
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Τμήμα Βιολογίας 
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» 
 

Εργαστηριακή άσκηση:  
 

«ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ – ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΣΜΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» 

 
Δρ. Μ. Χ. Αντωνέλου 

Αν. Καθ. Ι. Σ. Παπασιδέρη 
 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Α1. ΤΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ 
Ο βιολογικός ρόλος  της πλασματικής μεμβράνης στα κύτταρα είναι πολύ σημαντικός καθώς 
επιτελεί κρίσιμες διαδικασίες όπως είναι η μεταφορά ουσιών και πληροφοριών, η διατήρηση 
κατάλληλου ηλεκτροχημικού δυναμικού, η επικοινωνία, η ανοσολογική αναγνώριση, η 
μεταγωγή σήματος κλπ.  Ειδικότερα στα ερυθροκύτταρα των θηλαστικών, τα οποία είναι 
απύρηνα κύτταρα, η κυτταρική μεμβράνη είναι το μοναδικό δομικό συστατικό το οποίο 
είναι υπεύθυνο για όλες τις αντιγονικές, μεταφορικές και μηχανικές ιδιότητες των κυττάρων. 
Τα ώριμα ερυθροκύτταρα προκύπτουν από τυπικούς εμπύρηνους κυτταρικούς προγόνους 
στο μυελό των οστών. Στο τέλος μιας εκτενούς πορείας διαφοροποίησης και κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ερυθροποιητίνης, ο πυρήνας 
εκβάλλεται (αποπυρήνωση) και παράγεται το άωρο δικτυοερυθροκύτταρο (ΔΕΚ), το οποίο 
ακολούθως ωριμάζει στην περιφερειακή κυκλοφορία του αίματος σε νεαρό ερυθροκύτταρο. 
Το ερυθροκύτταρο έχει σχήμα αμφίκοιλου δίσκου καθώς χαρακτηρίζεται από περίσσεια 
κυτταρικής επιφάνειας (140μm2) σε σχέση με τον κυτταρικό όγκο (90μm3). H μέση διάμετρός 
του είναι 7,5μm, το μέσο πλάτος 2 μm και η διάρκεια ζωής περίπου 4 μήνες. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα διασχίζει χιλιάδες φορές την κυκλοφορία, επιτελώντας την κύρια 
λειτουργία του που είναι η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής, προτού τελικά γεράσει και 
διασπαστεί στον σπλήνα. Ως μετακινούμενο κύτταρο, το ερυθροκύτταρο είναι υποχρεωμένο 
να αντιμετωπίζει συνεχώς μεταβαλλόμενα και ενίοτε εχθρικά περιβάλλοντα, πχ. να 
διασχίσει μικροτριχοειδή με διάμετρο μικρότερη της δικής του ή να υποστεί οσμωτικές 
πιέσεις μεγαλύτερες της δικής του διασχίζοντας τους νεφρούς. Η κυτταρική γεωμετρία, το 
ιξώδες του κυτοσολίου και οι μηχανικές ιδιότητες της μεμβράνης, εξασφαλίζουν στο 
ερυθροκύτταρο την απαραίτητη ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης,  αντοχή, σταθερότητα 
και μεταβλητότητα που χρειάζεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα μικροπεριβάλλοντα 
της κυκλοφορίας και των ιστών.  
 
Α2. Η ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
Τα ερυθροκύτταρα χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται εκτεταμένα ως 
πρότυπο σύστημα μελέτης των κυτταρικών μεμβρανών.  Αυτό συμβαίνει διότι βρίσκονται σε 
αφθονία στο αίμα (5x106 ανά μl αίματος), είναι εύκολα προσβάσιμα ως βιολογικό υλικό, ενώ 
οι μεμβράνες τους απομονώνονται με ένα σχετικά απλό πειραματικό πρωτόκολλο, καθώς τα 
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συγκεκριμένα κύτταρα δεν διαθέτουν οργανίδια και άρα άλλου είδους μεμβράνες.  Για 
παράδειγμα, στα ερυθροκύτταρα περιγράφηκαν για πρώτη φορά πρωτεΐνες όπως η 
τροπομοντουλίνη, τα δίκτυα σπεκτρίνης-ακτίνης, οι λιπιδικές σχεδίες, η ασύμμετρη 
κατανομή των φωσφολιπιδίων κλπ, που υπάρχουν σε διάφορα μη-ερυθροειδή κύτταρα. 
Επιπρόσθετα, βλάβες των πρωτεϊνών της μεμβράνης συσχετίζονται αιτιολογικά ή όχι με 
διάφορες αιμολυτικές αναιμίες στον άνθρωπο (Αdvani et al., 1992) αλλά και με την 
αποτελεσματικότητα των μεταγγίσεων (Kriebardis et al., 2007; Antonelou et al., 2010) κι έτσι 
η ερυθροκυτταρική μεμβράνη μελετάται εκτεταμένα στα πλαίσια της ευρύτερης βιοιατρικής 
έρευνας.  

Η ερυθροκυτταρική μεμβράνη αποτελείται από λιπίδια (φωσφολιπίδια, ουδέτερα 
λιπίδια, γλυκολιπίδια), πρωτεΐνες και υδατάνθρακες (πολυσακχαρίτες) προσδεδεμένα είτε 
στα λιπίδια (γλυκολιπίδια) είτε στις πρωτεΐνες (γλυκοπρωτείνες). Σημαντικό ποσοστό των 
λιπιδίων είναι φωσφολιπίδια τα οποία κατανέμονται ασύμμετρα στα δύο φύλλα της 
διπλοστοιβάδας, γεγονός κρίσιμης λειτουργικής σημασίας για την επιβίωση του 
ερυθροκυττάρου. Τα σακχαρικά κατάλοιπα βρίσκονται αποκλειστικά στο εξωκυττάριο 
τμήμα της μεμβράνης και ο ρόλος τους σχετίζεται τόσο με τη ρύθμιση του αρνητικού φορτίου 
της κυτταρικής επιφάνειας όσο και με μηχανισμούς κυτταρικής αναγνώρισης. Οι πρωτεΐνες 
της μεμβράνης είναι είτε διαμεμβρανικές με την τυπική έννοια (πχ. ζώνη-3, γλυκοφορίνες, 
υδατοπορίνη), είτε συνδεδεμένες με τη μεμβράνη μέσω γέφυρας γλυκοζυλ-
φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (GPI-anchored proteins) στο εξωκυττάριο τμήμα της, είτε 
προσαρμοσμένες στο εσωκυττάριο τμήμα της (membrane-associated proteins, πχ. 
στοματίνη). Πρόκειται για αντιγόνα ομάδων αίματος (πχ. Rhesus), πρωτεΐνες με δομικό 
ρόλο, μεταφορείς (πχ. κανάλια, δίαυλοι, αντλίες) ή υποδοχείς κυτταρικών σημάτων. Μέχρι 
σήμερα έχουν χαρακτηριστεί τουλάχιστον 105 διαφορετικές διαμεμβρανικές πρωτεΐνες σε 
ποσότητα από 102-106 αντίγραφα ανά ερυθροκύτταρο στον άνθρωπο, και ο κατάλογος 
συνεχώς διευρύνεται.  

Eικόνα 1. Σχηματική 
αναπαράσταση της 
ερυθροκυτταρικής 
μεμβάνης με 
διαμεμβρανικές 
πρωτεΐνες και το 
σύμπλεγμα του 
υπομεμβρανικού 
σκελετού της 
σπεκτρίνης. 
(Ανατύπωση από van 
den Akker et al., Blood 
Cell Mol Dis 2010; 45:1) 

 
Περιφερειακά της διπλοστοιβάδας και σαν έλασμα στο κυτταροπλασματικό τμήμα της 
μεμβράνης αναπτύσσεται ο κυτταροσκελετός, ένα εκτεταμένο, συμμετρικό (εξαγωνικής 
οργάνωσης), πολυπρωτεινικό δίκτυο, αποτελούμενο κυρίως από γραμμικά και εκτεταμένα 
μόρια σπεκτρίνης. Σε συγκεκριμένα σημεία ο σκελετός  συνδέεται με τα λιπίδια και τις 
πρωτεΐνες της μεμβράνης μέσω μορίων-προσαρμοστών και συνδετών όπως είναι η αγκυρίνη. 
Οι κάθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις σκελετικές (περιφερειακές) πρωτεΐνες και στη 
μεμβράνη καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη διατήρηση της κυτταρικής επιφάνειας και την 
αποφυγή κυστιδιοποίησης. Οι οριζόντιες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα σκελετικά 
συστατικά, καθορίζουν τη μηχανική σταθερότητα της μεμβράνης, την αποφυγή δηλαδή της 
κυτταρικής θραύσης. Και οι δύο κατηγορίες αλληλεπιδράσεων ρυθμίζουν το σχήμα, τη 
λειτουργικότητα και την ικανότητα επιβίωσης του ερυθροκυττάρου. 
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Η απομόνωση της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης από ερυθροκύτταρα περιφερειακού 
αίματος γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της υποτονικής αιμόλυσης κατά Dodge et al. (1963). Με 
αυτή τη μέθοδο απομονώνεται ως υπερμοριακό σύμπλεγμα η διπλοστοιβάδα μαζί με τις 
διαμεμβρανικές πρωτεΐνες σε σύνδεση με το υπομεμβρανικό δίκτυο του σκελετού. Για την 
απομόνωση του συμπλέγματος του κυτταροσκελετού γίνεται εκχύλιση μεμβρανών με μη-
ιοντικά απορρυπαντικά όπως το Triton X-100.  

 
Α3. ΟΣΜΩΣΗ-ΑΙΜΟΛΥΣΗ 

Οι κυτταρικές μεμβράνες είναι ημιδιαπερατές, δηλαδή είναι ιδιαίτερα διαπερατές στο 
νερό αλλά λιγότερο σε διαλυμένες ουσίες. Στο αίμα τα ερυθροκύτταρα βρίσκονται σε 
οσμωτική ισορροπία με το πλάσμα, δηλαδή η οσμωτική πίεση στο ενδοκυττάριο περιβάλλον 
(Hb και ιόντα) είναι ίση με αυτήν του πλάσματος (ιόντα και διαλυτές πρωτεΐνες). Αυτή η 
κατάσταση ισοτονικότητας διατηρείται γιατί η μεμβράνη είναι αδιαπέραστη στις πρωτεΐνες 
ενώ με μηχανισμούς (πρωτεΐνες) ενεργητικής μεταφοράς διατηρούνται υψηλά επίπεδα Κ+ 
και χαμηλά επίπεδα  Na+ στο ερυθροκυτταρικό κυτοσόλιο σε σχέση με το πλάσμα.  

Για τα ερυθροκύτταρα του ανθρώπου ισότονο είναι ένα διάλυμα NaCl συγκέντρωσης 
0,9%.  Σύμφωνα με το φαινόμενο της όσμωσης, μπορεί να γίνει μεταφορά μορίων νερού 
κάθετα στο επίπεδο της μεμβράνης όταν τα κύτταρα βρεθούν σε περιβάλλον διαφορετικής 
οσμωτικής πίεσης. Αυτή η μεταφορά γίνεται από την περιοχή μικρότερης συγκέντρωσης 
διαλυμένων ουσιών στην περιοχή μεγαλύτερης συγκέντρωσης, σε μια προσπάθεια εξίσωσης 
των οσμωτικών πιέσεων εκατέρωθεν της μεμβράνης με στόχο την ελάττωση της ελεύθερης 
ενέργειας του συστήματος. Συνεπώς, σε υπερτονικό περιβάλλον εξέρχεται νερό από τη 
μεμβράνη των ερυθροκυττάρων με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται και σε ακραίες 
συγκεντρώσεις να μετασχηματίζονται σε εχινοκύτταρα. Όταν αντίθετα τοποθετηθούν σε 
υπότονο διάλυμα, τότε λόγω του ίδιου φαινομένου εισέρχεται νερό διαμέσου της μεμβράνης 
στα κύτταρα και ο όγκος τους αυξάνεται δυσανάλογα ως προς τη φυσιολογική μεμβρανική 
τους επιφάνεια, με αποτέλεσμα επίσης να χάνουν το αμφίκοιλο δισκοειδές σχήμα. Όταν η 
αύξηση του όγκου υπερβεί το κρίσιμο όριο της μηχανικής αντοχής του κυττάρου (περίσσεια 
επιφάνειας), τότε η μεμβράνη κατά τόπους χάνει τη δομική της συνέχεια και διαρρηγνύεται 
ελευθερώνοντας στο περιβάλλον κυτοσολικά συστατικά, με κυρίαρχο την αιμοσφαιρίνη 
(αιμόλυση). Στην άσκηση που ακολουθεί θα μελετήσετε τις μεταβολές των ερυθροκυττάρων 
κατά την τοποθέτησή τους σε διαλύματα διαφορετικής ιοντικής ισχύος (οσμωτικής πίεσης) 
και θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της υποτονικής αιμόλυσης για την απομόνωση 
ερυθροκυτταρικών μεμβρανών από αυτά.  
 
 

B. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 
Β1. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 Η απομόνωση ερυθροκυτταρικών μεμβρανών χωρίς  αιμοσφαιρίνη (οι οποίες 
καλούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ghosts) γίνεται με τη μέθοδο της υποτονικής αιμόλυσης 
κατά Dodge και συνεργάτες (1963). Για τη λύση των ερυθροκυττάρων χρησιμοποιείται 
υπότονο διάλυμα φωσφορικών ιοντικής ισχύος 20mOsm και pH 8.0. Σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά πειράματα που προηγήθηκαν της καθιέρωσης αυτού του πρωτοκόλλου, 
καθαρότερες μεμβράνες (απομάκρυνση περισσότερης αιμοσφαιρίνης) λαμβάνονται σε τιμές 
ιοντικής ισχύος 10-20 mOsm. Επειδή όμως  ορισμένα συστατικά της μεμβράνης συνδέονται 
με ιοντικούς δεσμούς με αυτήν, προκειμένου να μη χάνονται κατά την απομόνωση, 
επιλέχθηκε η τιμή των 20 mOsm. Μεταγενέστερη προσθήκη στη διαδικασία της απομόνωσης 
ήταν η παρουσία αναστολέων πρωτεασών (πχ. PMSF) στο διάλυμα της κυτταρικής λύσης 
προκειμένου να περιοριστεί η πρωτεόλυση (Advani R. et al. 1992).  
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Β1.1. Πειραματικό υλικό, διαλύματα, ορισμοί και γενικές οδηγίες 
Διαλύματα 

• Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (sodium phosphate buffer) συγκέντρωσης 50mM, 
pH 8.0 (stock solution) 

• Iσότονο (310mOsm) διάλυμα φωσφορικών (PBS, Phosphate buffered saline, 5mM 
ρυθμ.διάλυμα φωσφορικών / 150mM NaCl, pH 8.0) 

• Διάλυμα λύσης ερυθροκυττάρων (υπότονο ρυθμιστικό διάλυμα 5mM  φωσφορικών 
(20 mOsm) και 0.3mM PMSF, pH 8.0) 

 
 Το αρχικό υλικό είναι ανθρώπινο αίμα σε κατάλληλο αντιπηκτικό (συνήθως 
κιτρικό/EDTA) 

 Όλη η διαδικασία γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία (0-4oC), ώστε να αποφεύγεται η 
διάσπαση των πρωτεϊνών από πρωτεολυτικά ένζυμα. 

 Για τη φυγοκέντρηση διαλυμάτων χρησιμοποιούνται ειδικοί πλαστικοί σωλήνες. 
Αφού τοποθετήσετε σε αυτούς τα διαλύματα, τους ισοζυγίζετε κατά ζεύγη και τους 
τοποθετείτε σε αντιδιαμετρικές θέσεις στην κεφαλή της φυγοκέντρου. Ορίζετε 
ταχύτητα, διάρκεια, θερμοκρασία καθώς και ρυθμό επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. 
Αφού ξεκινήσει η φυγοκέντρηση δεν απομακρύνεστε προτού η κεφαλή αποκτήσει 
τελική ταχύτητα, προκειμένου να βεβαιωθείτε πως όλα λειτουργούν καλά. 

 Ο όρος «πλύση ιζήματος» περιγράφει τη διαδικασία επαναδιαλυτοποίησης ενός 
ιζήματος που είναι προϊόν φυγοκέντρησης με κατάλληλο διάλυμα και 
επαναφυγοκέντρησή του, συνήθως στις ίδιες συνθήκες.  

 Το πλάσμα είναι το υποκίτρινο-κίτρινο υγρό του αίματος στο οποίο κυκλοφορούν τα 
έμμορφα συστατικά (κύτταρα). Συνιστά το 55% του συνολικού όγκου του αίματος και 
περιέχει νερό, πρωτεΐνες (πχ. αλβουμίνη, σφαιρίνες) και ανόργανους ηλεκτρολύτες. 
Το πλάσμα εμπεριέχει τους παράγοντες πήξης (πχ. ινωδογόνο, παράγοντας 8 κλπ) 
και το αντιπηκτικό, σε αντίθεση με τον ορό που είναι το υπερκείμενο που μένει μετά 
την αφαίρεση των παραγόντων πήξης σε ολικό αίμα (εξωαγγειακά). Ο ορός 
παράγεται αφήνοντας φρέσκο αίμα να πήξει προτού φυγοκεντρηθεί.  

 
Β1.2. Διαδικασία 

1. Φυγοκέντρηση ολικού αίματος, 3.000rpm/10min και αναρρόφηση υπερκείμενης 
στοιβάδας πλάσματος και λευκών αιμοσφαιρίων που βρίσκονται στη μεσόφαση. 
Παραλαμβάνονται ως ίζημα τα έμμορφα συστατικά του αίματος. 

2. Ακολουθούν 3 διαδοχικές πλύσεις του ιζήματος με ισότονο διάλυμα φωσφορικών 
(PBS, 310mOsm)  στις ίδιες συνθήκες φυγοκέντρησης (3.000rpm/10min). Στο τέλος 
κάθε φυγοκέντρησης γίνεται αναρρόφηση του υπερκειμένου και της μεσόφασης των 
λευκοκυττάρων.  

3. Λύση του ιζήματος των ερυθροκυττάρων με 30x όγκο διαλύματος λύσης (20 mOsm) 
που περιέχει αναστολείς πρωτεασών (PMSF). Επώαση στο διάλυμα για 45min με 
περιστασιακή ήπια ανάδευση των σωλήνων πριν τη φυγοκέντρηση σε συνθήκες 
13.000rpm/20min. Μετά τη φυγοκέντρηση συλλέγονται ως ίζημα οι 
ερυθροκυτταρικές μεμβράνες (ghosts) και απομακρύνονται από το σωλήνα τυχόν 
άσπαστα ερυθρά, λευκά και γλοιώδη ιζήματα πρωτεασών.  

4. Συνεχίζονται επαναλαμβανόμενα οι πλύσεις του ιζήματος των ghosts με υπότονο 
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, στις ίδιες συνθήκες φυγοκέντρησης μέχρι να 
αποχρωματιστεί τόσο το ίζημα (White ghosts) όσο και το υπερκείμενο από την 
περιεχόμενη αιμοσφαιρίνη.  

5. Μέτρηση της συγκέντρωσης του πρωτεϊνικού δείγματος κατά Bradford. 
6. Αποθήκευση στους -80οC. 
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Β2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΑΙΜΟΛΥΣΗ 
 
Β2.1. Υλικά και όργανα 

1. 0.2%, 0.5%, 0.7% και 0.9% (κ.β./ό) υδατικά διαλύματα ΝaCl 
2. Ολικό αίμα (από υγιή αιμοδότη, ελεγμένο) 
3. Δοκιμαστικοί σωλήνες 5ml 
4. Φωτονικό μικροσκόπιο 
5. Φασματοφωτόμετρο 
6. Κυψελίδες 

 
Β2.2. Διαδικασία 

1. Αραιώνετε μία ποσότητα αίματος 1:3f (με ισότονο διάλυμα) 
2. Προσθήκη μίας σταγόνας αραιωμένου αίματος σε δοκιμαστικούς σωλήνες που 

περιέχουν 5ml διαλύματος ΝaCl διαφορετικής συγκέντρωσης. 
 
Ι) Φασματοφωτομετρική παρατήρηση 
Μετράτε τη διαπερατότητα (Τ%) των διαλυμάτων του αίματος 0.2%, 0.5%, 0.7% και 0.9% 
ΝaCl σε μήκος κύματος 550nm και κατασκευάζετε καμπύλη της διαπερατότητας (άξονας Υ) 
ως προς τη συγκέντρωση του ΝaCl (άξονας Χ). 
Ρυθμίζετε στο 100% τη διαπερατότητα (Τ) με διάλυμα ΝaCl ή νερό. 
 
 ΙΙ) Μικροσκοπική παρατήρηση 
Με τη βοήθεια επιχρίσματος ολικού αίματος εστιάζετε στον 40x φακό. 
Στη συνέχεια ετοιμάζετε επιχρίσματα από τα διαλύματα του αίματος σε 0.5%, 0.7% και 0.9% 
ΝaCl και μετράτε τα κύτταρα σε 3-4 οπτικά πεδία στο φωτονικό μικροσκόπιο. Από τη μείωση 
των κυττάρων υπολογίζετε το ποσοστό της αιμόλυσης στα διαλύματα 0.5% και 0.7% ΝaCl, 
δεδομένου ότι το διάλυμα 0.9% ΝaCl εκφράζει το 100% των κυττάρων (ως ισότονο). 
 
ΙΙΙ) Μακροσκοπική παρατήρηση 
Αφήνετε ακίνητους τους δοκιμαστικούς σωλήνες με τα διαλύματα του αίματος για αρκετή 
ώρα. Περιγράφετε κάθε σωλήνα ως προς το χρώμα, τη διαύγεια, τη δημιουργία φάσεων και 
την καθίζηση σε συνάρτηση με το χρόνο. 
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