאי פרתירואיד מבקר ואדם ( ,)13(,)3ביטוי הגן בתאים בתרבית ע"י טרנספקציה
) ,(91וכן  in vivoבחולדות שטופלו ב 1,25D-והראו ירידה ברמות  ,PTHברמת החלבון בדם
וברמת  PTH-mRNAבבלוטות הפרתירואיד ( .)1מעל לכל אלו עומדת העובדה כי  1,25Dמשמש
קלינית כטיפול יעיל ביותר להורדת רמת  PTHאצל מרבית החולים הסובלים מהיפר-
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פרתירואידיזם ,אם כי לא בכולם ) .(92במערכות מודל של עכברי  knock-outבהם בוצעה החסרה
של קולטן תפקודי ל 1,25D-בכל תאי הגוף הופיעה גם רמה גבוהה של  PTHוהיפרפרתירואידיזם
( ,)22מה ששוב מצביע לכאורה על תפקידו של  1,25Dבבקרה השלילית על  .PTHמנגד ,אותם
מודלים של עכברי  VDR knock-outכלל גופי הראו תיקון של רמות  PTHהגבוהות לאחר תיקון
של רמת הסידן בדם על ידי דיאטה עשירה בסידן ולקטוז להגברת הספיגה ,מה שמעיד על משניותו
של  1,25Dביחס לרמת הסידן בבקרת ביטוי  .)31( PTHעל מנת להעריך את מידת השפעתו של
 1,25Dעל ביטוי  PTHבפרתירואיד במבּודד מהשפעות נוספות הקיימות במערכות in-vivo
כדוגמת עכברי  ,VDR knock-outיצרנו זן עכברים בו החסרת ה VDR-התרחשה בפרתירואיד
בלבד ( .)PT-VDR-/-לאור ההנחה המקובלת כל-כך אודות השפעתו המשמעותית של  1,25Dעל
 PTHבאופן פרמקולוגי ,מפתיע היה לגלות כי בזן העכברים הטרנסגנים שיצרנו לא התקבלה
השפעה דרמטית על רמת  .PTHנצפתה אמנם עליה קלה ברמת  PTHבדם ,אך פחותה בהרבה מזו
שבעכברי ה knock-out-הכלל-גופי .העליה ברמת  PTHבדם בעכברי  PT-VDR-/-היתה כאמור
קלה ,אך משמעותית גם סטטיסטית וגם ביולוגית  -כפי שעלה מבדיקת סמן ספיגת העצם CTX
( )C-terminal collagen crosslinksשעלה בעכברים אלו ,כצפוי מעליה קבועה ברמת PTH
המובילה לאפקט קטבולי על העצם .על מנת לוודא שהתוצאה אכן אמיתית ,השתמשנו בשתי
דרכים על-מנת להראות כי אכן חלה ההחסרה המצופה של המקטע המקודד לאקסון  2בגן ל-
 .0 :VDRריאקציית  PCRלוידוא החסרת המקטע ברצף הגנומי בתאי הפרתירואיד תוך שימוש
ב DNA-שבּודד מאיזור הפרתירואיד .2 .ריאקציית  RT-PCRלבדיקת סוג ה mRNA-של VDR
המתבטא בתאים אלו ,שהראה ביטוי של  mRNAהחסר את אקסון  ,2המּוצא עקב פעילות Cre-
 recombinaseבתאים .על מנת לבצע בדיקה מסוג זה נדרשנו ל RNA-מרקמת הפרתירואיד הנקי
מ RNA-של רקמה סובבת .גודלה הזעיר של בלוטת הפרתירואיד בעכברים אינו מאפשר בידוד
שלה מרקמת התירואיד הסובבת באמצעים ניתוחיים רגילים ,ועל כן פיתחנו שיטה להפרדת תאים
מרקמת הפרתירואיד באופן נקי .השיטה מבוססת על שימוש בחתכים היסטולוגיים של איזור
הבלוטה ,ובידוד של תאי הבלוטה תוך שימוש בטכנולוגיית laser-capture microdissection
(תמונה 2א) .על אף הכמות הקטנה של הרקמה המתקבלת בשיטה זו ,הצלחנו להפיק RNA
בכמות מספיקה לביצוע ריאקציות  RT-PCRולקבל תוצאות משמעותיות .היכולת לקבל רקמת
פרתירואיד נקיה מעכברים ולהפיק ממנה  RNAלאנליזה הינה חשובה ביותר לחקר פיזיולוגיית
ופתולוגיית הפרתירואיד במודלים שונים של עכברי מעבדה .אקסון  ,2העובר את ההחסרה ,מכיל
גם את אתר תחילת התרגום של החלבון ,ועל כן הנחנו כי החלבון  VDRלא יתבטא בתאי
הפרתירואיד .על מנת לוודא זאת ביצענו צביעה אימונוהיסטוכימית בחתכים היסטולוגיים של
אזור הבלוטה ,לנוכחות של חלבון ה VDR-בבלוטת הפרתירואיד .בצביעה זו אכן התקבלה צביעה
פחותה משמעותית ביחס לבלוטות של עכברי ביקורת (תמונה 4א) .יש לציין כי גם בעכברי VDR-/-
 ,בהם מתרחשת ההחסרה בכל הגוף ,וגם בעכברי  ,PT-VDR-/-בהם ההחסרה ספציפית לבלוטת
הפרתירואיד ,נראתה צביעה שארית של החלבון  VDRבבלוטות .צביעה שארית זו נובעת
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מהיווצרות חלבון  VDRחלקי ,המתורגם מנקודה מאוחרת יותר ב .mRNA-חלבון זה אינו כולל
את אתר קשירת ה DNA-ועל-כן אינו תפקודי ,כפי שתואר בעבר ע"י  Bula et al.אודות זני
עכברים עם החסרה מסוג זה ( .)12הקולטן לסידן  CaRהינו אחד מגני המטרה המבוקרים ע"י
 1,25Dבתיווכו של  ,VDRשביטויו מוגבר בעקבות נוכחות  .)11(,)13( 1,25Dבהתאם לכך ,רמתו
בבלוטות הפרתירואיד יורדת במצב של היפרפרתירואידיזם שניוני הנגרם עקב כשל כלייתי ומלווה
ברמה נמוכה של  1,25Dבדם ( .)22גם במודלים של זני העכברים השונים בהם קיימת החסרה של
( VDRכלל גופי או בבלוטת הפרתירואיד בלבד) אותם הצגנו בעבודה זו ניכרת ירידה ברמת ביטוי
של  ,CaRכפי שהודגם בצביעות אימונוהיסטוכימיות (תמונה 4ב) .סביר היה להניח כי ירידה זו,
שניתן לייחסה להיעדר השפעתו החיובית של  1,25D/VDRעל ביטוי  ,CaRתגרום לעליה ברמת
 PTHהמיוצר ומופרש מבלוטות הפרתירואיד עקב ירידת ההשפעה המעכבת של  CaRעל
הפרתירואיד .בעכברים בהם חלה החסרה כלל-גופית של  VDRאכן קיימת רמה גבוהה של ,PTH
אך במודל של ההחסרה הספציפית לפרתירואיד של  VDRהעליה ברמת  PTHבסרום היתה קלה
בלבד .בנוסף ,ניסוי של בדיקת תגובתיות בלוטות הפרתירואיד לשינויים מלאכותיים בריכוזי
הסידן בדם ע"י הזרקות סידן או  ,EGTAויצירת עקומת תגובתיות הבלוטה לסידן ( )22הראה כי
עכברי  PT-VDR-/-שומרים על תגובה תקינה של בלוטות הפרתירואיד לשינויים אלו .במודל של
עכברים בהם הושרתה חסימה של מסלול האותות מ CaR-בפרתירואיד ,ע"י ביטוי dominant-
 ,negative Gαqהתקבלה רמה גבוהה של  PTHבדם ( .)23תוצאות אלו מובילות למסקנה כי גם
ביטוי מופחת של  CaRבבלוטה עדיין מספיק על-מנת לשמר את התגובתיות התקינה לשינויים
בריכוזי הסידן ,ואם-כן העליה ברמת  PTHבעכברים אינה תוצאה של שיבוש הבקרה ע"י CaR
אלא כנראה תוצר ישיר של היעדר בקרה מעכבת ע"י  VDRעצמו .הרמה הגבוהה מאוד של PTH
בעכברי  VDR-/-כלל גופי אינה נובעת אם כן מירידת רמת ביטויו של  CaRאלא מהמצב
ההיפוקלצמי בו הם נתונים .על אף העליה ברמת  PTHבדמם של עכברי  ,PT-VDR-/-צביעה
אימונוהיסטוכימית הראתה דווקא ירידה משמעותית ברמת החלבון  PTHבבלוטות פרתירואיד
מעכברים אלו .תופעה זו מתאימה להימצאותם של מאגרי הפרשה מוגבלים בבלוטות
אנדוקריניות ככלל ( )81(,)21ועוד יותר בפרתירואיד ( ,)22ועולה בקנה אחד עם תצפיות קודמות
שהראו דלדול של כמות גרנולות ה PTH-בבלוטות לאחר שעות ספורות של גירוי היפוקלצמי (.)12
מאגרים מוגבלים אלו מדגישים את מרכזיותם של תהליכי הייצור מחדש של  PTHברמת ביטוי
הגן ,יציבות תעתיק ה RNA-ורמת התרגום ,וכן פרוליפרציית תאי הבלוטה ,במקרים של
היפרפרתירואידיזם .גם בעכברי  VDR-/-כלל גופי נצפתה ירידה בתכולת ה PTH-בבלוטות לרמה
הדומה לזו שבעכברי  ,PT-VDR-/-זאת על אף הרמות הגבוהות בהרבה של  PTHהמופרשות
לסרום .צביעה אימונוהיסטוכימית לסמן הפרוליפרציה  ,ki-67הראתה בבלוטות הפרתירואיד של
עכברי  VDR-/-כלל גופי רמת פרוליפרציה גבוהה משמעותית ביחס לעכברי ביקורת ועכברי PT-
 .VDR-/בנוסף לכך ,בדיקת ביטוי הגן ל PTH-ברמת ה ,mRNA-בדוגמאות  RNAשהופקו47

מחתכי תירו-פרתירואיד ע"י  ,laser-capture microdissectionהראו עליה משמעותית בעכברי
 VDR-/כלל גופי ביחס לעכברי ביקורת ועכברי  .PT-VDR-/-הגברת פרוליפרציה ורמת ייצור PTHבבלוטות הפרתירואיד נצפו כאמור רק בעכברי  VDR-/-הכלל-גופי ולא בעכברי ,PT-VDR-/-
על אף שבשניהם  VDRחסר בבלוטות באותה מידה .עובדה זו מעידה על כך ששתי התופעות הן
ככל הנראה תוצאה של המצב ההיפוקלצמי בו נתונים עכברים עם החסרה של  VDRכלל גופית,
וכי הן חשובות לקיום היפרפרתירואידיזם הנגרם עקב היפוקלצמיה .הפנוטיפ של עכברי PT-
 VDR-/שונה מאוד מזה של עכברי  VDR-/-כלל גופי הכולל בין השאר גם היפרפרתירואידיזם,היפרפלזיה של בלוטות הפרתירואיד והיפוקלצמיה משמעותית .קשה להפריד בין השפעת החוסר
ב VDR-לכשעצמו לבין השפעות הנגרמות מהמצב ההיפוקלצמי בו נתונים עכברים אלו .למעשה
נראה כי הגורם המרכזי למרבית התופעות הפתולוגיות בעכברי  VDR-/-כלל גופי הוא דווקא
ההיפוקלצמיה ,מאחר שתיקון רמת הסידן של עכברים אלו ע"י שימוש בדיאטה עתירת סידן
ולקטוז הביאה לתיקון של רובן .עם זאת ניתן להצביע על מספר תופעות הקשורות כנראה באופן
ישיר לחסר ב ,VDR-שאינן מתוקנות עם תיקון רמת הסידן או מופיעות עוד לפני התהוות
ההיפוקלצמיה ,ביניהן ניתן למנות את חוסר השיער והפרעות בהתפתחות לוחיות הגדילה בעצמות
( .)31(,)13בעבודה זו יצרנו מודל של החסרה ספציפית של  VDRבבלוטות הפרתירואיד,
המאפשרת בחינה של השפעת החסר ברקמה זו בלבד שלא על רקע השפעות שונות הנובעות
מהחסרתו ברקמות אחרות ,שהעיקרית שבהן היא כאמור ההיפוקלצמיה .תוצאות עבודתנו חשפו
את מעורבותו של  VDRבכיוונון העדין של רמות ההפרשה הבזאליות של  ,PTHכאשר ניתן להציע
מספר שלבים בהם יכולה להתרחש השפעה זו  ,כדוגמת הגברת ייצור  PTHברמת התרגום ,ייצוב
התוצר החלבוני או היפרטרופיה של תאי הבלוטות .כמו-כן ,תוצאותינו מצביעות על העובדה כי
בעכברים בהם נוכחת רמה גבוהה מהרגיל של  PTHבסרום ,מתקיימים מנגנוני איזון נוספים
השומרים על רמת הסידן בערכיה הנורמליים .ממצאינו שהראו כי החסרה של  VDRבבלוטות לא
הביאו לעליה בפרוליפרציית תאי הפרתירואיד מצביעים על כך שההיפרפלזיה הנצפית בעכברי
 VDR-/כלל גופי אינה נובעת מהחסרת ה VDR-בבלוטות ,אלא מההיפוקלצמיה בה נתוניםעכברים אלו .מסקנה זו עולה בקנה אחד עם ממצאים קודמים במעבדתנו ,שהדגימו עליה
בפרוליפרציית תאי הפרתירואיד בחולדות במצב של היפוקלצמיה למרות קיומן של רמות גבוהות
של  .)811( 1,25Dהשפעתה המינורית של החסרת  VDRבבלוטות הפרתירואיד עומדת לכאורה
בסתירה למידע המבוסס אודות יכולת של מתן  1,25Dלהוריד רמות  ,PTHאך כבר הוצע בעבר כי
קיימים גם קולטנים אחרים ל ,1,25D-אשר אינם תלויים ביכולתו של  VDRלהיקשר לאתרי
בקרה של גני מטרה ב .)818( DNA-לסיכום פרק זה  -יצרנו זן עכברים החסרים קולטן תפקודי
לויטמין  Dבפרתירואיד בלבד ,על מנת לאפשר אבחנה של תפקידו בפרתירואיד עצמו ,בלא
השפעות רקע .מודל זה הראה כי ל VDR-תפקיד בקביעת רמת ההפרשה הבסיסית של PTH
מבלוטות הפרתירואיד ,וכן רמת הביטוי של הקולטן לסידן  CaRבתאי הבלוטות .הירידה בביטוי
 CaRעשויה להפחית את עיכוב הפרשת  ,PTHוכך להביא לעלית רמתו בדם ,אם כי הראינו כי
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יכולת הבלוטות להגיב לשינויים ברמות הסידן נשמרו על אף הירידה בביטוי  .CaRהמסקנה
המרכזית ממודל זה היא העובדה המפתיעה כי ל VDR-תפקיד מינורי בלבד בתפקוד הפיזיולוגי
של בלוטת הפרתירואיד ,בניגוד להשפעתו הפרמקולוגית המשמעותית של  1,25Dלדיכוי הפרשת
 PTHמהבלוטות.
 PTHוסוכרת
חולים הסובלים מסוכרת מציגים לעיתים ירידה ברמת  PTHבדם ,אפילו במקרים בהם קיים גם
כשל כלייתי המביא בדרך כלל לעליה ברמת  PTHבשל נוכחות של רמות גבוהות של זרחן ורמות
נמוכות של  1,25Dוסידן .ההסבר לרמות הנמוכות של  PTHבחולים סוכרתיים טרם הוברר .על
מנת לפתוח דרכים לחקר התופעה בחננו האם מודלים נסיוניים ידועים לסוכרת מסוג  2מציגים
גם הם רמות  PTHנמוכות ,ויכולים לשמש כמודל לחקר שאלה זו .עכברי  db\dbמפתחים סוכרת
עקב חוסר בקולטן ללפטין ,השותף בבקרת רעב ושובע ומאזן האנרגיה .עכברים אלו מפתחים
עודף משקל וסוכרת מסוג  ,2אך בבדיקותינו לא הראו שינוי משמעותי ברמות  PTHבדם .חולדות
כהן הינן זן של חולדות בעלות רקע גנטי ההופכן למועדות להפוך לסוכרתיות בצריכת דיאטה
עתירת אנרגיה .חולדות אלו מהוות מודל מוצלח לחקר תופעות שונות הקשורות בסוכרת .בבדיקת
רמת ה PTH-בדמן עלה כי רמת ה PTH-דווקא עולה בעקבות מתן דיאטה משרת-סוכרת ,אך
נראה כי תופעה זו אינה תלויית המצב הסוכרתי אלא 'תופעת לוואי' של הדיאטה עצמה ,מאחר
שמגמה זהה נצפתה גם בזן חולדות הביקורת ,שאינן מפתחות סוכרת .מודל מוכר נוסף לחקר
סוכרת מסוג  2הוא של פסמונים ,אשר ביניהם קייימת תת-אוכלוסיה הנוטה לפתח סוכרת
בעקבות הזנה בדיאטה עתירת אנרגיה .בבחינת רמת ה PTH-בדגימות סרום של פסמונים שאינם
מפתחים סוכרת ושל כאלו המפתחים סוכרת בשלבים שונים של התקדמות המצב הסוכרתי
מצאנו כי פסמונים שהוחזקו זמן ממושך של מספר חודשים על דיאטה משרת-סוכרת ,ושהו לכן
זמן ארוך במצב הסוכרתי ,הראו רמות נמוכות משמעותית של  PTHבסרום .מודל זה יכול להוות
אם כן ,כלי אפשרי לחקר תופעת ההיפופרתירואידיזם בחולי סוכרת ,וניתן בעתיד לנסות להשרות
כשל כלייתי בפסמונים כאלו ,על מנת לדמות באופן קרוב יותר את המצב של חולים עם כשל
כלייתי על רקע של סוכרת.
בעבודה זו הראינו גם ראיות ראשוניות לחיזוק ההשערה כי היפופרתירואידיזם בחולי סוכרת
קשור בזמינות-יתר של רטינואידים בסרום ,אשר עשויים להגביר את הפעלת המסלול המתווך ע"י
 VDRבשיתוף עם הקולטן לחומצה רטינואית  ,RXRהמעכב ביטוי  .PTHזמינות יתר זו קשורה
כנראה לעליה ברמת החלבון  ,RBP-4המתפקד כנשא לחומצה רטינואית בדם .נמצא כי רמת
 RBP-4בדם עולה במצבי סוכרת שונים ,וכי הורדת רמתו מיטיבה את המצב הסוכרתי .תוצאות
ראשוניות שלנו הראו כי הורדה של רמת  RBP-4בעכברים באמצעי פרמקולוגי ,על ידי מתן
 Fenretinideהמגביר את הפרשתו של  RBP-4בשתן ,אכן הביאה לעליה ברמת  PTHבסרום.
התפתחות אי ספיקת כליות בחולים סוכרתיים היא סיבוך שמימדיו הולכים וגדלים בשנים
האחרונות בכל העולם .למעשה כ 41%-מהסובלים מכשל כלייתי בישראל הם סוכרתיים ).(102
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עבודות נוספות תוך שימוש במודל הפסמונים שאפייננו יוכלו לתרום להבנת הקשר בין סוכרת ,אי
ספיקת כליות ותפקוד בלוטות הפרתירואיד בשמירת מאזן מינרלים במצבים אלה.
חישת הזרחן בפרתירואיד
אחד מתפקידיו החשובים של  PTHהוא שמירת רמת הזרחן בדם ,ובמקרים בהם חלה עליה
ברמת הזרחן  PTHפועל לתיקונה ע"י עיכוב הספיגה החוזרת של זרחן באבוביות הכליה והפרשת
כמות גדולה יותר של זרחן בנוזל השתן .כפי שעוד יורחב בהמשך PTH ,פועל למטרה זו בשיתוף
עם ההורמון  ,FGF23הפועל גם הוא להגברת הפרשת הזרחן בשתן .רמת הזרחן בדם מבקרת את
הפרשתו של  ,PTHאך עד כה טרם נמצא קולטן לזרחן המתווך השפעה זו על תאי הפרתירואיד,
ולא אופיינו גורמים תאיים השותפים בתהליך זה .בעבודה זו בחננו את מעורבותם של גורמים
תאיים בבקרת רמות  PTHע"י זרחן .מועמדים טבעיים להשתתפות בתהליך הם חלבונים נשאי
זרחן המצויים בתאי הפרתירואיד .בסקירה ברמת ביטוי  mRNAלבדיקת נוכחות של תשעה
נשאים לזרחן המוכרים מרקמות שונות מצאנו כי בתאי הפרתירואיד מתבטאים שלושה ,PiT1 -
 PiT2ו PiT1 .NPT4-ו PiT2-נמצאו כמבוקרים ע"י שינויים ברמת הזרחן החוץ-תאית ,למשל
ברמת ביטוים בתאי הכליה במודל של דיאטה דלת זרחן ( .)812פרופיל הביטוי של נשאי הזרחן
בבלוטות פרתירואיד של חולדות נבדק ע"י  qRT-PCRבמודלים של שינוי רמת הזרחן בדם ,אשר
שינו כמצופה את רמת ביטוי  PTHבתאי הפרתירואיד .תוצאותינו הראו כי בעת שינוי של ריכוזי
הזרחן החוץ תאי בסביבת הבלוטות אכן מתרחשים שינויים גם ברמת ביטוי נשאים אלו.
השינויים לא התרחשו תמיד באותו כיוון בהתאמה לשינוי ברמות הזרחן וה .PTH-לדוגמא  -רמת
 PiT1 mRNAירדה משמעותית בדיאטה דלת זרחן (המביאה לירידה בריכוז הזרחן בסרום
ולירידה ברמת )PTH mRNAאך גם בדיאטה דלת סידן (המביאה לירידה בריכוז הסידן ולעליה
בריכוז הזרחן ,ולעליה ברמת  .)PTH mRNAכמו כן היתה מגמת ירידה ברמת  PiT1בדיאטה
עתירת זרחן ואדנין (המובילה להתפתות כשל כלייתי עם ריכוז זרחן גבוה בדם ,וכן עליה ברמת
 ,PiT2 .)PTH mRNAלעומת זאת ,לא הגיב כלל לדיאטות דלות סידן או זרחן ועלה משמעותית
במצב של כשל כלייתי בעקבות מתן דיאטת האדנין והזרחן יחד .תוצאות אלו מצביעות על כך
שלנשאי הזרחן יש אכן מעורבות בתהליכי תגובתיות בלוטת הפרתירואיד לשינויים בריכוזי הזרחן
החוץ תאי .יחד עם זאת ,במערכות המודל הקיימות ,ובהיעדרה של שורת תאי פרתירואיד ,קשה
לתאר את האופן המדויק בו משתלבים נשאים אלו בתגובתיות של הפרתירואיד לשינויים ברמת
הזרחן בדם ומהם המנגנונים התאיים הקשורים בהם .חשיפה מקומית של הבלוטות לPFA-
( ,)Phosphonoformic acidחסם פרמקולוגי של נשאי הזרחן ,הביאה תוך זמן קצר יחסית לעליה
ברמת  PTHבדם ,שחזרה לרמה רגילה תוך זמן לא רב .החשיפה המקומית של הבלוטות למעכב
בחיות מורדמות למשך זמנים שונים מאפשרת לבדוק את השפעת המעכב ישירות על הבלוטה
ולמנוע את השפעתו הסיסטמית כמעט לחלוטין .העליה ברמת ההפרשה של  PTHמעידה גם היא
על מעורבותם של נשאי הזרחן בבקרת רמת  .PTHלוח הזמנים הקצר במהלכו חלה עליה זו ברמת
 PTHוכן החזרה המהירה לרמות תקינות של  PTHיכולים להצביע על מעורבותם של תהליכים
שאינם תלויי שעתוק ,כגון שינויים במיקום התאי של הנשאים (על ממברנות פנימיות או על פני
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הממברנה התאית) ,או מודיפיקציות על החלבון (כדוגמת זרחון) המשפיעות על פעילותו .תופעה
כזו נמצאה למשל בתפקודו של נשא הזרחן  NaPiIIaהמתבטא באבוביות הכליה ,אשר נמצא כי
ירידה ברמות הזרחן בדם גורמות לגיוסו מממברנות פנימיות לממברנה התאית ובכך להגברת
העברת הזרחן מנוזל השתן אל תוך התא (.)813
גורם תאי נוסף שנמצא כשותף בתהליכי בקרת זרחן במערכות שונות הוא האנזים Inositol
 .)Ihpk1( hexakisphosphate kinase 1אנזים זה מוסיף זרחן למולקולות של הסוכר inositol
המזורחן בכל ששת הפחמנים שלו ( )IP6כך שנוצר קשר בין שתי קבוצות זרחן ,קשר עתיר אנרגיה
וזמין יחסית לפירוק IP7 .שנוצר עקב פעילות האנזים יכול לתפקד בהעברת קבוצת הזרחן
לחלבונים שונים בתא ,ללא תלות בפעילות אנזימי קינאז ,ולגרום לשינויים בפעילותם .פעילותם
של אנזימים מסוגו של  Ihpk1נמצאה כמעורבת בתהליכים תאיים שונים כדוגמת רקומבינציית
 ,DNAתגובה למצבי עקה ,הסעה וזיקולרית ועוד ,וכן בהומיאוסטאזיס זרחן משמרים ועד
יונקים .תוצאותינו אודות רמת ביטוי  Ihpk mRNAבתאי בלוטת הפרתירואיד במערכות ניסוי
שונות בהן נחשפו הבלוטות לריכוזי זרחן הגבוהים מהרמה הנורמלית הראו כי ביטויו של Ihpk8
מוגבר ,בהתאמה לביטוי  PTH mRNAהמוגבר גם הוא .מנגד ,במצב בו רמת הזרחן נמוכה
מהנורמה ורמת  PTH mRNAיורדת ,לא זיהינו שינוי ברמת ביטוי  .Ihpk1 mRNAאפשר
שפעילותו של  Ihpk1מבוקרת גם ע"י שינויים בשלבים שלאחר השעתוק  -רמת תרגום,
מודיפקציות של החלבון ,מיקום תאי וכדומה  -נושאים שיש עוד מקום להרחיב את הבנתנו בהם
במחקר בהמשך .ככל שמדובר בבקרה ברמת ה mRNA-ניתן לומר כי  Ihpk1מעורב בתגובתיות
הפרתירואיד לעליה ברמת הזרחן החוץ תאית במקביל להגברת ייצור  ,PTHאך לא בתהליכים
המעורבים בירידת רמת  PTH mRNAבבלוטה כמו מצבים בהם רמת הזרחן נמוכה מהנורמה.
כרגע לא ניתן עדיין לומר האם השינוי בביטוי  Ihpkקשור ישירות בשינוי רמת  PTHבבלוטה או
שזהו תהליך לוואי משני ,אשר אינו משפיע על ביטוי .PTH
בקרת  FGF23בתאי העצם ע"י PTH
נתונים שעלו מחולים ומערכות מודל של מחלות בהן חל שיבוש במאזן הזרחן הובילו להנחה כי
קיים גורם אנדוקריני הומורלי נוסף השותף במערכת בקרת רמת הזרחן בגוף ( ,)126(,)812אשר
טרם זיהויו כונה  ,phosphatoninומביא לירידה ברמת הזרחן בגוף ע"י הגברת הפרשתו בשתן,
באופן בלתי תלוי ב .PTH-לפני כעשור נתגלה חבר חדש במשפחת הfibroblast growth ( FGFs-
 ,)813( FGF23 - )factorsאשר בהמשך נמצא כי ניתן לזהותו עם ה phosphatonin-התיאורטי
( ,)12עקב פעולתו הפוספטורית FGF23 .מיוצר על ידי תאי האוסטאובלסטים והאוסטאוציטים
בעצם .איבר המטרה המרכזי של  FGF23הוא הכליה ,אך במעבדתנו הראו כי גם הפרתירואיד
מהווה איבר מטרה ל ,)66( FGF23-וכי  FGF23מהווה בקר שלילי על ביטוי  PTHבפרתירואיד
( FGF23 .)128פועל על רקמת המטרה בתיווכו של הקולטן  FGFR1המצומד לקולטן ,Klotho
היוצרים יחד את הקולטן הספציפי ל .FGF23-קישור של  FGF23לקולטן זה מפעיל את מסלול
האותות התוך תאיים של  FGFR1 .)812( MAPKמתבטא באופן נרחב ברקמות ,כך שתגובתיות
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רקמה ל FGF23-נקבעת למעשה ע"י ביטוי  .Klothoעל אף היות  FGF23בקר שלילי של ,PTH
במצב של כשל כלייתי נצפות רמות גבוהות הן של  FGF23והן של  PTHבדם .בבחינת מערכת
מודל של חולדות המפתחות כשל כלייתי ,נמצא כי בלוטות הפרתירואיד מפתחות תנגודת ל-
 FGF23המערבת ירידה ברכיבי הקולטן ל FGF23-בתאי הבלוטה  FGFR1 -ו.)23( Klotho-
עבודת המשך ,שהחלה ע"י ד"ר ורדית לביא-משהיוף וגלעד וסרמן במסגרת עבודות הדוקטורט
והמסטר שלהם ,הראתה כי ל PTH-השפעה חיובית על ביטוי  FGF23ובכך נוצר למעשה מעגל
משוב אנדוקריני שלילי בין  PTHו FGF23 :FGF23-מדכא רמות  PTHו PTH-מצידו מגביר
רמות  .FGF23בעבודתם הוכח כי נוכחות רמות גבוהות של  PTHבדם במצב של כשל כלייתי
הכרחיות לקיום הרמה הגבוהה של  FGF23במצב זה .קביעה זו הוכחה ע"י ביצוע ניתוח להסרת
בלוטות הפרתירואיד של חולדות ,לפני או במהלך מתן דיאטה המשרה כשל כלייתי .הסרת
בלוטות הפרתירואיד לפני השריית הכשל הכליתי מנעה את העליה ברמות  FGF23גם עם
התפתחות הכשל הכלייתי .הסרת הבלוטה לאחר השריית הכשל הכלייתי תיקנה את רמות
 FGF23הגבוהות לרמה נורמלית (ואף מעט נמוך מכך) גם לאחר שאלו עלו עקב השריית הכשל
הכלייתי .לא ניתן לייחס את השינויים ברמת  FGF23לשינויים שחלו ברמת הסידן בדם עקב
ירידת רמות  ,PTHמאחר וגם במערכת ניסוי בה תוקנו רמות הסידן בדם (ע"י הזרקת סידן ו/או
הוספת סידן למי השתיה) ,רמות  FGF23נותרו נמוכות משמעותית ביחס לרמתן לפני ביצוע
הניתוח .בנוסף ,מתן קבוע של  PTHלעכברים למשך מספר ימים הביא לעליה ברמות  FGF23בדם
ורמות  FGF23 mRNAבעצם ה calvaria-גם בלא רקע של כשל כלייתי ,כלומר שרמת PTH
גבוהה מספיקה לכשעצמה להגברת ביטויו של  .FGF23יש לציין כי במערכות ניסוי  in-vivoאלו
קשה ליצור הפרדה בין השפעות ישירות של  PTHעל  FGF23לבין השפעות משניות אפשריות.
השפעות כאלו עשויות לנבוע משינויים נוספים הנגרמים עקב ההתערבות ברמות  ,PTHכדוגמת
רמות הסידן ,הזרחן ו 1,25D-בדם אשר כאמור לעיל מהווים גם הם גורמי בקרה המשפיעים על
רמת הביטוי של  .FGF23לדוגמא ,עבודה שפורסמה לאחרונה ( )112הראתה במערכות ניסוי
דומות של דיאטות וניתוחים להסרת הפרתירואיד כי ריכוז סידן נמוך בדם מונע את השפעותיהם
של  PTHו 1,25D-להגברת ביטוי  .FGF23בניסויים שתוארו לעיל חלו שינויים גם בערכים אלו,
ועל אף העובדה שבחישובי מתאם רבי-משתנים עלה כי המתאם הטוב ביותר הוא אכן בין  PTHל-
 ,FGF23לא ניתן להתעלם ממשתנים נוספים אלו .לכן ,בעבודה זו השתמשנו במערכת in-vitro
של תרבית תאי  ,UMR106שורת תאים דמויי אוסטאובלסטים ,על מנת להראות את ההשפעה
הישירה שיש ל PTH-על ביטויו של  FGF23בתאי העצם במבּודד מהשפעות משניות כלשהן.
השימוש במערכת ניסוי זו אכן הראה כי ל PTH-השפעה חיובית ישירה על רמת ביטוי FGF23-
 mRNAבתאים אלו .עבודה אחרת בתאי עצם בתרבית לא מצאה השפעה של  PTHעל רמת
פעילותו של הפרומוטור של  ,)11( FGF23אך שם נעשה שימוש בעיקר בתאי  ROS17/2.8וכן
במקטע פרומוטור קצר יותר מזה שאנו השתמשנו בו.
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לאחר שהראינו כי אכן קיימת השפעה חיובית ישירה של  PTHעל ביטוי  FGF23בתאים ,בדקנו
באילו שלבים בשרשרת בקרת רמות ה mRNA-זו מתרחשת .שינויים בביטוי גן ברמת הmRNA-
יכולים להתרחש עקב שינוי ברמת שעתוק הגן ,הנקבע ע"י מאזן בין הפעלת גורמים מעודדי
ומעכבי שעתוק .כמו-כן הבקרה יכולה להתרחש גם בשלבים שונים לאחר השעתוק ,כדוגמת מידת
יציבות התעתיק הבוגר לאחר יציאתו לציטופלזמה ,הנקבעת גם היא ע"י סך השפעות של גורמים
מייצבים מחד ומעודדי פירוק מאידך הנמצאים בזיקה ל mRNA-הרלוונטי .בעבודה זו השתמשנו
במספר שיטות על מנת לזהות באיזה שלב מתרחשים שינויי רמת הביטוי של  FGF23בתגובה
לחשיפה ל PTH-בתאי  .UMR106שימוש ב ,Actinomycin-D-המעכב את כלל תהליכי השעתוק,
במקביל לחשיפת התאים ל PTH-הראה כי עצירת השעתוק אכן מובילה למניעת העליה ברמת
 FGF23המושרית על ידי  .PTHתוצאה זו מעידה על כך שהעליה ב FGF23-אכן תלויה בקיום
תהליכי שעתוק ,אך עדיין לא ברור מכאן האם  PTHמביא להגברת השעתוק של הגן לFGF23-
עצמו .יתכן כי  PTHמגביר שעתוק של גנים אחרים המשפיעים על רמת  FGF23 mRNAבשלב
השעתוק או בשלבים אחרים בחיי ה ,mRNA-כדוגמת יציבות התעתיק .על מנת להמחיש אפשרות
שכזו ניתן להתבונן בשינויים ברמתו של הגן  Phexבתאים אלו Phex .הינו חלבון הקשור בבקרה
שלילית על רמת  .FGF23תבנית הביטוי של  Phex mRNAבתאים הינה הפוכה לזו של - FGF23
יורדת בעקבות חשיפה ל .PTH-למעשה ,השינויים ברמת הביטוי של  Phex mRNAשימשו עבורנו
כמעין ביקורת פנימית על פעילות הטיפולים השונים שניתנו לתאים .טיפול במקביל ב PTH-וב-
 Actinomycin-Dמנע את ירידת רמת  Phex-mRNAבתאים .גם במקרה זה השינוי ברמת ה-
 Phex mRNAהינו תלוי שעתוק ,אך ברור כי  PTHלא משפיע ישירות על שעתוק  ,Phexשהרי
השפעתו היא של ירידה ברמת ה ,mRNA-ועיכוב השעתוק מבטל ירידה זו .במקרה זה ,נראה כי
 PTHמביא להגברת שעתוק של גורם נוסף ,אשר בתורו מביא לירידה ברמת ,Phex-mRNA
למשל דרך עיכוב שעתוק  ,Phexהגברת פירוק של ה mRNA-הבוגר וכדומה .לאחרונה אכן
פורסמה עבודה המראה כי עיכוב השעתוק של  Phexבהשפעתו של  PTHמתווך ע"י הגברת ביטוי
החלבון מעכב השעתוק  ,)111( E4BP4תוצאה המתיישבת היטב עם השערתנו .על מנת לבדוק
האם אכן קיימת השפעה של  PTHעל שעתוק הגן ל FGF23-עצמו השתמשנו במערכת של גן
מדווח ( )firefly-luciferaseהמתבטא תחת בקרת הפרומוטור של  .FGF23מערכת זו מאפשרת
להבחין בין השפעה על שעתוק דרך הפרומוטור של הגן לבין השפעה על יציבות ה ,mRNA-שהרי
במקרה זה ה mRNA-שנוצר אינו של  ,FGF23אלא של הגן המדווח .מכאן שאם רואים השפעות
כלשהן בתגובה לטיפול ברור לנו שהן מתרחשות בשלב שעתוק הגן .החדרת גן מדווח זה לתאי
 UMR106וחשיפת התאים ל PTH-הראו כי אכן מתקבלת הגברה של פעילות הפרומוטור של
 FGF23בעקבות הטיפול ב ,PTH-עובדה המעידה על כך שעליית ביטוי  FGF23מערבת את
הגברת שעתוק הגן ל FGF23-עצמו .גישה נוספת בה נקטנו על מנת לברר אילו שלבים בחיי
 FGF23 mRNAמושפעים בעקבות חשיפת התאים ל PTH-היתה בדיקת רמות ה mRNA-הבוגר
וה .pre-mRNA-רמת ה pre-RNA-החדש אשר טרם עבר תהליכי עיבוד ומכיל עדיין גם את רצפי
53

האינטרונים משקפת את רמת השעתוק של הגן .ביצענו בדיקה זו בעזרת  qRT-PCRתוך שימוש
בפריימרים המכוונים לרצפי אקסון או אינטרון בהתאמה לסוג ה RNA-אותו היינו מעוניינים
לבדוק .בדיקה זו הראתה כמצופה עליה בשני סוגי ה ,RNA-אך גם היחס שבין התעתיק הבוגר
והחדש עלה בעקבות החשיפה ל ,PTH-מה שמעיד על כך שבנוסף לעליה ברמת השעתוק ,גם
יציבות ה mRNA-הבוגר גבוהה יותר .נראה ,אם-כן כי השפעתו של  PTHעל ביטוי  FGF23בתאי
העצם מערבת שלבים שונים בחיי ה ,mRNA-אשר באפקט משותף מובילים לתוצאה הסופית של
עליה משמעותית ברמת  FGF23 mRNAבתאים.
התוצאות הברורות שהתקבלו מהשימוש בתאים הביאו אותנו לבחון גם את מסלולי האותות
התאיים המופעלים בתאי העצם עקב החשיפה ל ,PTH-המתווכים את השפעתו על ביטוי .FGF23
בדקנו את מעורבות מסלולי האותות של  PKAו ,PKC-הידועים כשותפים בתיווך השפעת PTH
דרך הקולטן שלו בתאי הכליה ( ,)38וכן את מסלול האותות של  ,Wntאשר עלו עדויות לכך
שהפעלתו בהשפעת  PTHמעורבת בבקרה על גני מטרה אחרים בתאי העצם ( .)33השתמשנו
בחומרים המפעילים או מעכבים את שלושת המסלולים ובחננו את ההשפעה על ביטוי FGF23
 .mRNAתוצאותינו הראו כי הפעלת מסלול האותות של  PKAמביאה לעליה ברמת FGF23
 ,mRNAעובדה המורה על כך שהפעלת מסלול  PKAעקב היקשרות  PTHלקולטן שלו PTHR1
על תאי העצם היא לפחות אחת הדרכים בהן  PTHמגביר את ביטוי  FGF23בתאי העצם.
תוצאה מפתיעה התקבלה לגבי המסלול של  ,PKCלגביו מצאנו כי דווקא עיכוב של המסלול מביא
לעליה ברמת  .FGF23 mRNAנראה כי נוכחות  PTHבסביבת תאי העצם מפעילה את שני
המסלולים ,של  PKAו PKC-במקביל ,במנגנון של כיוונון פנימי עדין של רמת ביטוי ,FGF23
כאשר מסלול  PKAהוא כנראה הדומיננטי ביניהם מאחר וסך ההשפעות הסופי הוא של עליה
בביטוי .FGF23
 PTHמפעיל את מסלול  Wntע"י עיכוב הביטוי של הגן  SOSTהמקודד לחלבון ,Sclerostin
המעכב את מסלול  .)66( Wntהראינו כי הפעלת מסלול  PKAע"י  ,Forskolinבדומה להפעלתו
ע"י  ,PTHמביאה לירידה ברמת ( SOST mRNAראה נספח  ,2תמונה  .)2על מנת לבדוק האם
 PTHפועל במסלול זה גם בהקשר להגברת ביטוי  FGF23בתאי העצם ,חשפנו את תאי התרבית
ל PTH-ובמקביל גם לחלבון  Sclerostinרקומביננטי .ניסוי זה הראה כי הוספת ,Sclerostin
היוצרת עקיפה של השפעת  PTHעל רמת ביטוי  Sclerostinהאנדוגני ,מעכבת חלקית את השפעת
 PTHעל  .FGF23כלומר נראה שאכן חלק מהשפעת  PTHעל  FGF23מתווכת ע"י הפעלתו של
מסלול האותות של  .Wntעקיפת השפעתו של  PTHעל מסלול  Wntאינה מבטלת לחלוטין את
השפעתו ,מאחר שהוא פועל כאמור גם דרך מסלול  .PKAכמו-כן ,הפעלת  PKAמביאה לכשעצמה
להגברת מסלול האותות של  Wntע"י זרחון של  ,)33( Lrp6והגברה זו אינה מופרעת ע"י הוספת
החלבון  .Sclerostinרמת  FGF23 mRNAהסופית נקבעת אם-כן ע"י סך ההשפעות של
המסלולים השונים המופעלים בעקבות החשיפה ל.PTH-
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מסקנותינו אודות ההשפעה החיובית הישירה של  PTHעל ביטוי  FGF23בתאי העצם עולים
בקנה אחד עם ממצאים קליניים שנצפו בחולה בעל מוטציה הגורמת להפעלה של הקולטן לPTH-
( .)881( )Jansen's metaphyseal chondrodysplasiaאצל חולה זה נמצאו רמות גבוהות של
 ,FGF23על אף קיום רמות נמוכות של זרחן ורמת  1,25Dנורמלית .יש לציין כי רמת הסידן
בחולה זה היתה גבוהה ,עובדה אשר לכשעצמה יכולה לגרום לעליה ברמת  .)882( FGF23מחקר
קליני שנערך במטופלי דיאליזה ( )883הראה כי מתן ( cinacalcetחומר קלצימימטי ,המגביר את
פעילות הקולטנים לסידן) הביא לירידה הצפויה ברמת  ,PTHאך גם לירידה ברמת  .FGF23עורכי
המחקר הניחו כי ירידה זו קשורה בשינויים ברמת  ,1,25Dאך נתון זה לא נמדד במחקר .על-פי
תוצאותינו ניתן להציע כי הירידה ברמת  FGF23קשורה בירידה שחלה ברמת  .PTHעבודות
שפורסמו בעבר ע"י  )11( Liuו )882( Saji-לא מצאו השפעה של  PTHעל ביטוי  ,FGF23אך
ייתכן כי מערכות הניסוי בהן השתמשו בעבודות אלו ,שורת תאי עצם אחרת או רקמת עצם שלמה
בתרבית ,מציגות התנהגות מעט שונה של תאי העצם .לעומת אלו ,עבודה של )882( Samadfam
אשר השתמשה במערכות ניסוי דומות לשלנו הראתה תוצאות לגמרי הפוכות מאלו שאנו מצאנו.
בעבודתם נמצא כי חשיפת תאי  UMRל PTH-דווקא הורידה ביטוי של  ,FGF23וכך גם הזרקת
 PTHלעכברים במערכת  .in vivoבכיוון שהוצע גם ע"י  )28( Quarlesנראה כי ניתן לייחס
תוצאות הפוכות אלו לאופיו הדואלי של  PTHבהשפיעו על תהליכי שחלוף העצם .חשיפה של תאי
העצם לרמה גבוהה של  PTHבאופן ממושך מובילה להאצת תהליכי שחלוף העצם באופן המביא
בסיכומו של דבר לתהליך קטבולי של ספיגת עצם .לעומת זאת ,חשיפה באופן בלתי רציף של
עליות וירידות בריכוזי  PTHמעודדת תהליכי שחלוף שתוצאתם היא בניית עצם ,FGF23 .אשר
מביא לירידה ברמת הזרחן ובעקיפין גם לירידה בקליטת הסידן במעי ע"י הורדת רמת ,1,25D
מונע בעצם את אספקת חומרי הגלם למינרליזציית העצם .לכן ,מתאים כי מצב של הגברה
בתהליכי בניית העצם יהיה מתואם עם ירידה ברמת  ,FGF23ולהיפך .במערכת הניסוי של
 Samadfamניתן ה PTH-לעכברים במנות מבודדות ,מה שיצר למעשה חשיפה 'גלית' של העצם ל-
 ,PTHוהגברת תהליכי בניית עצם .בהתאם לכך ,נצפתה ירידה ברמת  .FGF23במערכות הניסוי
שלנו ,אשר נועדו לדמות מצב של כשל כלייתי כרוני ,בו רמת ה PTH-גבוהה באופן רצוף וממושך,
השפעת ה PTH-היתה של הפחתה בתהליכי בניית העצם ובהתאם לכך  -עליה ברמת .FGF23
לסיכום הנושאים בהם עסקנו בעבודה זו ,הראינו כי בקרת ביטוי והפרשת  PTHמבלוטות
הפרתירואיד ע"י  1,25Dו VDR-הינה בעלת תפקיד בקביעת רמת ההפרשה הבזאלית של ,PTH
אך תפקודה מינורי ביחס למה שהיה צפוי לאור השפעתו הפרמקולוגית המשמעותית של 1,25D
על רמת  ,PTHהידועה זה מכבר .תוצאותינו מחזקות את ההנחה כי הבקר העיקרי של בלוטות
הפרתירואיד הינו ריכוז הסידן בסרום .בחננו את הקשר שבין סוכרת לבין רמת  ,PTHוהצענו
מודלים של חיות מעבדה שיוכלו לשמש לחקר נושא זה .אוששנו את ההשערה כי הקשר טמון,
לפחות בחלקו ,בזמינות יתר של רטינואידים בסרום ,עקב עליה ברמת חלבון הנשא שלהן במצב
הסוכרתי .כמבקר של רמת הזרחן בסרום ,הנחנו כי קיימים בבלוטת הפרתירואיד מנגנונים
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המתווכים את תגובת הבלוטה לשינויים ברמת הזרחן החוץ תאית .אפייננו את נשאי הזרחן
הקיימים בבלוטות הפרתירואיד ובחננו את תבנית הביטוי שלהם במצבי רמות זרחן שונות .בנוסף
לכך הצענו כי לאנזים  )Ihpk1( Inositol hexakisphosphate kinase 1תפקיד בתגובתיות בלוטות
הפרתירואיד להגברת הפרשת  PTHבמצבי עליה ברמת הזרחן.
כחלק ממערכת בקרת רמת הזרחן והסידן ,הראינו לראשונה כי ל PTH-השפעה חיובית ישירה על
ביטוי  FGF23בתאי העצם .יתר על כן ,תוצאותינו מציעות כי הרמות הגבוהות של FGF23
במצבים של אי ספיקת כליות תלויות בהיפרפרתירואידיזם המשני במצבים אלה .השפעה זו של
 PTHעל ביטוי  FGF23מתּווכת בעיקר ע"י מסלול האותות המועבר דרך  PKAוכן דרך מסלול
האותות של  .Wntקיומה של השפעה זו ,יחד עם השפעתו השלילית של  FGF23על ביטוי PTH
בבלוטת הפרתירואיד סוגרת מעגל משוב אנדוקריני המתקיים בין הפרתירואיד לעצם ומהווה
חלק חשוב מתוך המערך האנדוקריני המורכב האחראי לאיזון רמות הסידן והזרחן בדם.
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and osteoblasts. Previous studies in our lab have shown that PTH is negatively
regulated by FGF23, and that PTH is a positive regulator of FGF23 expression in
vivo. In the current study we have completed the picture by using in vitro system that
has demonstrated the existence of a direct effect of PTH on FGF23 expression in bone
cells. By that we demonstrated the existence of a negative endocrine feedback loop
between parathyroid glands and bone, where FGF23 reduces expression of PTH and
PTH raises bone cells FGF23 expression. We have characterized signaling pathways
which are activated in the bone cells by PTH, leading to an increase in the FGF23
expression. Our results indicate the involvement of the signal pathways of PKA and
Wnt in the regulation of FGF23 by PTH, and effects on FGF23 mRNA levels at both
transcriptional and post-transcriptional stages.
I have therefore studied a wide range of factors regulating mineral metabolism,
namely vitamin D\VDR system which may be associated with retinoids balance as
well, phosphorous carriers, the enzyme Ihpk1 and finally FGF23.

of the kit may enable to proceed with deeper investigation of the subject. We have
tested the suitability of several established animal models for type 2 diabetes to
examine the question of the level of PTH in patients with diabetes, especially those
with kidney failure. From the models we tested, it appears that psammomys which
were maintained for a prolonged time in a diabetic state displayed characteristics of
serum PTH similar to those of patients and may thus serve as a research model for this
purpose.
The parathyroid responds to changes in extracellular phosphorus levels, but the
sensing and reaction mechanisms are not yet clear. We examined the involvement of
two factors known as partners in the process of balancing the level of phosphorus in
other systems: 1) Ihpk1 - an enzyme that adds phosphate group to inositolhexaphosphate (Ip6) molecules. Ihpk1 was found to be part of the phosphorus
homeostasis in yeast, and also participates in intestinal absorption of phosphorus in
rats. Our results showed that the expression of the enzyme changes in response to
increased levels of phosphorus, in parallel with changes in the expression level of
PTH. 2) Carrier proteins of phosphorus (sodium-phosphate co-transporters) in the
parathyroid that transfer phosphorus from the extracellular fluid into the cell, and
known as partners in balancing the level of phosphorus in the blood by their activity
in the kidney tubules and in the intestine. We demonstrated the expression of several
phosphorus carriers in the parathyroid - PiT1, PiT2 and NPT4. The carriers PiT1 and
PiT2 are widely expressed in tissues, but it was shown previously that their renal
expression is influenced by changes of phosphorus levels in the blood. Our findings
indicate that their expression (by mRNA level) in the parathyroid is changed in
several model systems of treatments which affect the level of phosphorus and PTH:
PiT1 levels decreased after feeding rats with low phosphorus diet that lowered PTH
levels. However, PiT1 levels also declined following the use of low calcium diet or a
diet rich in phosphorus and adenine, which is a model of experimental renal failure,
both lead to an increased level of phosphorus and PTH. PiT2 levels were increased in
a model of renal failure, but did not change after low phosphorus or low calcium
diets. These findings show for the first time that expression of phosphorus carriers in
the parathyroid glands may be involved in phosphorus sensing by the parathyroid and
in PTH levels regulation, however this issue requires further investigation.
As mentioned above, another important factor in the control of the phosphorus level is
the hormone fibroblast growth factor 23 (FGF23), produced in the bone by osteocytes

Abstract
Parathyroid hormone (PTH) is a central factor in the complex system of calcium and
phosphorus homeostasis in the blood, which is regulated by number of factors also
involved in this system. The main regulator of PTH levels is the extracellular ionized
calcium (Ca2+) level. In addition, the levels of 1,25(OH)2D3 (vitamin D), phosphorus
and Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) are important regulating factors of PTH.
Kidney failure is accompanied with increased levels of PTH, FGF23 and phosphorus
and decreased levels of vitamin D. These changes are associated with suffering and
mortality in patients and therefore it is important to understand their regulation and
their interactions. In this work we investigated the involvement of these factors in
PTH regulation and their mechanism of action. We examined the effect of a vitamin
D and its receptor (VDR-vitamin D receptor) by using a conditional VDR knock-out
mice strain that we created, in which the receptor is absent in the parathyroid glands
only. My results showed that despite its pharmacological importance, the role of
vitamin D in the physiology of the parathyroid is quite limited. Deletion of the
receptor in the parathyroid glands resulted in a slight, however significant, increase in
PTH levels in the blood of the mice, but did affected neither the sensitivity of the
glands to changes in extracellular calcium levels nor the parathyroid structure or
parathyroid cell proliferation.
Vitamin D regulates gene transcription through its nuclear receptor VDR, which binds
its target sequence as a heterodimer with the retinoic acid receptor RXR. Diabetic
patients with renal failure often have a decrease in serum PTH levels. There is an
association between the increase of RBP-4 (retinol binding protein 4), carrier of
retinoic acid in the blood, and diabetic symptoms. We tested whether such a
connection exists also with the PTH level by pharmacological lowering of RBP-4
levels in lab animal models, as well as locally retinoid treatment on the parathyroid
gland itself. Several experiments indeed showed that treatment which lowered the
levels of RBP-4 in the blood of mice caused also increased levels of PTH. In addition,
local retinoid treatment on parathyroid glands (of mice and rats), reduced the level of
PTH mRNA in the gland and prevented a rise in secretion of PTH into the blood,
despite a decrease in blood calcium which occurred during the experiment.
Unfortunately, technical difficulties resulted from the serum PTH detection kit we
used prevented the continuous of the research in this direction. Recent improvements
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