
 

 

A SZTÓMAZÁRÓSEJTEK IONCSATORNA-MŰKÖDÉSÉNEK 

SZABÁLYOZÁSA; 

A pH-FÜGGŐ SZABÁLYOZÁS VIZSGÁLATA A LEGPRIMITÍVEBB 

K+-CSATORNA MODELLRENDSZERÉBEN 

 

Doktori (PhD) értekezés 

 

 

Horváth Ferenc 

 

 

 

Témavezető: Prof. Dr. Erdei László 

 

 

 

 

Szegedi Tudományegyetem 

Növényélettani Tanszék 

 

Szeged 

2003 



Tartalomjegyzék 
 

 

Rövidítések jegyzéke _______________________________________________________ 3 

1. Bevezetés______________________________________________________________ 6 

2. Irodalmi áttekintés ______________________________________________________ 9 

2.1. A gázcserenyílások szerkezete ________________________________________ 9 

2.2. A gázcserenyílások működése _______________________________________ 11 

2.3. A sztómaműködés szabályozása______________________________________ 14 

2.3.1. A sztómanyitódás folyamata ______________________________________ 16 

2.3.1.1. A zárósejt kék fény receptora __________________________________ 17 

2.3.1.2. A töltéssel rendelkező ozmoaktív anyagok szerepe _________________ 19 

2.3.1.3. A hidroaktív nyitódás pH-tól függő szabályozása___________________ 20 

2.3.1.4. A töltéssel nem rendelkező ozmoaktív anyagok szerepe: a szacharóz ___ 24 

2.2.2. A sztómazáródás folyamata _______________________________________ 25 

2.2.2.1. A sztómazáródás Ca2+-függő regulációja _________________________ 26 

2.3.2.2. A sztómazáródás pH-függő regulációja __________________________ 29 

2.3.3. A protein foszforiláció szerepe; egyéb szabályozási útvonalak ____________ 30 

2.4. pH-függő szabályozási vizsgálat a legprimitívebb K+-csatorna 

modellrendszerében ___________________________________________________ 33 

2.4.1. A Kcv csatorna felfedezése és jellemzése; szerkezeti kapcsolata a növényi K+-

csatornákkal ________________________________________________________ 33 

2.4.2. A Kcv csatorna működése, elektrofiziológiai tulajdonságai ______________ 35 

3. Célkitűzés ____________________________________________________________ 40 

4. Anyagok és módszerek __________________________________________________ 41 

4.1. A zárósejtek vizsgálata során felhasznált anyagok és módszerek___________ 41 

4.1.1. Porométeres mérések ____________________________________________ 41 

4.1.2. Elektrofiziológiai mérések: patch clamp technika ______________________ 43 

4.1.3. Növénynevelés és protoplaszt preparálás_____________________________ 47 

4.1.4. Patch clamp whole cell mérések zárósejt protoplasztok esetén ____________ 47 

 1



4.2. A Kcv csatorna vizsgálata során felhasznált anyagok és módszerek ________ 48 

4.2.1. A HEK sejtvonal fenntartása és a transzfekció lépései __________________ 48 

4.2.2. Patch clamp whole cell mérések HEK sejtek esetén ____________________ 52 

5. Eredmények és értékelésük _______________________________________________ 54 

5.1. A mérések előzményei, problémafelvetés ______________________________ 54 

5.1.1. Sztómarezisztencia meghatározás __________________________________ 54 

5.1.2. Növényi piretroid származékok az állati és növényi membrántranszport 

rendszerekben _______________________________________________________ 57 

5.2. Elektrofiziológiai mérések izolált zárósejt protoplasztokon _______________ 58 

5.2.1. Mérési eredmények _____________________________________________ 58 

5.2.2. Az eredmények megvitatása_______________________________________ 68 

5.3. A Kcv csatorna működésének pH-függése _____________________________ 70 

5.3.1. A HEK293 gazdasejtben mért Kcv áram _____________________________ 70 

5.3.2. A Kcv csatorna extracelluláris pH-függése ___________________________ 72 

5.3.3. A Kcv csatorna intracelluláris pH-függése____________________________ 75 

6. Összefoglalás és következtetések __________________________________________ 77 

Summary _______________________________________________________________ 82 

A témával kapcsolatos közlemények__________________________________________ 86 

Felhasznált irodalom _____________________________________________________ 87 

Köszönetnyilvánítás _____________________________________________________ 101 

Függelék ______________________________________________________________ 102 

 2



Rövidítések jegyzéke 

 
AAPK    abszcizinsav-aktivált protein kináz 

ABI1    a protein foszfatáz 2C génje  

ABS    abszcizinsav 

AKT1, AKT2,…AKT6  Arabidopsis thaliana Shaker-szerkezetű, feszültség-független 

kálium csatornái 

BSA    bovin szérum albumin 

[Ca2+]cyt   a citoplazma szabad Ca2+ koncentrációja 

cADPR    ciklikus ADP-ribóz 

CCCP     karbonil-cianid-m-klorofenilhidrazon 

CDPK     Ca2+-függő protein kináz  

CICR    Ca2+-indukált Ca2+-felszabadulás 

Cm    membrán kapacitás 

CsA    cyclosporin A 

CyP    cyclophilin 

DAG    diacil-glicerol 

DCMU    3-(3,4-diklór-fenil)-1,1-dimetil-karbamid 

dm    deltamethrin 

DMEM   Dulbecco’s Modified Eagle Medium komplex tápoldat 

DMSO    dimetil-szulfoxid 

∆N-GFP  a Kcv, N-terminálisa felőli 14 aminosav deléciójával 

előállított mutáns változata 

DTT    dithiothreitol 

EDTA    etilén-diamin-tetraecetsav 

EGFP    a zöld fluoreszcens fehérje mutáns változata 

EGTA    etilén (bis)oxonitrilo tetraacetát 

FCS    borjúszérum 

FK506    tacrolimus 

FV    gyors vakuoláris kálium csatorna 

Ga    bemeneti konduktancia 

GFP    vad típusú zöld fluoreszcens fehérje 

gs     sztómakondunktancia 
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HAc    az acetát protonált formája 

HEK    humán embrionális vesesejt 

HEPES   N-2-hidroxietilpiperazin-N'-2-etanoszulfonsav 

Ic    kapacitív ionáram 

Ii     azonnali áram komponens 

IKin    befelé irányuló kálium áram 

IKout    kifelé irányuló kálium áram 

IP3    inozitol-triszfoszfát 

IRK  befelé egyenirányító, két transzmembrán doménből álló 

kálium csatornák családja 

Iss     steady-state áram 

It     időfüggő áram komponens 

KAT1 Arabidopsis thaliana zárósejtjeiben expresszálódó feszültség-

függő kálium csatorna 

KAT2 Arabidopsis thaliana zárósejtjeiben expresszálódó feszültség-

függő kálium csatorna 

Kcv a PBCV-1 vírus genomjában felfedezett kisméretű kálium 

csatorna 

K+
in    befelé egyenirányító, feszültség-függő kálium csatorna 

K+
out    kifelé egyenirányító, feszültség-függő kálium csatorna 

KST1 Solanum tuberosum zárósejtjeiben expresszálódó, KAT1 

típusú kálium csatorna 

MES    2-(N-morpholino)-etanoszulfonsav 

NaAc    nátrium-acetát 

npq1 a violaxantin de-epoxidáz enzimet kódoló gén mutáns 

változata 

ORF     nyitott fehérjekódoló szakasz  

P     csatorna pórus domén 

Po    nyitvatartási valószínűség 

PBCV-1   Paramecium bursaria chlorella vírus 1 

PBS    foszfát pufferelt sóoldat 

pHi    a citoszol pH-ja 

PIPES    piperazin-N,N′-bis(2-etanoszulfonsav) 

PP1     protein foszfatáz 1 
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PP2A    protein foszfatáz 2A 

PP2B     kalcium-kalmodulin-függő protein foszfatáz 2B, kalcineurin 

PP2C    protein foszfatáz 2C 

SKT1 Solanum tuberosum zárósejtjeiben expresszálódó, AKT1 

típusú kálium csatorna 

SV    lassú vakuoláris kálium csatorna 

TAPS    3-{[tris(hidroximetil)metil]amino}propanoszulfonsav 

TASK    két pórus doménnel rendelkező kálium csatornák családja 

TM     transzmembrán domén 

TWIK  tandem ismétlődő, kétpórusú, és gyengén befelé 

egyenirányító kálium csatornák  

V    membránfeszültség 

VK    vakuoláris feszültség-független kálium csatorna 

Vr     reverz potenciál 

 
 
 

 

 5



1. Bevezetés 
 

A zárósejtek a magasabbrendű növények epidermiszének speciális tulajdonságú sejtjei. Két 

zárósejt, az érintkező felületük középlemezének hasadásával nyílást alkot, mely a növény 

és a légkör közti gázcserét, a transzspirációt és ezen keresztül a levél hőmérsékletét is 

meghatározza. 

Bonyolult anyagcsere, szignál és iontranszport hálózatuk működése függ a külső 

környezeti paraméterektől, – például a fényviszonyoktól, vízellátottságtól – és a növény 

belső fiziológiai állapotától, hormonális hatásoktól, valamint a levél intercelluláris terének 

szén-dioxid koncentrációjától. Működésük feltárásában kezdetben nagy szerepet kaptak az 

asszimilációs és transzspirációs rátával, a levél és a talaj vízpotenciáljával valamint a 

környezettel való viszonyuk matematikai leírásai.  

A sztómaműködés élettani hátterének kiderítéséhez a növényi elektrofiziológiai 

mérések is nagymértékben hozzájárultak. Mivel a kloroplasztisz nélküli zárósejtek 

turgiditás-változását az addig uralkodó keményítő-cukor hipotézis nem tudta magyarázni, 

azt felváltotta a kálium-malát teória. Az új modellben már a vezető ozmotikum szerepét 

nem a szacharóz, hanem a kálium jelentette. A nyolcvanas évek közepétől egy új módszer 

állt a tudomány birtokában: a patch clamp technikának köszönhetően a membrántranszport 

rendszerek építőköveinek, az ioncsatornák egyedi, kapuzó működése is láthatóvá vált. Az 

új folt-feszültségzár módszer megoldást jelentett olyan membrántranszport modellek 

készítésénél, ahol az ioncsatornák extra- és intracelluláris felszínének környezetét a 

kísérletező szabadon állíthatta. Lehetővé vált a plazmalemmáról illetve más 

sejtorganellumok membránjáról olyan piciny membránfolt izolálása, melyben egy 

ioncsatorna foglal helyet, s annak árama rögzített membránpotenciál mellett mérhető.  

A zárósejtek a viszonylagosan gyors ozmoaktív nyitódásuk miatt már régóta 

foglalkoztatták a patch clamp laboratóriumokat. Kimutatták, hogy a sztómanyílás 

méretének 1 µm-es megváltozásakor a zárósejt K+ koncentrációja 32 ± 5 mM-lal változik, 

amit a membrándiffúzió vagy hordozók jelenléte nem magyarázott. Az ioncsatornák 

létezésére vonatkozó matematikai modellek hamarosan beigazolódtak, mert az 

egycsatornás mérések segítségével a két fontosabb, nagy áteresztő-képességű K+-csatornát: 

a kifelé és a befelé egyenirányított K+-csatornát is megtalálták.  

Az ioncsatornák működésének szabályzó mechanizmusai viszont még ma sem 

teljesen tisztázódtak. Dolgozatomban két, eddig különállónak vélt szabályozási útvonal 
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szoros kapcsolatát tárom fel. A probléma felvetéséhez azonban nem elektrofiziológiai 

mérések, hanem a balatoni pusztuló, fragmentálódó „babás” nád illetve az egészséges 

nádnövény porométerrel regisztrált, sztómaregulációs eltérései vezettek. A sztómanyílások 

nyitottságát érzékelő, terepi körülmények között is alkalmazható porométer lehetőséget 

kínált hosszabb és nagyobb időbeli felbontású mérések kivitelezésére. Célunk az volt, hogy 

megállapítsuk, vajon a babás nád sztómakonduktanciája az egészséges nád normális napi 

ritmusától eltérően működik-e.  

Arra gondoltunk, hogy a mezőgazdaságban inszekticidként nagy mennyiségben 

használt deltamethrin megzavarhatja a sztómaregulációt, s ennek eredményeképpen 

befolyásolhatja a növény levelének hőmérsékletét, víz és gázcseréjét. A piretroidok 

csoportjába tartozó deltamethrin állati ioncsatornákra kifejtett hatása alapján úgy 

gondoltuk, hogy az azokkal strukturális és csatornaevolúciós szempontból is analóg 

növényi csatornák kapuzását is módosítja. A kapcsolatot még szorosabbra fűzte az a tény, 

hogy a deltamethrin által gátolt, ioncsatorna deaktiváló protein-foszfatáz 2B, a kalcineurin 

analógja növényi zárósejtekben, így a patch clamp méréseink során felhasznált 

modellnövényünkben, a Vicia faba-ban is megtalálható.  

Célul tűztük ki, hogy a deltamethrin hatásmechanizmusát – patch clamp 

technikával – Vicia faba zárósejt protoplasztokon feltárjuk, illetve összehasonlítsuk más 

kalcineurin blokkoló hatásával. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a deltamethrin 

rendelkezik-e közvetlen csatornaműködést moduláló hatással, és hogy módosítja-e a kifelé 

egyenirányító kálium-csatorna erősen pH-függő regulációját.  

A kálium csatornák pH-függő regulációját nagyobb felbontásban, a napjainkig felfedezett 

legprimitívebb kálium csatornán (Kcv) vizsgáltuk meg. A csatorna egyszerű szerkezete és 

működése lehetőséget kínált a pH szenzor helyzetének és működésének kiderítésére. 

Az ioncsatornát heterológ expressziós rendszerbe helyeztük, gazdasejtnek a humán 

embrionális vesesejtet (HEK293) választottunk. Korábbi eredményeink szerint a Kcv 

csatorna HEK293 gazdasejtben expresszáltatva működőképes ioncsatornát alkot.  

A gazdasejt saját ionáramai nem zavarták a mérést, nagyságuk csak töredéke volt a 

Kcv csatorna áramának. A kontroll méréseink szerint gazdasejt saját háttérárama nem 

mutatott pH-függőséget sem, így alkalmas rendszernek bizonyult a Kcv vizsgálatára. 

Feltételezésünk az volt, hogy a Kcv csatorna pH-szenzorai a pórusrégióban 

található cisztein (C53) és hisztidin (H61) oldalláncok. Ezek az aminosavak más K+-

csatornában bizonyítottan fontos szerepet töltenek be a pH-függő szabályozásban. 
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Kutatási célunk az volt, hogy kiderítsük, vajon változik-e a Kcv csatorna árama a 

külső illetve a belső pH függvényében, a hatás reverzibilis-e, milyen erős a pH-függés, 

illetve hány pH szenzor modulálja a csatorna kapuzó működését. Bizonyítani kívántuk, 

hogy a pH szenzorok a fent említett protonálható aminosavak lehetnek. 

E két fő cél megvalósítása hozzájárulhat a növényi sztómaműködés, illetve az 

ioncsatorna működés szabályozásának jobb megértéséhez. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A gázcserenyílások szerkezete 

A szárazföldi növények több százmillió éves fejlődése során a víz- és gázcseréjüket a 

vízgőz szén-dioxidnál magasabb permeabilitása határozta meg. A vízvesztés 

minimalizálása érdekében kutikulával borított epidermisz alakult ki, mely a párologtatást, 

de ezzel együtt a szén-dioxid felvételét is csökkentette. A növényi szervezet működésének 

alapvető célja, hogy a növény szén-dioxid igényét alacsony vízveszteség mellett elégítse 

ki. A szelekciós nyomás hatására az epidermiszben – az epidermisz sejtek egyenlőtlen 

osztódásának következtében, majd a sejtek közötti középlemez hasadásával – speciális 

sejtek jöttek létre, melyek turgor-regulált szelepként viselkedve, a transzspirációt és ezzel 

együtt az asszimilációt temporálisan is befolyásolhatták. Lehetővé vált, hogy a nap sötét 

periódusában, a fotoszintézis csökkent szén-dioxid igényével párhuzamosan – a szelepek 

bezárásával – a vízvesztést is redukálják.  

A gáz- és vízcserét szabályzó struktúrák a sztómák, melyek szerkezetileg két speciális 

tulajdonságú és alakú zárósejtből, és a sejtek által közrefogott térből, a sztóma pórusából 

állnak.  

Kétféle sztómatípust ismerünk. A fű- és sásfélékre jellemző típusban a súlyzó alakú 

zárósejtek mellett két differenciálódott epidermisz sejtet, úgynevezett kísérősejtet találunk, 

melyek a sztómák nyitódó-záródó működésében játszanak segítő szerepet. A sztóma 

pórusa hosszú, rés alakú, a sejtmag és az organellumok a sejt két gömbszerű végében 

találhatók. A kétszikűekre és a néhány egyszikűre jellemző sztómatípusnál a zárósejtek 

vese formájúak, a pórus elliptikus alakú. A vizsgálataink során használt Phragmites 

australis az előbbi, a Vicia faba növények ez utóbbi típushoz sorolhatók. 

A zárósejtek jellegzetes sejtfalszerkezettel rendelkeznek, laterális és – a pórus felé 

néző – ventrális irányban nagymértékben vastagodottak. A pórussal ellentétes, dorzális 

oldalon a fal vékonyabb, és könnyebben megfeszül, mint a ventrális fal. A 

sejtfalvastagodás mértékéről elmondható, hogy míg a szomszédos epidermisz sejtek 

falának vastagsága 1-2 µm, addig az említett sejtfalnál 4-5 µm falvastagság mérhető.  

A zárósejtek nemcsak morfológiájukban, de anyagcseréjükben is különböznek az 

epidermisz sejtektől. Sejtmagjuk jóval nagyobb, több mitokondriumot is tartalmaznak, és 

míg az epidermisz sejtekben nem található kloroplasztisz, a zárósejtek csaknem minden 

növényi fajnál jelentős mennyiségben rendelkeznek vele. A kloroplasztiszok különösen 
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gazdagok keményítőben, melynek mennyisége nappal csökken, éjszaka viszont emelkedik, 

mely ellentétben áll a levél többi sejtjének viselkedésével, ahol pontosan fordítva történik. 

A zárósejtek és a környező sejtek között ritkán található plazmodezmás összeköttetés, így a 

külső behatásokkal szemben is ellenállóbbak.  

A sztómanyitódás során a zárósejtek turgora és térfogata nő, a térfogati növekedés 

irányát a sejtfalvastagodás mellett a cellulóz mikrofibrillumok radiális elhelyezkedése 

határozza meg. A vese alakú zárósejteknél a mikrofibrillumok a pórus felé néznek, a sejtek 

tágulása során a két vese alakú sejt egymásnak feszül, és a pórus kinyílik. Mivel a dorzális 

oldal vékonyabb, mint a ventrális, a nyitódás során sokkal domborúbb, ettől a ventrális, 

pórus felöli fal sokkal homorúbb lesz. A súlyzó alakú zárósejteknél a sejt gömbszerű 

végében található cellulóz mikrofibrillumok a gömb koncentrikus térfogati növekedésének 

kedveznek, így a két sejt közötti hosszúkás rés szélesedik. 

A sztómaműködés tanulmányozása során, nemegyszer meg kell mérni a pórus 

nagyságát különféle környezeti viszonyok között. A mérések lehetnek közvetlen, 

mikroszkóp alatti megfigyelések, vagy közvetett, párologtatás mérésen alapuló kísérletek. 

A sztómapórus területe elliptikus rés esetén megközelítőleg egyenesen arányos a 

gázdiffúzió konduktanciájával. Mivel a rés hossza a nyitódás során nem változik, területe 

arányos az apertúrával (Vicia faba esetén az arányossági tényező 14,3; n = 346; Raschke 

1979).  A fűfélék sztómáinál a sztómapórus hossza is megváltozik, a gázdiffúzióval való 

összefüggés matematikai leírása bonyolultabb. 

A legtöbb sztómát a leveleken találjuk, de a száron, virágon és bizonyos terméseken 

is előfordulnak. A levélen vett sűrűségük 1 mm2–nyi felületen általában 15-300 között 

változik. Számuk a levél növekedésének befejeződése előtt kialakul, így a fiatalabb levelek 

sztómasűrűsége jóval nagyobb az öregebb, nagyobb levelekénél. A nedves körülmények 

között élő növények átlagos sztómamérete jóval nagyobb a száraz termőhelyen élőkénél, 

bár jóval kevesebb sztómával is rendelkeznek. A száraz környezetben élő növények 

nagyobb sztómaszáma azzal magyarázható, hogy a vízstressznek kitett levelek nem 

terülnek ki teljesen, a transzspirációs ráta így maradhat alacsony szinten. A 

gázcserenyílások számát jobban jellemzi a sztómaindex, vagyis az egy epidermisz sejtre 

jutó sztómaszám.  
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2.2. A gázcserenyílások működése 

A zárósejtek multiszenzoros, hidraulikus szelepekként viselkednek, melyek a levél 

intercelluláris rendszerét nyitják és zárják a környezet felé. A külső környezeti tényezők 

közül a fény intenzitása és hullámhossza, a hőmérséklet, a relatív páratartalom, az 

intracelluláris CO2 koncentráció jól definiált, rendkívül gyors sztómareakciót vált ki. A 

sztómák nyitódása és záródása során a zárósejtek membránjain élénkülő iontranszport, a 

sejtben anyagcsere változások mutathatók ki. A nyitódás során a zárósejtben emelkedik az 

ozmotikusan aktív anyagok mennyisége, ezzel párhuzamosan a sejt ozmotikus potenciálja 

csökken. A növekvő vízpotenciál gradiens mentén, a féligáteresztő sejtmembránon a 

vízmolekulák befelé áramlanak, a sejt térfogata növekszik. A zárósejtek falának elasztikus 

sajátságai miatt, a sejttérfogat a kiindulási érték 40-100 %-ára is emelkedhet, a megnyúlási 

folyamat reverzibilis. Érdekességképpen említhető, hogy az epidermisz és a parenchima 

sejteknek legfeljebb 15%-kal növekszik a térfogatuk a határplazmolízis és a turgeszcens 

állapot között. Az epidermisz réteg eltérő mértékben növekvő szerkezeti elemeit a 

kísérősejtek kapcsolják össze, amelyek elasztikus pufferként viselkedve lehetővé teszik a 

sztómák epidermiszbe ágyazódását. Térfogatváltozásuk hozzájárul a sztómák 

szabályozásához, ám a zárósejtekkel ellentétben a magasabb turgoruk a gázcserenyílások 

záródását segíti.  

A sejtfal nyúlásával a falnyomás potenciál emelkedik, a vízpotenciál különbség 

eltűnik, és kialakul egy új egyensúlyi állapot. A záródási folyamat során a sejt ozmotikus 

potenciálja nő, és a sejt – a sztómanyitódással ellenkező módon – vizet veszít. 

A növények tehát a vízveszteség csökkentése mellett a fotoszintézis számára 

megfelelő mennyiségű szén-dioxidot igyekeznek biztosítani. A folyamat hatékonyságát a 

transzspirációs rátával lehet jellemezni, melyet az elpárologtatott víz és a fotoszintézisben 

asszimilált szén-dioxid mennyiségének a hányadosa ad. A fotoszintézis C3-as útját követő 

növényeknél a transzspirációs ráta 500 körüli értéknek adódik. A víz efflux szén-dioxid 

influxhoz képesti magas aránya két okra vezethető vissza.  Az egyik tényező, hogy a 

vízvesztést hajtó koncentráció gradiens körülbelül 50-szer nagyobb, mint a CO2 influxot 

alakító gradiens, ami a CO2 levegőben mért alacsony koncentrációjára (mintegy 0,036 %) 

és a levél intracelluláris járataiban lévő magas vígőz koncentrációra vezethető vissza. A 

másik ok, hogy mivel a CO2 molekula nagyobb, mint a vízmolekula, a levegőben 

körülbelül 1,6-szor lassabban diffundál. Emellett a diffúziós útja is hosszabb, hisz a CO2 a 

plazmalemmán, a citoplazmán és a kloroplasztisz membránján is át kell, hogy keljen a 
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beépülés helye felé. Hatékonyabb vízfelhasználás mellett működnek a fotoszintézis C4-es 

útját követő növények, ahol az arány körülbelül 250. Sőt, a száraz környezethez 

alkalmazkodott CAM-típusú növények, ahol a sztómaműködés cirkadián ritmusa a C3-as 

növényekhez képest félperiódusnyival eltolódott, az arány 50-nek adódik.  

A víz és a CO2 diffúziós útjában a gázcserenyílások mérete jelenti a legnagyobb 

ellenállást. A fotoszintézis CO2 limitációjának, vagy akár a párologtatás mértékének 

meghatározásakor a sztómaellenállás mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a levelet 

körülvevő határréteg, a kutikula, valamint a levél intercelluláris járatainak ellenállását sem. 

A határréteg ellenállása a sztómák feletti levegőréteg mozdulatlanságából adódik, 

nagysága függ a levél szerkezetétől és méretétől, valamint a szél sebességétől is.  

A szárazföldön élő edényes növények már több mint 400 millió éve a kutikulájuk 

segítségével védekeznek a kiszáradás ellen. A kutikula élettani jelentősége a vízveszteség 

mértékének szabályozásában van, a növények méretbeli növekedését is ez tette lehetővé. A 

természetben és a kísérleti körülmények során előidézett, szárazságstressz után mért 

levélkonduktancia minimumok között nagy eltérés mutatkozik (Körner, 1994). A 

tanulmányokból kiderült, hogy a kutikuláris permeáció egy-két nagyságrenddel kisebb, 

mint a sztómakonduktancia.  

A sztómatranszspiráció során a vízmolekulák a sejtek közti gázfázisú térből a 

sztómapóruson keresztül a levegőbe diffundálnak. A kutikulán keresztül a víznek a 

kutikula lipofil közegén, a sejtfal szilárd felületén és végül a kutikuláris réteg külső 

felszínén kell átjutni (Lendzian és Kerstiens, 1991). A kutikuláris réteg inhomogén. 

Mátrixa poliszacharid mikrofibrillumokból és egy vagy több lipofil polimerből (kutin, 

kután) áll. A viaszok a kutikula rétegében doménszerűen helyezkednek el, a diffundálódó 

molekulák mozgását eltérő mértékben gátolják, melyek diffúziós útja a domének körül 

véletlenszerű. A legfőbb diffúziós gátat mégis a kutikula külső felszíne jelenti, melyet 

határoló kéregnek neveznek (Schönherr és Riederer, 1989). A sztómák zárt állapota mellett 

mért konduktancia megközelítőleg egyenlő a kutikula permeációs értékével.  

A sztómakonduktanciát befolyásoló külső tényezők közül a fény, a CO2, a vízhiány 

és a hőmérséklet hatása a legfontosabb. A zárt sztómák fény hatására néhány perc alatt 

nyitódnak, újra sötétbe helyezve másodpercek alatt elkezdenek bezáródni. A záródási 

effektust viszont nehéz különválasztani a CO2 koncentráció emelkedésével járó 

sztómazáródással, hisz fény hiányában a CO2 felhasználás lecsökken, mennyisége a levél 

sejt közötti járataiban emelkedik. A közvetlen fényhatást izolált, konstans CO2 tartalmú 

levegőn tartott epidermiszen vizsgálták. A fény hullámhosszát változtatva kiderült, hogy a 
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fehér fény sztómanyitó hatása mellett a vörös és a kék fény is nyitódást okoz. A vörös 

fénnyel kezelt sztómák nyitódása a fotoszintézis szerepére utalt, bár a nyitódás mértéke 

elmaradt a fehér fénnyel kezelt sztómákétól. Ha viszont a fotoszintézist telítő vörös fény 

mellett kék fénnyel is megvilágították a sztómát, további nyitódást észleltek. Mivel további 

sztómanyitódást már nem lehetett vörös fénnyel kiváltani, világossá vált, hogy más 

mechanizmus, szignál-átviteli út is létezik (1. ábra). 

1. ábra A sztómanyílás méretének megváltozása kék fény hatására, vörös 
háttérfény alkalmazása esetén. Kontrollként csak vörös fénnyel kezelt 
sztómákat láthatunk (●), a kék fénnyel való megvilágítás kezdetét a nyíl 
mutatja (○). A méréseket Commelina communis növényeken Schwartz és 
Zeiger (1984) készítette. 

Ha a növényeket szén-dioxid-mentes levegőbe helyezik, a sztómák sötétben is 

kinyílnak, de a klímakamrában az átlagos légköri CO2-koncentrációnál magasabb szintet 

alkalmazva a sztómák fényben is bezáródnak. A kísérletek szerint, a sztómák alatti 

intercelluláris járatok CO2 koncentrációjának nagyobb szerepe van a gázcserenyílások 

működésében, mint a levelet körülvevő levegőben fellelhető szén-dioxidnak. 

Hervadás esetén, ha az elpárologtatott víz mennyisége sokáig meghaladja a felvett 

víz mennyiségét a gázcserenyílások bezáródnak. Mivel a környező epidermisz és 

kísérősejtek kezdeti vízvesztése gyorsabb a zárósejtekénél, a zárósejtek átmeneti duzzadása 

figyelhető meg. A későbbi öntözéssel, sőt a levelek turgorának teljes visszanyerése után 

sem találunk nyitott sztómákat. Ennek oka a levelekben felszaporodó növényi hormon, az 

abszcizinsav sztómazáró tulajdonsága; a hormon szintje csak napok múlva csökken a 

kiindulási értékre (Wright és Hirton, 1969). 

 13



A hőmérséklet hatása nem a sztómanyílás méretét, hanem a nyitódás-záródás 

sebességét befolyásolja. A magas hőmérséklet hatása azonban összetett, mert a 

fotoszintézis sebessége és ezáltal a CO2 felhasználás csökken, és az intercelluláris 

járatokban felszaporodó CO2 sztómazáródást indukál.  

 

2.3. A sztómaműködés szabályozása 

A hidroaktív sztómaműködésért a zárósejtekben időszakosan felhalmozódó ozmotikumok 

a felelősek. Az ozmoaktív anyagok mibenlétére vonatkozó kezdeti feltevések szerint, a 

turgorváltozás a keményítő-cukor átalakulás következménye. A keményítő-cukor 

hipotézist a zárósejtek kloroplasztiszaiban található, nagy méretű keményítőszemcsék 

méretének megváltozására alapozták: sztómanyitódás során a keményítő mennyisége 

csökkent, záródáskor növekedett. A keményítő nagy molekulasúlyú, vízben oldhatatlan 

glükóz-polimer molekula, mely a sejt ozmotikus potenciáljához nem járul hozzá, de a 

cukrokra való hidrolízise után a zárósejt ozmotikus potenciálját lecsökkenti. Ezzel 

ellenkezőleg, a sztómák záródásakor a keményítő szintézis csökkenti a cukor 

koncentrációját, növeli a sejt ozmotikus potenciálját. 

Fél évszázaddal később, a membrán iontranszport folyamatainak feltárása kezdetén, 

a sztómaműködés során mért óriási kálium influx és efflux jelensége háttérbe szorította a 

korábbi feltételezéseket (Outlaw, 1983). A kálium-malát hipotézis szerint a 

sztómanyitódásért a zárósejtbe transzportálódó kálium és a sejtben szintetizálódó ellenion, 

a malát ion a felelős. Sztómazáródás során kálium efflux és a malát ionok mennyiségének 

csökkenése tapasztalható, ezzel a sejt ozmotikus potenciálja emelkedik. 

A zárósejtek kálium koncentrációjának napi követése fontos következtetésekre 

vezetett. Megállapították ugyanis, hogy a kora reggeli órákban, a sztómák nyitódásával 

párhuzamosan a kálium koncentrációja emelkedik, de kora délután zuhanni kezd, noha a 

sztómák csak jóval később záródnak. A zárósejtek szacharóz koncentrációja ezzel szemben 

a déli órákban kezd emelkedni, és a kálium csökkenéssel párhuzamosan a vezető 

ozmotikummá válik. Mennyisége a nap végén a sztómanyílás méretével együtt csökken (2. 

ábra; Talbott és Zeiger, 1998). 
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2. ábra A sztómanyílás mérete ( ), a zárósejtek K+ ( ) és szacharóz
( ) tartalma az idő függvényében, Vicia faba növény esetén (Talbott és
Zeiger, 1998). A kálium tartalmat a Fischer-féle hisztokémiai módszerrel
(Fischer, 1971), a szacharóz koncentrációt HPLC technikával mérték. 
 
 

A sztómaműködés szabályozása tehát két, jól elkülöníthető részre osztható: az 

 napfelkeltével összefüggő útvonal, melyben a kálium az ozmotikusan aktív 

ő, a másik a szacharóz által meghatározott útvonal, mely a mezofill sejtek 

tetikus aktivitásával is összefüggésben áll. A szacharóz mennyiségének csökkenése 

égén a sztómák záródásához vezet. A két szabályozási útvonal négyféle anyagcsere 

t eredőjeként származtatható: (a) a malát bioszintéziséhez kötött K+ és Cl- 

e, (b) a keményítő szacharózzá való hidrolízise, (c) a zárósejt kloroplasztiszaiban a 

tetikus úton történő szacharóz produkció, (d) a mezofill sejtek fotoszintéziséből 

ó, apoplasztikus szacharózfelvétel. 
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2.3.1. A sztómanyitódás folyamata 

A fehér fény kék és vörös összetevőinek sztómanyitódásért felelős szerepét áttekintettük. A 

szabályozás hátterében két különálló rendszer áll, melyet könnyen igazoltak azzal a 

kísérlettel, miszerint a fehér fénnyel megvilágított, és DCMU (3-(3,4-diklór-fenil)-1,1-

dimetil-karbamid) fotoszintetikus elektrontranszport lánc gátlóval kezelt sztómák csak 

részben nyitódnak ki. Kék fénnyel megvilágított zárósejt protoplasztok megduzzadnak, 

jelezve, hogy a kék fény szignál receptora a zárósejtben található. Ha a fotoszintézist telítő 

erősségű, vörös fénnyel megvilágított protoplasztokat alacsony intenzitású, kék fénnyel 

világítják meg, az extracelluláris tér savanyodása tapasztalható. A kék fénytől függő 

extracelluláris savanyodás a H+-ATPáz blokkolóival (pl. vanadáttal) gátolható, az 

elektrogén protonpumpa aktivitás patch clamp technikával is kimérhető. 

Amikor a zárósejt protoplasztokat a plazmamembrán H+-ATPázát aktiváló 

fusicoccin-nal kezelték, a patch clamp mérések kifelé irányuló áramnövekedést jeleztek. A 

fusicoccin aktiváló hatása membrán szétkapcsoló proton ionoforral, jelen esetben CCCP-

vel (karbonil-cianid-m-klorofenilhidrazonnal) megszüntethető (3. ábra; Serrano és mtsai., 

1988). 

telítő 

ionára

mtsai.

proton

 

3. ábra A H+-ATPáz aktivátor fusicoccin kifelé irányuló áramot stimulál. Az 
áramot a proton ionofor CCCP megszünteti. A mérés patch clamp technikával, 
zárósejt protoplasztokon készült. (Serrano és mtsai., 1988).
A fusicoccin kezelés sztómanyitódást, a CCCP pedig sztómazáródást indukált. A 

vörös fény hátterére épülő kék fény impulzusok szintén emelték a kifelé irányuló 

mot, míg vörös fény impulzusokkal ilyen jelenséget nem tapasztaltak (Assmann és 

, 1985; Gotow és mtsai., 1985; Schroeder, 1988; Shimazaki és mtsai., 1986), tehát a 

pumpa aktiváció specifikus kék fény válaszként értelmezhető (4. ábra).  
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4. ábra A zárósejt protoplasztokat kék fényimpulzussal kezelve 
a plazma-membránon kifelé irányuló áramot mértek. A mérés 
patch clamp technikával készült (Assmann és mtsai., 1985). 

A kék fénytől függő sztómanyitódás követi a reciprocitás törvényét, miszerint a 

folyamat kiváltása az alkalmazott fény dózisától függ, nem pedig külön a fény 

intenzitásától vagy külön a megvilágítás időtartamától. Ennek élettani jelentősége abban 

áll, hogy a sztómák nyitottsága a receptorokra érkező fotonok számával, a levélfelszínre 

jutó fénymennyiséggel arányos. 

A kék fénytől függő válasz másik sajátsága az impulzusok és a válasz között mért 

időkülönbség, mely mind az extracelluláris savanyodás, mind pedig a kifelé irányuló 

áramnövekedés esetén mintegy 25 másodpercnek adódott. A késés a percepció és a válasz 

közti szignál-transzdukciós kaszkád működésének következménye.  

 

2.3.1.1. A zárósejt kék fény receptora 

A zárósejtek kék fény receptoraként a kloroplasztisz membránjában lévő karotinoid 

molekulát, a zeaxantint azonosították. Bizonyítékul a kék fény stimulálta sztómanyitódás 

akciós spektruma és a zeaxantin abszorpciós spektruma közti egyezőség (Karlsson, 1986), 

és a zárósejtek zeaxantin tartalmának napi változása szolgált. A zárósejtek xantofill-ciklusa 

különbözik a mezofill sejtekétől. 

Mezofill sejtekben a zeaxantin elsősorban fotoprotektív szerepet tölt be. A ciklus 

során a violaxantin zeaxantinná alakul, így a túlzott gerjesztési energia hő formájában 

disszipálódik, és kevésbé károsítja a fotoszintetikus apparátust. A kora reggeli órákban, az 

erős fény hiánya miatt a zeaxantin tartalom minimális. 

Zárósejtekben, a fotoprotektív funkción túl szerepet játszik a szignál-átvitelben is. 

Mennyisége ezért a kora reggeli órákban is sokkal magasabb, mint a mezofill sejtekben, 
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bár a fotoprotektív szerepre ekkor még nincs szükség. A violaxantin de-epoxidáz 

dithiothreitollal (DTT) való blokkolása után a violaxantinból nem alakul zeaxantin, ezzel a 

kék fénytől függő sztómanyitódás tökéletesen gátolható. További bizonyítékként szolgál az 

Arabidopsis npq1 (nonphotochemical quenching) mutánsa, melyben a de-epoxidáz enzim 

nem működik (Zeiger és Zhu, 1998), így a zeaxantin hiányos mutánsok sztómái a kék fény 

hatására nem nyitódnak. 

A kék fény receptor aktivációja és a protonpumpa működésének fokozódása közti 

szignál-transzdukciós kaszkád elemei csak részben felderítettek. A két fotorendszer 

antennaágyában elhelyezkedő zeaxantint a kék fotonok gerjesztik. A szenzitivitás a 

zeaxantin készlet nagyságától, közvetve a tilakoid membránban lévő violaxantin de-

epoxidáz enzim aktivitásától függ. Az enzim a kloroplasztisz lumenje felé néz, pH 

optimuma savas tartományban, pH 5,2-nél található (Yamamoto, 1979). A fotoszintetikus 

elektrontranszport protonokat pumpál a lumen felé, a tilakoid membrán két oldala közti 

protonkoncentráció-különbség ATP szintézisére használódik fel. Ha az ATP felhasználás 

gyengül, csökken az ADP és az ortofoszfát mennyisége. A H+-ATPáz aktivitása a 

szubsztrát hiánya miatt gyengül, így a lumen protonkoncentrációja emelkedik, és a 

zeaxantin képződése felgyorsul. A zárósejtek mezofill sejtektől magasabb zeaxantin 

tartalma azzal magyarázható, hogy a fotoszintetikus elektrontranszport lánc működése 

jóval gyorsabb a fotoszintézis szénfixációs mechanizmusnál, így alacsony fényintenzitáson 

is erősebb lumensavanyodás tapasztalható.  

A sztómaműködés CO2-tól és a vörös fotonoktól való függése is a zeaxantin 

mennyiségével áll kapcsolatban. A magasabb CO2 koncentrációra bekövetkező 

sztómazáródás során az ATP felhasználódásának növekedésével a lumen pH-ja nő, és a 

zeaxantin mennyisége csökken. A zeaxantin készlet redukciója több lépcsőn keresztül a 

plazmamembrán proton pumpájának aktvitását mérsékli, így a sztómanyílás mérete 

csökken. 

A kék fénytől függő sztómanyitódás erőssége arányos a vörös háttérfény 

intenzitásával. Mivel a vörös háttérfény gyorsítja a fotoszintetikus elektrontranszport 

láncot, erősebb lumensavanyodás és zeaxantin produkció következik be, mely a 

plazmamembrán protonpumpáját aktiválva, tovább növeli a sztómanyílás méretét. 

Érdemes megjegyezni azonban, hogy bizonyos esetekben, például a Paphiopedilum 

orchidea kloroplasztisz nélküli zárósejtjeiben, a kék fénytől függő sztómanyitódás mellett 

fotoszintézis-függő nyitódást nem tapasztaltak. Ehelyett, a gyenge zöld és a vörös fény 
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okozott reverzibilis, távoli vörös fénnyel megfordítható nyitódást, mely a kriptokróm 

rendszer mellett a fitokróm rendszer szabályzó szerepére utalt (Talbott és mtsai., 2002).  

A zeaxantin aktiváció és a plazmamembrán protonpumpája közti kapcsolat feltárása 

még napjainkban is a kutatás tárgyát képezi. Az egyik lehetséges magyarázat szerint, a 

zeaxantin kék fotonokkal való gerjesztésével nemcsak a kromofór, hanem a receptor 

apoprotein szerkezete is megváltozik. A konformációs változás - egy eddig még 

felderítetlen másodlagos hírvivővel - a kloroplasztisz membrán Ca2+-ATPázát aktiválja. A 

Ca2+-ATPáz a citoszolból Ca2+ ionokat pumpál a kloroplasztiszba, és a citoplazma Ca2+ 

koncentrációját csökkentve, serkenti a plazmamembrán Ca2+-függő H+-ATPázának 

működését (Kinoshita et  al., 1995). 

Kutatások folynak továbbá a kaszkád citoszolikus elemeinek felderítésében, például 

a 14-3-3 proteinek funkciójára vonatkozóan is, hisz a kék fény a H+-ATPáz C-

terminálisának foszforilálásán és a foszforilált treonin aminosavhoz (Thr950) kötődő 14-3-

3 proteineken keresztül serkenti annak működését (Kinoshita és Shimazaki, 2002). A 

fusicoccin protonpumpa stimuláló hatását (Blatt, 1988) a 14-3-3 protein és a H+-ATPáz 

komplexének stabilizálásán keresztül éri el, akár defoszforilált treonin oldallánc esetén is 

(Baunsgaard és mtsai., 1998; Fullone és mtsai., 1988). 

 

2.3.1.2. A töltéssel rendelkező ozmoaktív anyagok szerepe 

A sztómanyitódás során a zárósejtbe kálium ionok áramlanak és a kálium koncentrációja 

növényi fajtól és a kísérleti körülményektől függően 100 mM-ról 400-800 mM-ra 

emelkedik. A nagy mennyiségű, kálium ion okozta pozitív töltéstöbblet klorid és malát 

anionokkal ellensúlyozódik. A klorid fluxus iránya a kálium ionok mozgásával 

megegyezik, sztómanyitódáskor befelé, záródáskor a sejtből kifelé mutat. A malát a 

zárósejtek citoplazmájában szintetizálódik, szénváza a keményítő hidrolíziséből származik. 

Citoplazmatikus koncentrációja – hasonlóan a kálium és a klorid ionokéhoz – a 

sztómanyitódás során nő, záródáskor csökken, amely vagy az apoplasztikus térbe való 

kiáramlás vagy a sejtlégzésben való felhasználódás következménye.  

Az ionok mozgását a zárósejt plazmamembránjában, nagy sűrűségben jelen lévő 

H+-ATPáz (Becker és mtsai., 1993) működésével kialakuló protonmozgató erő hajtja. A 

proton extrúzió mértékét jól jelzi, hogy a megvilágítás hatására a kálium Nernst-

potenciáljánál negatívabb, körülbelül 50-70 mV-os hiperpolarizáció és 0,5 -1 pH egységnyi 

pH gradiens alakul ki (Assmann és mtsai., 1985; Blatt, 1988; Lohse és Hedrich, 1992; 
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Roelfsema és mtsai., 1998). A protonmozgató erő elektromos komponense biztosítja a 

kálium ionok passzív felvételét, mely feszültségfüggő, befelé egyenirányított K+-

csatornákon keresztül valósul meg (Assmann és Haubrick, 1996; Grabov és Blatt, 1998a; 

Thiel és Wolf, 1997; Zimmermann és mtsai., 1999). A Cl- felvételét Cl--H+-szimporter 

segíti elő. 

Mivel az apoplaszt K+ koncentrációja a nyitódás során körülbelül 15 mM-ról 3 

mM-ra csökken (Felle és mtsai., 2000; Szyroki és mtsai., 2001), a citoplazmáé viszont 100-

ról 400-ra emelkedik (Raschke, 1979), a sztómanyitódás eredményeként a K+ Nernst-

potenciálja (EK) -60 mV-ról -130 mV-ra csökken. Az EK változásától függetlenül, a befelé 

egyenirányító kálium csatornák feszültség-érzékenysége nem változik (Blatt, 1992; 

Brüggemann és mtsai., 1999). Ám a megvilágított, intakt sejtben mért -112 mV-os 

nyugalmi membránpotenciál és a -130 mV-os reverzpotenciál közti kisebb különbség 

egyre gyengülő, befelé irányuló K+-áramot (IKin) eredményez. 

A zárósejtek feszültségfüggő K+-csatornái az ozmoszenzoros hidroaktív 

szabályozás részét is képezik (MacRobbie, 1995). A zárósejtet hipotóniás környezetbe 

helyezve a befelé egyenirányító, feszültségfüggő K+-csatornák aktiválódnak, míg a kifelé 

egyenirányító K+-csatornák működése deaktiválódik. Hipertóniás környezetben az 

aktiváció és deaktiváció pontosan fordítva történik. Az egycsatornás adatok elemzése 

szerint az új ozmotikus kondíciók a csatornák nyitási frekvenciáját változtatták meg (Liu és 

Luan, 1998), és az IKin jól korrelált aktin filamentumok szerveződési mintázatával is. Az 

aktin filamentumok bizonyítottan szerepet játszanak a növényi sejtek ioncsatorna 

aktivitásának szabályozásában. Zárósejtekben az aktin filamentumok depolimerizálódását 

okozó cytochalasin D serkenti az IKin áramot, és sztómanyitódást okoz. Az aktin 

filamentumok stabilizálódását eredményező phalloidin mind az IKin áramot, mind a 

sztómanyitódást gátolja (Hwang és mtsai., 1997). 

 

2.3.1.3. A hidroaktív nyitódás pH-tól függő szabályozása 

A befelé irányuló K+-áramot tehát a protonpumpa működése tartja fenn, de nem csupán a 

transzportfolyamat energiaigényének biztosításával. A befelé egyenirányított kálium 

csatornák feszülség-érzékenysége, sőt a plazmamembránban lévő ioncsatornák száma 

ugyanis függ a külső környezet pH-jától; az apoplasztikus tér savanyodása gyorsítja a 

kálium felvételét (Blatt, 1992; Dietrich és mtsai., 1998; Hoth és mtsai., 1997a; Ilan és 

mtsai., 1996). Számítások szerint, ha a csatornában egy titrálható, pH-érzékeny oldalt 
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feltételeznek, a pKa értéke 5,3-nak adódik, mely jól illeszkedik az apoplaszt 

sztómanyitódás során mért pH tartományába (Vicia faba esetén, Ilan és mtsai., 1996). A 

zárósejtek kálium felvétele tehát nem csupán a protonpumpa működésétől, de az apoplaszt 

pufferkapacitásától is függ.  

A zárósejtek befelé egyenirányító, feszültségfüggő K+-csatornái közül a Solanum 

tuberosum zárósejtjeiben expresszálódó KST1 és az Arabidopsis thaliana-ból klónozott 

homológ, a KAT1 mutációs analízise hasznos eredménnyel szolgált a pH-függő reguláció 

megértésében. A KST1 és a KAT1 csatornák a Shaker-típusú növényi K+-csatornákhoz 

tartoznak (5. ábra; Ache és mtsai., 2000). 

 

 

A növényi 

transzmembrán dom

citoplazma felőli N-

mtsai., 1998; Hoth 

Uozumi és mtsai., 19

 

5. ábra A Shaker típusú növényi kálium 
csatornák filogenetikai fejlődése (Ache és 
mtsai., 2000). 
 

Shaker-csatornák alegységeinek meghatározó elemei a hat 

én, az ötödik és hatodik szegmens közt elhelyezkedő pórus régió és a 

 és C-terminális szakasz (6. ábra; Becker és mtsai., 1996; Dreyer és 

és mtsai., 1997b; Marten és Hoshi, 1997; Nakamura és mtsai., 1997; 

98). 
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6. ábra A homotetramer szerkezetű növényi Shaker csatornák egy 
alegységének szerveződése. S1, S4 – transzmembrán domének, P – 
pórus régió. 
 ioncsatornát négy azonos alegység összekapcsolódása alkotja. A Xenopus 

n, heterológ módon expresszált csatornák megtartották feszültség-függőségüket, 

kat és szelektivitásukat, sőt a természetes környezetükben mérhető pH-

égük is megőrződött.  

pH érzékelésében az S3-S4 domént összekötő szakaszt vélték felelősnek. A 

nek megváltoztatása igazolta a feltételezést, mert a szakasz két hisztidin 

ának alaninra történő cseréje után a mutáns csatorna elvesztette pH-függőségét 

tsai., 1997a). További kísérletek arra engedtek következtetni, hogy a pH szenzor 

ban áll az S4-es, feszültségérzékelő doménnel (Hoth és Hedrich, 1999a).  

külső savanyodáshoz hasonlóan, az intracelluláris H+ koncentráció emelése is 

itódást okoz, ami az auxin indukált sztómanyitódás esetén is tapasztalható 

és mtsai., 1990; Irving és mtsai., 1992). Az auxin indukált intracelluláris 

ás aktiválja a zárósejtek befelé transzportáló K+-csatornáját (Blatt és Thiel, 1994; 

s Blatt, 1997; Thiel és mtsai., 1993), mely az oocytákban expresszáltatott KAT1 

 esetében is kísérletesen igazolható. 

sztómanyitódásnál azonban nemcsak egyféle K+-csatorna típus működik. A 

ock-out mutáns Arabidopsis növények sztómanyitódása erre bizonyítékot is 

ott, mert a mutáns sztómák fény és alacsony CO2 szint hatására nyíltak, 

av hatására záródtak, hasonlóan a vad típusú sztómákhoz (Szyroki és mtsai., 

KAT1 defektust kompenzáló ioncsatornák között, az izolált Arabidopsis zárósejt 

tokon végzett RT-PCR vizsgálatok további K+-csatorna transzkriptumokat 

ttak (Szyroki és mtsai., 2001). Megjelent például az Arabidopsis feszültségfüggő 

nája, a KAT2 (Pilot és mtsai., 2001), sőt a Shaker-típusú K+-csatornák AKT1, 

lcsaládjába tartozó, feszültség-független csatornák is (AKT5, AKT6). 
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A KAT1 és az AKT1 családba tartozó csatornák pH függése eltérést mutat. Az 

AKT1 csatornák esetében (AKT1, AKT3) mint az extracelluláris, mind pedig az 

intracelluláris savanyítás aktivitás-csökkenéshez vezet (Lacombe és mtsai., 2000), míg a 

KAT1 csatornák esetében (KAT1, KST1, SKT1) a savanyítás a csatornákat aktiválja. 

Mivel az AKT1 családba tartozó kálium csatornák feszültség-függetlenek, a pH változás a 

konduktanciát (Marten és mtsai., 1999), KAT1 csatornák esetében viszont a kapuzás 

feszültség-függőségét változtatja meg (Hoth és mtsai., 1997). 

A szabályozáson kívül a pH szenzor lokalizációjában is eltérések mutatkoznak. A 

KST1 csatorna extracelluláris pH-függésében valószínűleg az S3 és S4 közötti szakaszon 

található hisztidin (H160), valamint a csatorna pórusrégiójában lévő hisztidin, illetve 

aszparagin (H271, N274) játszik szerepet (Zimmermann és mtsai., 1998; Hoth és mtsai., 

1997; Hoth és Hedrich, 1999). A pórusrégióban lévő hisztidin bizonyos mutációi hatására a 

csatorna pH-függése vagy tovább erősödött (H271D), vagy éppen az ellenkezőjére 

változott (H271R).  

A KAT1 csatorna esetében a pórusrégióban lévő hisztidin mutációja (H267A) nem 

befolyásolta a csatorna pH-függését, a hisztidinhez közeli, szintén a pórusrégiót alkotó 

aszparagin mutációja azonban az ioncsatorna pH-függését megfordította (Hoth és Hedrich, 

1999). 

Az intracelluláris oldali pH változtatása során mutáns KAT1 csatornák analízisével 

megállapították, hogy az intracelluláris pH érzékelésében feltehetően az S3 és S4 közötti 

linker szakaszon található hisztidin (H118) vesz részt (Tang és mtsai., 2000). 

A KST1, illetve az AKT3 csatornák - pórusrégió-csere útján létrehozott - 

kiméráinak pH-függését vizsgálva úgy találták, hogy az extracelluláris pH-függés szenzora 

az egyes csatornák pórusrégióiban lokalizálódik. A megfigyelést az az eredmény 

támasztotta alá, hogy az extracelluláris pH változtatására az AKT3/(p)KST1, illetve a 

KST1/(p)AKT3 kimérák rendre a vad típusú KST1, illetve AKT3 tulajdonságait mutatták 

(7/A ábra). Az intracelluláris pH változtatására viszont az AKT3/(p)KST1, illetve a 

KST1/(p)AKT3 kimérák rendre a vad típusú AKT3, illetve KST1 tulajdonságait mutatták, 

tehát az intracelluláris pH érzékeléséért felelős elem a pórusrégión kívül esik (7/B ábra; 

Hoth és munkatársai, 2001).  

Kísérleteinkben az ioncsatornák pH-függését az eddig felfedezett legprimitívebb 

kálium csatornában, a Kcv csatornában is megvizsgáltuk. A csatorna kicsiny mérete, így a 

szabályzó régiók kis száma a pH-szenzor elhelyezkedését, működésének feltárását 

megkönnyítette. 
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7. ábra A kiméra-csatornák pH-függése. 
(A) A kiméra-csatornák külső pH-függése. AKT3/(p)KST1 áramait a KST1-re 
jellemzően a külső pH savanyodása aktiválja, a KST1/(p)AKT3 áramait az AKT3-ra 
jellemzően a külső pH savanyodása inaktiválja. 

(B) A kiméra-csatornák belső pH-függése. A fürdőoldatban lévő acetát (HAc) savanyítja 
a citoplazmát. Az AKT3/(p)KST1 és a KST1/(p)AKT3 – szemben a külső pH 
módosítása esetén tapasztaltakkal – rendre úgy viselkedik, mint az AKT3 és a KST1. 
 

2.3.1.4. A töltéssel nem rendelkező ozmoaktív anyagok szerepe: a szacharóz 

A zárósejtek ozmoregulációjáért az ionos ozmoaktív anyagok mellett, a nap későbbi 

szakaszában felhalmozódó cukor, a szacharóz is felelős. Az akkumulálódó szacharóz egyik 

forrása a kloroplasztiszban raktározott keményítő. A keményítő bontásából származó 

dihidroxi-aceton-foszfát (DHAP) a kloroplasztisz membránjában található, triózfoszfát-

ortofoszfát-transzlokátor közvetítésével kerül a citoplazmába, ahol több lépés során 

szacharózzá szintetizálódik. Az egyre erősödő fény hatására a citoplazma szacharóz 

koncentrációját a fotoszintézis is emeli, sőt - bár közvetlen bizonyítékokkal nem 

rendelkezünk - a plazmamembránban feltételezett szacharóz transzporter közvetítésével a 

mezofill sejtekből származó szacharóz is hozzájárul a citoplazma szacharóz-tartalmához 

(Talbott és Zeiger, 1998).  
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2.2.2. A sztómazáródás folyamata  

A növényi sztómazáródás, a folyamat sebessége és komplexitása miatt a korai szignál-

transzdukció vizsgálatának fontos modellrendszerévé vált. A zárósejtek a plazmodezmás 

összeköttetések híján, a környező sejtektől elhatárolt jelátviteli- és transzport rendszerrel 

rendelkeznek (Wille és Lucas, 1984; Willmer és Fricker, 1996). A sztómazáródást kiváltó 

külső és belső környezeti ingerek legtöbbször egymás hatását felerősítve fejtik ki 

hatásukat; az individuális jelátviteli utak egymással szoros kapcsolatban, a sejten belül 

szignál-transzdukciós hálózatot alakítanak ki.  

A transzdukciós hálózat három szabályozási útvonalra: a Ca2+-függő, a pH-függő és 

a zárósejt foszforilációs homeosztázisától függő útjára különül.  

Sztómazáródást indukál a vízhiány hatására termelődő növényi stresszhormon: az 

abszcizinsav, a sötétség, a respiráció hatására emelkedő intercelluláris CO2 koncentráció. 

A patogén támadás esetén felszaporodó hidrogén-peroxid a Ca2+-függő jelátviteli úthoz 

kapcsolódva sztómazáródást indukál, megakadályozva a patogének levélbe jutását. A 

légköri szennyező anyagok, mint például a kén-dioxid és az ózon, magasabb 

koncentrációban szintén sztómazáródást okoz, így meggátolja a levélszövet további 

destrukcióját.  

A sztómazáródás során a zárósejtek turgora az ion efflux következtében csökken. 

Az ion efflux legfontosabb komponense a kálium árama (IKout), melyet a 

plazmamembránba ágyazódó, kifelé egyenirányító, feszültség-függő K+-csatornák (K+
out) 

közvetítenek az apoplaszt felé. A K+
out aktivációjához a plazmamembrán hosszú idejű 

depolarizációja szükséges (Thiel és Wolf, 1997). A K+
out csatornák működése mellett az S-

típusú, lassú anion efflux csatornák is aktiválódnak, melyen Cl- és malát2- ionok 

szabadulnak ki a sejtből. Az anionok mozgását segíti az apoplasztikus térben lévő alacsony 

koncentrációjuk és a külső tér pozitív töltése. A sztómazáródáshoz mindemellett az ion 

influx redukciójára, így a befelé egyenirányító K+-csatorna és a Cl--H+-szimporter 

deaktivációjára van szükség.  
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2.2.2.1. A sztómazáródás Ca2+-függő regulációja 

A zárósejt transzport-rendszereinek szabályozása az abszcizinsav (ABS) sztómazáró 

hatásának felderítésével részben tisztázódott. Bár az ABS közvetlenül kapcsolódik a 

foszfolipidekhez, mégis úgy gondolják, hogy az ABS receptora fehérje természetű 

molekula. A receptorhoz való kötődés helye is tisztázatlan. Több kísérlet vezetett arra a 

megállapításra, hogy az ABS a plazmamembrán külső felületén lévő receptor felszínhez 

kapcsolódik. Valerianella locusta zárósejt protoplasztokhoz, lúgos közegben (pH 8,0) adott  

ABS sztómazáródást indukált, pedig a citoplazmába – gyenge sav lévén – csak savas 

közegben, disszociálatlan formában juthat (Hartung, 1983). További bizonyítékkal 

szolgált, hogy a radioaktívan jelölt ABS is a külső felszínhez kötődött (Hornberg és 

Weiler, 1984). Más kísérletek viszont arra vezettek, hogy az ABS receptora a sejten belül 

található. Az ABS mikroinjektálása például sztómazárást indukált, bár a sebzésből eredő 

hatásoktól (oxidatív gyökök keletkezése) nem lehetett elkülöníteni (Schwartz és mtsai., 

1994). Ha az abszcizinsavat viszont inaktív, „bezárt” formában mikroinjektálták, és a 

sebzés után jóval később, UV-fény hatására bekövetkező fotolízissel szabadították fel a 

kötött formából, szintén sztómazáródást tapasztaltak (Allan és mtsai., 1994). A fotolízis és 

a záródás között eltelt idő 2 perc volt, mely rendkívül gyors jelátviteli rendszer működését 

feltételezi. A receptor helyére vonatkozó ellentétes megállapítások miatt kétféle ABS 

receptor jelenléte feltételezhető. 

Az ABS hozzáadásával az erős, hosszú ideig tartó kálium és anion efflux helyett 

gyors, rövid ideig tartó pozitív töltésbeáramlást és tranziens membrán depolarizációt 

figyeltek meg.  Ezzel párhuzamosan a citoplazma Ca2+ koncentrációja ([Ca2+]cyt) 

emelkedett, így bizonyossá vált, hogy a plazmamembrán Ca2+-csatornái aktiválódtak 

(Schroeder és Hagiwara, 1990). A plazmamembrán Ca2+ influx csatornáinak ABS-ra 

bekövetkező aktiválódása a csatorna feszültségfüggőségének és kinetikájának reverzibilis 

megváltozásából ered (Grabov és Blatt, 1998).  

A citoszol szabad Ca2+ szintjének emelkedéséhez hozzájárul a sejt belső raktáraiból 

felszabaduló Ca2+ is. A növényi sejt legnagyobb Ca2+ raktára a vakuólum, emellett az 

endoplazmatikus retikulum és a kloroplasztisz is raktároz bizonyos mennyiségű Ca2+-ot. A 

Ca2+ influxa és a belső raktárakból történő felszabadulása, a körülbelül 50 nM-os 

citoszolikus Ca2+ koncentrációt 300 nM-tól egészen 1,1 µM-ig is emelheti (Mansfield és 

McAinsh, 1995). A raktározás irányában működő Ca2+-H+-antiporterek a transzport 

energiaigényét a proton-koncentráció gradienséből merítik. Az ABS több lépésen keresztül 
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aktiválja a tonoplaszt feszültségfüggő, inozitol-triszfoszfáttól (IP3) függő és a ciklikus 

ADP-ribóztól (cADPR) függő Ca2+-csatornáit. 

Az ABS hozzáadása után mért citoszolikus IP3 koncentráció-növekedés (Parmar és 

Brearley, 1995; Lee és mtsai., 1996) az ABS receptor G-proteinnel való kapcsolódását 

feltételezi. Az állati sejtekben jól ismert jelátviteli lépések szerint, a heterotrimer G-protein 

a hormon-receptor komplexhez kötődik, és GTP felhasználásával aktív Gα alegységre és 

egy inaktív alegységre disszociál. A Gα alegység a membránba ágyazódó foszfolipáz C 

enzimet aktiválja, mely a foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfátot inozitol-triszfoszfátra (IP3) 

és diacil-glicerolra (DAG) hasítja. A vízoldékony IP3 a citoplazmában könnyen diffundál, 

hatására a Ca2+ csatornák aktiválódnak, és az állati sejtekhez hasonlóan - aequorin és fura-

2 fluoreszcens indikátorokkal kimutatható - kalcium-oszcilláció generálódik (McAinsh és 

mtsai., 1995). 

Magasabbrendű növényekben az IP3-függő Ca2+ felszabadulás mellett cADPR-től, 

azaz a NAD+ (nikotinamid-adenin-dinukleotid) anyagcsere egyik melléktermékétől függő, 

rianodin alkaloidára érzékeny Ca2+-csatornákat is leírtak (Allen és mtsai., 1995; Muir és 

Sanders, 1996).  

A sztómazáródás során a kálium transzport irányultságának hangsúlya az influxról 

az effluxra tevődik, melyhez a H+-ATPáz aktivitásának csökkenése és az IKin áram 

redukciója szükséges. A záródás során a citoplazma növekvő Ca2+ koncentrációja pontosan 

ezt eredményezi, mert patch clamp vizsgálatok megmutatták, hogy a befelé egyenirányító, 

feszültségfüggő K+-csatorna a növekvő [Ca2+]cyt hatására inaktiválódik (Gilroy és mtsai., 

1990; Blatt és mtsai., 1990), és a H+-ATPáz aktivitása is csökken (Kinoshita és mtsai., 

1995). A kifelé egyenirányító K+-csatorna kapuzása Ca2+-független (Schroeder és 

Hagiwara, 1989). 

A gyors, tranziens depolarizáció nem elég a hosszú membrán-depolarizációra 

aktiválódó, K+ efflux csatornák nyitódásához (Ward és mtsai., 1995). A hosszú membrán-

depolarizációt a plazmamembrán S-típusú anion csatornáinak működése eredményezi, 

melyen a Cl- és a malát2- ionok kiáramlanak. Az anion csatorna Ca2+-függő, a [Ca2+]cyt 

emelésével aktiválódik (Schmidt és mtsai., 1995). 

A tonoplaszt membránjában lévő ioncsatornák szabályozásáról kevesebbet tudunk. 

Az ABS jelátviteli kaszkádjának vakuoláris Ca2+-csatornái mellett, a sejt kálium és klorid 

veszteségét fedező kation és anion csatornák nyílnak. A vakuoláris kation csatornák közül 

patch clamp technikával kétféle: egy lassú (SV, slow vacoular) (Hedrich és Neher, 1987) 

és egy feszültség-független (VK, vacuolar K+ channel) kálium csatornát (Ward és 
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Schroeder, 1994) azonosítottak. Az SV csatornák Ca2+-aktivált, feszültség-függő és 

gyengén szelektív transzporterek, körülbelül 600 nM [Ca2+]cyt felett nyílnak. A 

vakuólumból kiáramló Ca2+, az addig -20 – -50 mV-os tonoplaszt potenciált (a citoplazma 

negatív töltésű) ellenkező előjelűre változtatva – a nyugalmi fiziológiai körülmények 

között zárt – feszültség-függő SV csatornát kinyitja. Szelektivitásukról elmondható, hogy a 

kálium mellett kalcium és magnézium ionokat is átengednek, anionok számára viszont 

átjárhatatlanok (Ward és Schroeder, 1994; Allen és Sanders, 1995, 1996; Schulz-Lessdorf 

és Hedrich, 1995; Ward és mtsai., 1995). Megdőlni látszik az a hipotézis, miszerint az SV 

csatornák részt vesznek a Ca2+-indukált Ca2+-felszabadulásban (CICR, Ca2+-induced Ca2+ 

release). Szelektivitásuk ugyan megengedné a Ca2+ transzportját, de a nyitvatartási 

valószínűségük (Po) csak az ellenkező irányú Ca2+ transzportot biztosító körülmények 

között emelkedik (Pottosin és mtsai., 1997). 

A tonoplaszt potenciálját szintén pozitív irányba tolja a VK csatornák működése. A 

VK csatornák már 100 nM [Ca2+]cyt felett aktiválódnak. Mivel működésük nem függ a 

vakuoláris potenciáltól, viszont azt alakítja, a vakuoláris kálium efflux elsőként a VK 

csatornák közvetítésével valósul meg (Ward és Schroeder, 1994). 

A zárósejtek vakuoláris klorid effluxát közvetítő csatornákra jelenleg nem 

rendelkezünk információval. 
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2.3.2.2. A sztómazáródás pH-függő regulációja 

Kísérleti tapasztalatok szerint, az abszcizinsav a [Ca2+]cyt emelése mellett, a citoszol pH-ját 

(pHi) lúgos irányban módosítja. A lúgosodás mértékéről elmondható, hogy a kiindulási, 

körülbelül pH 7,7-es értékhez képest 0,2 pH-nyi emelkedés alakul (Irving és mtsai., 1992). 

A plazmamembrán kálium csatornáit megvizsgálva kiderült, hogy mind a befelé, mind 

pedig a kifelé egyenirányító csatornák pH-függőek. Különböznek viszont abban, hogy míg 

a befelé egyenirányító K+-csatorna a lúgosodó citoszol hatására inaktiválódik, addig a 

kifelé egyenirányító aktiválódik. Patch clamp mérésekkel bizonyították, hogy a pHi 7,0-ről 

7,6-ra növelése mellett az IKin áram nagysága reverzibilis módon az ötöd részére csökken 

(Grabov és Blatt, 1997), miközben a [Ca2+]cyt nem változik. A K+
in csatorna kapuzásának 

feszültség-függősége nem változott, a Hill-féle titrációs összefüggéssel (Segel, 1993) 

számított Hill-koefficiens 0,95 volt, azaz a csatorna feltételezett pH-szenzorának proton-

kötő helyeinek száma körülbelül 1. Az IKin pKa értéke 6,4-nek adódott. A K+
out csatorna 

esetén a Hill-koefficiens értéke 2,4, a pKa 7,5 volt (Grabov és Blatt, 1997). Az 

abszcizinsavas citoszol lúgosodás során tehát a befelé transzportáló kálium csatornák 

inaktiválódnak, így a sejt kálium tartalma tovább nem növekedhet.  

A lúgosodás másik következményeként a kifelé transzportáló kálium csatornák 

aktiválódnak, és a sejt kálium koncentrációja csökkenni kezd. A citoszol folyamatosan 

csökkenő kálium koncentrációját a vakuoláris kálium áram fedezi. A vakuólum VK és 

gyors, FV (fast vacuolar K+ channel) csatornái szintén pH-függőnek mutatkoztak, ám a 

VK csatornák lúgos tartományban tapasztalható deaktivációja arra enged következtetni, 

hogy a sztómazáródás pH-függő szabályozásában nem vesznek részt. Az FV csatornák 

alacsony konduktanciájú (6,4 pS) feszültség-függő, K+-szelektív csatornák, a citoszol 

lúgosodásával aktiválódnak és fontos részét képezik a pH-függő regulációs útnak (Allen és 

mtsai., 1998). 

Mivel az abszcizinsav hatására emelkedő [Ca2+]cyt inaktiválja a plazmamembrán 

H+-ATPázát, a citoplazmatikus lúgosodás ezzel nem magyarázható. Feltételezések szerint 

az ABS hatására a tonoplaszt elektrogén ionpumpái, a vakuoláris ATPáz (V-ATPáz) és a 

H+-pirofoszfatáz (H+-PPáz) serkentődnek, ám ennek módját még kutatják. 
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2.3.3. A protein foszforiláció szerepe; egyéb szabályozási útvonalak 

A protein kinázok és foszfatázok sztómaregulációban betöltött szerepét az az egyszerű 

kísérlet világította meg, melyben a zárósejt protoplasztokhoz illesztett patch pipetta 

töltőoldatából kihagyták az ATP-t. Ekkor a whole cell módban vizsgált protoplasztok S-

típusú anion csatornái deaktiválódtak, míg az ATP koncentráció emelésével erőteljes 

aktiváció volt megfigyelhető. Mivel az aktivációt protein kináz inhibitorokkal meg lehetett 

szüntetni, az S-típusú anion csatornafehérjéit bizonyosan a hozzájuk kovalensen kötődő 

foszfát csoport hozta aktív állapotba (Cohen, 1989). A protein foszfatázok ezzel szemben a 

kovalensen kapcsolódó foszfát csoportot eltávolítják, a proteint deaktiválják. Ebből 

következően, a protein foszfatázok inhibitorai még ATP jelenléte nélkül is aktív állapotban 

tartják a csatornát, melynek bizonyítékát a protein foszfatáz inhibitor, okadainsav 

szolgáltatta (Schmidt és mtsai., 1995). 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy milyen kinázok és foszfatázok regulálják a 

sztómanyitódás és záródás folyamatát. 

Luan és munkatársai szerint (1993), a kalcium-kalmodulin-függő protein foszfatáz 

2B (kalcineurin, PP2B) inhibitoraival kezelt zárósejtek K+
in csatorna működése még a 

megemelt [Ca2+]cyt szintre sem inaktiválódott. A kalcineurin egyik inhibitora, a cyclosporin 

A (CsA) megakadályozza a sztómazáródást, és redukálja az ABS sztómanyitódást gátló 

hatását (Hey és mtsai., 1997). A kalcineurin ebből a szempontból tehát a sztómanyitódás 

egyik negatív regulátora (8. ábra), ám méréseink szerint a kalcineurin gátlók a kifelé 

egyenirányított kálium csatornákra is hatnak (Horváth és mtsai., 2002). A kalcineurin 

jelátviteli hálózathoz való kapcsolódási pontjai még tisztázásra szorulnak.  

A kalcineurin gátlószereivel szemben a protein foszfatáz 1 és 2A (PP1/PP2A) 

inhibitorai, például az okadainsav, inaktiválják a befelé egyenirányító kálium csatornát 

(K+
in), tehát a PP1 és PP2A a sztómanyitódás pozitív regulátora (8. ábra; Li és mtsai., 

1994; Thiel és Blatt, 1994).  

A sztómanyitódás pozitív regulátorai emellett még a korábban említett 14-3-3 

proteinek is, a H+-ATPázt aktiváló működésüket a fusicoccin tovább segíti. 
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8. ábra A protein foszforiláció/defoszforiláció szerepe, pozitív és negatív 
regulátorok a sztómanyitódás során. Részletes magyarázat a szövegben. 

 

Az okadainsav egyes kísérletek szerint nemcsak a K+
in, de a K+

out csatornát is 

inaktiválta (Thiel és Blatt, 1994); a kifelé egyenirányító kálium csatornák működését a 

protein foszforiláció, az említett példa szerint a PP1 és a PP2A foszfatázok is 

szabályozzák, melyek a sztómazáródás pozitív regulátorai (9. ábra).  

 

mutá

szeri

 

9. ábra A protein foszforiláció/defoszforiláció szerepe, pozitív és negatív 
regulátorok a sztómazáródás során. Részletes magyarázat a szövegben. 
 
 

A zárósejtek protein foszfatázait kutatva, első ízben az ABS-érzéketlen abi1 

nsokról bizonyosodott be, hogy bennük a mutáns ABI1 fehérje nem más, mint egy 

n-treonin protein foszfatáz, a protein foszfatáz 2C (PP2C) (Leung és mtsai., 1994; 
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Meyer és mtsai., 1994). Az Arabidopsis zárósejtekbe transzformált mutáns ABI1 gén, mind 

a kifelé, mind a befelé egyenirányító K+-csatornákat abszcizinsavval szemben érzéketlenné 

teszi, az ABS aktivált anion csatornákra és az ABS-indukált citoplazmatikus lúgosodásra 

viszont nincs hatással (Armstrong és mtsai., 1995). Az ABI1 gén által kódolt protein 

foszfatáz tehát specifikusan a kálium csatornákat szabályozza. Grabov és Blatt kísérletei 

szerint az abi1 mutáció a kálium csatornák pH-érzékenységével is interferál, mert a 

lúgosodó citoplazma hatására csak a defoszforilált ioncsatornák reagáltak (9. ábra; Blatt és 

Grabov, 1997).  

Xenopus heterológ expressziós rendszerben vizsgált KAT1 csatornát a Ca2+-függő 

protein kináz (CDPK) foszforilálta, és érdekes módon működését ezzel gátolta (Berkowitz 

és mtsai., 2000). Amellett, hogy a CDPK a sztómanyitódás negatív regulátora (8. ábra), az 

S-típusú anion csatornák szabályozásán keresztül az abszcizinsavas sztómazáródás pozitív 

regulátorai (9. ábra; Sheen, 1996). 

Az ABS-aktivált protein kinázok (AAPK) jelenlétét zárósejt protoplasztokban arra 

alapozták, hogy az ABS kezelés egy 48 kDa-os fehérje autofoszforilációját indukálta (Li és 

Assmann, 1996). Az indukció protein szintézis inhibitorokra, például cikloheximidre 

érzéketlen volt, tehát az ABS direkt vagy indirekt módon az enzimet aktiválta. Mivel 

ugyanerről az enzimről kimutatták, hogy más proteinek szerin oldalláncát, Ca2+-független 

módon foszforilálja, feltételezhetően egy olyan protein kinázról van szó, mely a Ca2+-

független abszcizinsavas sztómazáródásban közrejátszik (9. ábra).  

A ciklikus nukleotidok, például a cAMP (Curvetto és mtsai., 1994), vagy a 

membrán-permeábilis cGMP (Cousson és Vavasseur, 1998) szerepe a Ca2+-függő 

sztómanyitódás stimulálásában van; mennyiségük a korábban bemutatott, aktív Gα 

alegység adenilil-cikláz enzimet serkentő hatásától függ (8. ábra).  

A környezeti hatások közül a hőmérséklet sztómareguláló szerepe az ioncsatornák 

kapuzási tulajdonságainak megváltoztatásában is kifejeződik. A K+
in és a K+

out csatornák 

konduktanciája 13 és 20 ºC között a hőmérséklet emelésével növekszik. 20 és 28 ºC között 

a hőmérséklet további emelésével a K+
out konduktanciája csökken, viszont a K+

in 

konduktancia növekszik, amely sztómanyitódást, és egyre erősödő transzspirációs hűtő 

hatást vált ki (Ilan és mtsai., 1995). 
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2.4. pH-függő szabályozási vizsgálat a legprimitívebb K+-csatorna 
modellrendszerében 

Az ioncsatornák pH-függésének a szerkezet-működés közötti összefüggését olyan 

modellrendszerben próbáltuk felderíteni, amely méretét tekintve kicsiny, szekvenciája 

ismert, és heterológ expressziós rendszerben könnyen kifejezhető. A heterológ rendszer 

fontossága abban áll, hogy a csatornát a megszokott környezetén és az in vivo szabályozó 

faktorok – például csatorna β-alegységek és szabályzó fehérjék - hatásán kívül helyezve, 

lehetővé válik egy-egy potenciális szabályozó tényező közvetlen hatásvizsgálata. 

Választásunk egy kis méretű ioncsatornára (Kcv) esett, melyet a közelmúltban fedeztek fel 

a PBCV-1 vírus genomjában. A csatorna feszültség-függő, K+-szelektív, Xenopus 

oocytában illetve humán embrionális vesesejtekben (HEK, human embryo kidney) 

expresszáltatható.  

 

2.4.1. A Kcv csatorna felfedezése és jellemzése; szerkezeti kapcsolata a 
növényi K+-csatornákkal 

A Kcv szekvenciáját Plugge és munkatársai (2000) fedezték fel egy fitopatogén vírusban. 

A vírus teljes neve Paramecium bursaria chlorella vírus 1 (PBCV-1), rendszertanilag a 

Phycodnaviridae családba tartozik, gazdaszervezete az NC64A jelű Chlorella törzs. 

Szerkezete ikozaéderes, a kapszid átmérője 140-190 nm. Genomja más vírusokéval 

összehasonlításban meglehetősen nagy, 330 kb méretű kettős szálú (ds) DNS genom. A 

terminális fordított ismétlődésektől, valamint a kovalensen kapcsolt hairpin loopoktól 

eltekintve a genom jórészt egy példányú DNS-ből áll. Szekvenciájában 701 fehérjekódoló 

szakasz (ORF) található, a K+-ioncsatornát az A250R jelű ORF tartalmazza.  

 Az A250R jelű szakasz egy 94 aminosavból álló fehérjeszekvenciát kódol, melynek 

izoelektromos pontja 8,7, molekulatömege pedig 10,6 kDa. A feltételezett szekvencia 

hidropátia analízise alapján két transzmembrán doménnel (TM) rendelkezik, egymástól 44 

aminosav távolságra. Ezen a szakaszon található a K+-csatornákra jellemző „signature-

sequence” (TXXTXGFG, amely Kcv esetén THSTVGFG), benne a K+-szelektivitásért 

felelős G-[Y/F/L]-G motívummal (Derst és Karschin, 1998). A konzervált régió körüli 26 

aminosav átlagosan 61%-ban hasonlóságot és 38%-ban azonosságot mutat számos K+-

csatorna pórus- (P) doménjével. Szemben a P-régió nagyfokú hasonlóságával, a TM-

domén teljesen különbözik más K+-csatornák doménjeitől.  
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10. ábra A Kcv szekvencia szerkezeti és hidropátia analízise.  
TM1 és TM2 – transzmembrán régiók, szimlpa aláhúzással jelölve; P – pórus 
régió; a K+-csatornákra jellemző „signature-sequence” dupla aláhúzással jelölt 
(Plugge és mtsai., 2000). 
A Kcv egyedi tulajdonsága, hogy a citoplazma felőli N-terminálisa rövid, mindössze 

aminosav hosszúságú, a citoplazmatikus C-terminális pedig teljes egészében hiányzik. 

 N-terminális bár kicsiny, de fontos a csatornaműködés szempontjából. A Western blot 

lízis és a GFP-kimérák (GFP, vad típusú zöld fluoreszcens fehérje) mikroszkópiás 

mzései azt mutatták, hogy a Kcv N-terminálisa felőli 14 aminosav deléciója (∆N-GFP) 

cs hatással a fehérje szintézisére, és a fehérje sejten belüli lokalizációját sem módosítja. 

N-GFP-vel transzfektált sejtekben viszont nem volt mérhető a Kcv specifikus áram. Az 

erminális szekvenciájának számítógépes elemzése azt mutatta, hogy a TRTE aminosav 

kvencia (9-12) kazein protein-kináz 2 kötőhellyel rendelkezik (Falquet és mtsai., 2002). 

onban a  9. pozícióban lévő treonin alaninra történő cseréjével, a foszforilációs kötőhely 

dosítása után a mutáns csatorna árama megegyezett a vad típuséval, sőt kináz 

ibitorokkal kezelve sem mutatkozott különbség (Moroni és mtsai., 2002).  

A Kcv szerkezetileg az IRK-típusú kálium csatornák osztályába tartozik. Az IRK 

tornák befelé egyenirányító csatornák, két transzmembrán doménből állnak, és a P-

én ezek között helyezkedik el. A funkcionális csatorna a Shaker-típusú kálium 

tornákhoz hasonlóan homotetramer szerkezetű (Jan és Jan, 1997; Zimmermann és 

tenac, 1999), a monomerek homológ szerkezetűek a Shaker-csatornák core-doménjével 

-H5-S6) (Choe és mtsai., 2000). 

Filogenetikai összehasonlításban a három eukarióta K+-csatorna családdal (11. ábra; 

ker, IRK és TWIK, más néven: tandem ismétlődő, kétpórusú, és gyengén befelé 

34



egyenirányító kálium csatornák), valamint a két prokarióta családdal, a Kcv külön ágat 

képvisel (Derst és Karschin, 1998; Hoth és mtsai., 2001; Czempinski és mtsai., 1999; 

Zimmermann és Sentenac, 1999; Talley és mtsai., 2000). A Kcv tehát igen ősi csatorna, 

melyet az a tény is igazol, hogy PBCV-1 más fehérjéi is hosszú evolúciós múltra 

tekintenek vissza (Plugge és mtsai., 2000). 

 

 

 

11. ábra A három eukarióta K+-csatorna család szerkezete. 
S1, S6 – transzmembrán szegmensek; P – pórusrégió; N, C – terminálisok. 

2.4.2. A Kcv csatorna működése, elektrofiziológiai tulajdonságai 

A bizonyítékot, mely szerint a Kcv szekvencia működőképes kálium csatornát kódol, a 

Xenopus laevis-ben való expresszáltatás után kapták meg. A csatorna árama a kálium 

csatornák jellegzetes tulajdonságait mutatta, mint például az ion-szelektivitás, közepes 

erősségű feszültség-függőség, és csatornablokkolókra való érzékenység (Plugge és mtsai., 

2000). Az oocytában, 36 órával az expresszió után – kételektródás voltage clamp 

technikával – óriási kálium influxot regisztráltak, a vízzel transzfektált kontroll sejtekben 

ugyanez nem volt tapasztalható (12/A ábra). 

 A teljes áramot (steady-state, Iss) az azonnali (instantaneous, Ii), illetve az időfüggő 

(time-dependent, It) komponensekre lehet bontani. Az Ii áram áramerősség-feszültség (I/V) 
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karakterisztikája magas hiperpolarizációs és depolarizációs feszültségeknél már nem 

mutatott lineáris összefüggést, hasonlóképpen az időfüggő It komponens sem (12/B ábra). 

12. ábra Xenopus oocytában expresszálódó Kcv csatorna kálium 
áramai. (A) A kontrollként vízzel transzfektált és a Kcv mRNS-sel 
transzfektált oocyták ionáramai a feltüntetett teszt feszültség 
impulzusok mellett. (B) Az Ii (●), az Iss (○) és a kontroll ( ) áramok 
feszültség-függése (Plugge és mtsai., 2000). 

A csatorna kation-szelektivitását nátrium ionokkal tesztelték. Amikor a fürdőoldatban 

a KCl-ot NaCl-ra cserélték, az eredmények azt mutatták, hogy Kcv K+-ionokat preferál, a 

permeabilitási arány 9,32 (13. ábra; Plugge és mtsai., 2000). 
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13. ábra A Kcv csatorna szelektivitása.(A) Kcv ionáramok 50 
mM KCl-ot és 50 mM NaCl-ot tartalmazó sejtfürdő oldat esetén. 
(B) A Kcv ionáramok feszültség-függése a két sejtfürdő oldat 
esetén (Plugge és mtsai., 2000). 
torna K+-szelektivitását bizonyítja, hogy a külső kálium-koncentráció 

 nyomán a reverz potenciál (Vr) negatív irányba tolódik, illetve a befelé 

m csökken (14. ábra).  
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14. ábra Ii/V összefüggés 2, 20 és 50 mM KCl-ot tartalmazó
sejtfürdő oldat esetén (Plugge és mtsai., 2000).  
s It komponensek feszültségfüggést mutattak. Az azonnali áram konduktanciája 

éknél maximális: pozitív, illetve negatív feszültségeknél feszültségfüggően 

zzel szemben az időfüggő komponens hiperpolarizáló feszültség-értékeknél 

 a feszültség függvényében. A feszültségfüggő Shaker-csatornák esetében a 

üggésért felelős elem a negyedik TM-domén, S4, amely töltött aminosavakban 

Kcv rövid, enyhén hidrofób N-terminálisában két töltött aminosav, lizin (K5) és 

10) található. Feltételezések szerint a csatorna membránba ágyazódó N-

 a Shaker-típusú csatornák S4 szakaszához hasonlóan feszültség érzékelőként 

. A két aminosav alaninra történő cseréje azonban nem igazolta ezt az 

t: a mutáns csatorna (K5A R10A) a vad típussal megegyező tulajdonságokat 

torna Ca2+-ionokkal is blokkolható az extracelluláris oldalról. A blokkolás 

ől független, Ca2+-specifikus, ami arra enged következtetni, hogy a blokkolás a 

xtracelluláris Ca2+-specifikus kötőhelyén keresztül valósul meg (15. ábra; 

 és mtsai., 2002). 

38



 

 

 
 
 
 

 A vírus n

csatorna. A k

PBCV-1 plak

meg, mert a c

gátlószer eseté

gátlás feszülts

pórusát eltömí

 Számos p

csatorna póru

titrálható olda

Kcv csatorna 

molekula a pó

érzékelésben 

feszültségfügg

azon kívül he

tartanunk, ho

érzékelhetik, 

módosulhat.  

 

15. ábra Az extracelluláris Ca2+ koncentrációt csökkentve a
Kcv áram növekedik. A kísérlet a  Xenopus oocytába
transzfektált Kcv csatorna ionáramait mutatja a rögzítési
feszültség függvényében, voltage clamp módban (Gazzarrini
és mtsai., 2002). 
övekedéséhez és életciklusának megvalósításához mindenképpen szükséges a 

ét jól ismert K+-csatornablokkoló, az amantadin és a bárium blokkolják a 

k-képzését. A gátlás közvetlenül a csatorna inaktivációján keresztül valósul 

satorna 50%-os blokkolása, illetve a plakk-képzés 50%-os gátlása mindkét 

ben ugyanazon a gátlószer-koncentráción valósul meg. A bárium esetében a 

égfüggőnek mutatkozik: az ion negatív feszültségértékek hatására a csatorna 

ti (Plugge és mtsai., 2000). 

élda igazolja, hogy a káliumcsatornák pH-függésében döntő fontosságú a 

srégiójában elhelyezkedő hisztidin oldallánc. Ez az aminosav általában más 

lláncokkal együttesen határozza meg az illető K+-csatorna pH-függését. A 

pórusrégiójában ugyancsak található hisztidin. Feltételezésünk szerint ez a 

rusrégióban található másik titrálható aminosavval, a ciszteinnel együtt pH-

játszhat szerepet. Az előzőekben ismertetett, befelé egyenirányító, 

ő kálium csatornák (KAT1 és AKT1) pH szenzorai a pórusrégióban, illetve 

lyezkedhetnek el. A Kcv csatorna pH érzékelőjét kutatva szem előtt kellett 

gy a belső és a külső oldali környezet pH-ját különböző szenzorok 

és hogy a konduktancia mellett a csatorna feszültségfüggő kapuzása is 
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3. Célkitűzés 
 
 
A kutatási célkitűzéseinket két nagyobb témakörbe csoportosítottuk. Az elsőben a 

sztómazáró sejtek ioncsatorna működésének felderítését céloztuk. Vizsgálatainkban célul 

tűztük ki, hogy megvizsgáljuk: 

1.1. létezik-e különbség a balatoni egészséges és fragmentálódó nádnövények 

sztómaműködésében. 

1.2. a sztómaműködésbeli eltérés kapcsolatban áll-e a nádasokra kiszórt piretroid, a 

deltamethrin hatásával. 

1.3. a deltamethrin befolyásolja-e a whole cell patch clamp elektrofiziológiai mérési 

elrendezésben tapasztalt kimosódási effektust, különös tekintettel a kifelé 

egyenirányító kálium áram relaxációjára. 

1.4. van-e kapcsolat a kimosódási effektus során mért, kifelé egyenirányító kálium 

áram relaxációja és a citoplazmatikus pH változása között. 

1.5. van-e kapcsolat a kimosódási effektus során mért, kifelé egyenirányító kálium 

áram relaxációja és a citoplazmatikus ATP mennyisége között. 

1.6. kapcsolatos-e a kimosódási effektus a sejt foszforilációs/defoszforilációs 

homeosztázisával. 

1.7. létezik-e a deltamethrinnek az állati sejtekben jól ismert kalcineurin-gátló hatása. 

1.8. vajon összevethető-e ezen hatás más kalcineurin gátlószerek hatásával. 

1.9. vajon a deltamethrin kötődik-e ligandumként a kifelé egyenirányító kálium 

csatornához. 

A kutatási célkitűzéseink másik csoportja a kálium csatornák pH-regulációjának struktúra-

funkció közötti kapcsolatával foglalkozik. Célul tűztük ki, hogy kiderítsük: 

2.1. vajon a szerkezeti és működési szempontból is egyszerű Kcv csatorna mutat-e pH-

függőséget. 

2.2. vajon a HEK293 gazdasejt a saját háttérárama és annak esetleges pH-függése miatt 

alkalmas heterológ expressziós rendszer-e a vizsgálatokhoz. 

2.3. a Kcv mely strukturális elemei alkotják a pH szenzort. 

2.4. vajon létezik-e különbség az extracelluláris és az intracelluláris pH-szabályozás 

között. 

2.5. hányféle pH szenzor található a Kcv csatornán. 
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. A zárósejtek vizsgálata során felhasznált anyagok és módszerek 

4.1.1. Porométeres mérések 

A transzspiráció meghatározására tranziens típusú porométert használtunk (VP-2000, 

Cayuga Development, USA). A transzspirált vízmennyiséget (1 cm2-nyi levélfelület által 

egységnyi idő alatt elpárologtatott vízgőz mennyisége [cm s-1]) a következő egyenlet 

alapján számoltuk: 

tA
SDVF
⋅
⋅⋅⋅

=
244,1  ,  (2) 

ahol  F - a párologtatás sebessége [cm s-1] 

 V - a kamra térfogata (15 cm3) 

 D - a telített vízgőz sűrűsége a porométer hőmérsékletén [mg cm-3] 

 S - a relatív páratartalom növekedése a porométer kamra belsejében (%) 

 A - a kamra nyílásának területe (1 cm2) 

 t - idő [s] 

1,244 - a vízgőz tömegének víztérfogattá alakításához szükséges konverziós 

faktor 

A sztómarezisztencia a párologtatás sebességének ismeretében: 

F
ee

R porl −=  ,  (3) 

ahol   R - sztómarezisztencia [s cm-1], 

   el - telítettségi gőznyomás a levélfelület hőmérsékletén, a levélszövet 

         gőznyomását 100 %-nak tekintjük 

  epor - gőznyomás a porométer kamrában 

 

A porométer kamrában úgy határoztuk meg a gőznyomást, hogy mivel a vízgőz 

közel ideális gáznak tekinthető, a relatív páratartalom felírható a gőznyomás és az 

ugyanazon a hőmérsékleten mért telítettségi gőznyomás hányadosként: 

( ) 100% ⋅=
gitelítettsé

porométer

e
e

RH   (4) 

 

 41



A porométeres méréseknél ügyeltünk arra, hogy a megfelelő levélemeletet és 

levélszegmenset hasonlítsuk össze, hasonló időjárási feltételek mellett. Méréseinket 

általában reggel 7 és este 7 óra között ugyanazon növényeken végeztük és több napon 

keresztül ismételtük. 

Mivel a sztómarezisztencia arányos a területegységre eső sztómaszámmal, a 

vizsgált növények sztómasűrűségét is összevetettük. Ennek meghatározása a következő 

módon történt: Xantopren VL típusú foglenyomat pasztát vittünk a levélfelszínre, és az 

anyag megszilárdulása után azt sérülésmentesen eltávolítottunk. A levél negatív 

lenyomatát színtelen lakkal vontuk be, amely az eredeti felületnek megfelelően képezett 

replikát. A száradás után a lakkot eltávolítottuk és mikroszkóp alatt megvizsgáltuk. A 

sztómaszámot az okulár tubusába helyezett négyzetrács segítségével határoztuk meg. 

A helyszíni méréseket 1997. májusában és augusztusában, 1998. májusában és 

augusztusában a Balatonkenese-Balatonfűzfő közötti mérési helyen (71. sz. műút 14. km 

szelvény) végeztük. A mérési ponton az összefüggő állományban növő egészséges nádas 

és a fragmentált kolóniák szűk területen belül fordulnak elő. 
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4.1.2. Elektrofiziológiai mérések: patch clamp technika 

A membántranszport tanulmányozásának egyik módszere a voltage clamp technikából 

kifejlesztett patch clamp (folt-feszültségzár) technika (Hamill és mtsai., 1981). Előnye, 

hogy a membrán ionárama rögzített membránpotenciál mellett mérhető, és hogy az 

elektromos szempontból tökéletesen izolált membránfolt kicsiny (3-10 µm2) területe akár 

egy ioncsatorna áramának mérését is lehetővé teszi. Másik előnye, hogy a membrán 

ionárama (Ii) a kapacitív áramtól elkülöníthetővé válik. A biológiai membránok ugyanis 

töltött kondenzátorként viselkednek, ahol a fegyverzetet a membrán felületi töltései, a 

dielektrikumot pedig a lipid kettősréteg jelenti (16. ábra). 
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16. ábra (A) A biológiai membránok elektromosan analóg áramköre. A
változtatható ellenállás az ioncsatornák kapuzó működését szemlélteti, a
párhuzamosan kapcsolt kondenzátor a membrán kapacitív tulajdonságait
reprezentálja.  
(B) Ha az áramkörre négyszög feszültségimpulzust kapcsolunk, a mért áram az Ii
és az Ic tagokra könnyen elkülöníthető. 
A kapacitív ionáram (Ic) arányos az időegység alatti feszültségváltozással (dV/dt), 

rányossági tényező a membrán kapacitása (Cm). A teljes membránáram (Im) tehát a 

etkező formában írható fel: 

dt
dVCII mim += . 

A membránfoltot boroszilikát üvegből húzott patch pipettával izolálják. A pipettát 

trolittal töltik fel, melybe ezüst-klorid réteggel bevont ezüst elektródaszálat merítenek. 

ísérletek előtt a pipettahegyet hővel kezelik, és viaszréteggel vonják be a kapacitív 

 csökkentése céljából. A pipettát mikromanipulátorral, inverz mikroszkóp alatt 

gatják a sejtmembránhoz. 
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A pipettát a sejtmembránhoz szorosan illesztve egy mechanikailag és elektromos 

szempontból is stabil kötőréteg, ún. seal réteg jön létre, melynek ellenállása 10 GΩ-os 

nagyságrendű. A kötőréteg kialakulásának feltétele, hogy a sejtmembrán tiszta, a környezet 

pedig rezgésmentes legyen. Növényi sejtek tehát csak protoplasztálás után alkalmasak 

patch clamp vizsgálatokra. 

A seal elzárja a szivárgási áram útját, és lehetővé teszi a kicsiny membránáramok 

rögzítését, elemzését (17. ábra). 

17. ábra A pipetta és a membrán viszonya patch clamp mérések során. 

Ebben a mérési elrendezésben a membránfolt ioncsatornáinak aktivitását 

vizsgálhatjuk intakt intracelluláris viszonyok mellett (cell-attached mód, 18. ábra). A 

membránfolt erősebb szippantással való beszakítása után a pipetta töltőoldata átmossa a 

sejtet, és a megfelelő membrán-üveg közötti nagy ellenállású kötőréteg esetén a sejt teljes 

ionárama láthatóvá válik (whole cell mód, 18. ábra). Ha a pipettát a cell-attached kialakítás 

után a sejttől eltávolítjuk, a pipettához erősen kötődő membránfolt kiszakad, és létrejön az 

inside-out elrendezés. A sejt fürdőoldat összetételének változtatásával a citoplazma 

összetételét modellezzük, amíg a kiszakított ioncsatorna működése rögzített 

membránfeszültség mellett mérhető. Alapvetően két membránfolt elrendezés létezik, az 

inside-out és az outside-out mód. Köztük a különbség abban áll, hogy az inside-out módnál 

a membrán belső felülete tekint a sejtfürdő oldat felé, az outside-out esetén pedig a külső 

felszíne (18. ábra). 
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18. ábra A patch clamp technika mérési elrendezései. 

Mivel a mérés során a pipetta töltőoldatának összetétele nem változtatható, az 

ioncsatornák külső és belső szabályozó felszínei, kötési helyei a sejt fürdőoldatának 

változtatásával deríthetők fel. A pipetta elektrolit töltőoldatába elektród az erősítőbe 

továbbítja a kicsiny, 3-5 pA illetve whole cell mód esetén 100-800 pA nagyságú áramot. 

Méréseink során az áramjeleket alul-áteresztő szűrővel szűrtük (2-3 kHz) és 5 kHz 

mintavételi frekvencia mellett digitalizáltuk. 

Méréseinket kivétel nélkül a patch clamp technika whole cell módjában végeztük. 

Az eredmények kiértékelése úgy történt, hogy a tesztfeszültségekre aktiválódó whole cell 

áramokat steady-state állapotban, körülbelül 50 ms időintervallumban átlagoltuk, és a 

hozzájuk tartozó feszültség függvényében ábrázoltuk (19. ábra). 
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19. ábra A whole cell technikával mért adatok kiértékelése. (A) A különböző
tesztfeszültség impulzusokra aktiválódó áramok időfüggése. A nyíl a
négyszögimpulzus kezdetét, a vonalazott sáv a steady-state állapotban átlagolt
áramszakaszt mutatja. (B) A steady-state áramok feszültség-függése. 
A feszültség-áramerősség karakterisztika jól mutatja az erősen hiperpolarizáló és 

polarizáló feszültségtartományban az áramok lineáristól eltérő feszültség-függését (19/B 

ra), mely a zárósejtek kifelé és befelé egyenirányító kálium csatornáira, mind a befelé 

nyuló Kcv áramra is jellemző volt. Az áramok nagysága sejtről sejtre változott, amit a 

embránban elhelyezkedő csatornák számbeli eltérésével, így a transzfektált sejtek esetén 

sejtbe került plazmidok számával, illetve az ezekről történő expresszió erősségének 

lönbözőségével lehet magyarázni. Ilyen estetekben az áramok nagyságát nem abszolút 

tékben hanem százalékos arányaikban tüntettük fel és hasonlítottuk össze.  
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4.1.3. Növénynevelés és protoplaszt preparálás  

A méréseinkhez felhasznált zárósejt protoplasztokat az üvegházban 2-3 hétig nevelt Vicia 

faba L. cv. Hangdown növényekből nyertük. A fiatal levelek abaxiális felületéről vett 

nyúzatokat 2-3 órán keresztül enzimes fürdőoldatban úsztattuk. Az oldat összetétele: 2 % 

celluláz, 0,2 % macerozim, 0,026 % pektoliáz, 1 mM CaCl2, 0,26 % BSA, 5 mM 

MES/HCl (pH 5,6). Az oldat ozmolaritását mannitollal 520 mOsm-ra állítottuk. Ezután az 

epidermisz nyúzatokat mosóoldatba helyeztük, és óvatosan átráztuk. A mosóoldat 

összetétele: 1 mM CaCl2, 10 mM K-glutamát, 5 mM MES, 2 mM MgCl2, pH 5,5 (KOH). 

Az oldat ozmolaritása 500 mOsm volt, melyet szintén mannitollal állítottunk. 

Az oldatot 20 µm-es pórusátmérőjű szűrőn átszűrtük, így a 10-15 µm átmérőjű 

zárósejteknél nagyobb mezofill sejteket és szövetdarabokat eltávolítottuk. Többszöri, kis 

fordulatszámon (250-500 rpm) végzett centrifugálás és oldatcsere után a zárósejt 

protoplasztokat a mérésig +5 ºC hőmérsékleten tartottuk (Homann, 1998). 

 

4.1.4. Patch clamp whole cell mérések zárósejt protoplasztok esetén 

A patch clamp whole cell mérésekhez boroszilikát pipettákat használtunk (2-5 MΩ, Kimax 

51, Kimble, Toledo, OH). A pipettatöltő elektrolit összetétele: 150 mM K-glutamát, 0,838 

mM CaCl2, 2 mM MgCl2, 2 mM K-ATP, 1 mM EGTA, 10 mM HEPES/KOH (pH 7,5) 

volt. A szabad Ca2+ koncentrációt a Föhr & Warchol szoftverrel számítva 200 nM-nak 

választottuk (Föhr és mtsai., 1992). Az oldat ozmolaritása 520 mOsm volt, melyet 

mannitollal állítottunk. 

Az ionáramokat List EPC 7 (List Medical, Darmstadt, Germany) és HEKA EPC9 

(HEKA Elektronik GmbH, Germany) típusú patch clamp erősítővel rögzítettük. A jeleket 

3 kHz-en 8 pólusú Bessel-szűrővel szűrtük, majd Digidata 1200-as D/A átalakítóval (Axon 

Instruments, Foster City, CA, USA) számítógépre rögzítettük. Adatrögzítéshez a pClamp 

5.0 szoftvert, analízishez pedig a Clampfit 8.0 szoftvert (Axon Instruments, Foster City, 

CA, USA) használtunk. A méréseket szobahőmérsékleten végeztük. 

A deltamethrint (Calbiochem-Novabiochem Co., USA) DMSO-ban (max. 0,16 % 

v/v) oldottuk fel. A DMSO önmagában nem hatott a K+-áramra. A deltamethrint 

tartalmazó sejtfürdő oldatot a mérés során perfúziós rendszerrel adtuk a mérőedénybe. 
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4.2. A Kcv csatorna vizsgálata során felhasznált anyagok és 
módszerek  

4.2.1. A HEK sejtvonal fenntartása és a transzfekció lépései 

A Kcv heterológ expressziójához humán embrió vesesejteket (HEK293) használtunk. Noha 

a sejtvonalat eredetileg adenovírus fenntartásra használják, a vizsgálatainkhoz több 

szempontból is kiválóan alkalmas. Könnyen fenntartható és transzfektálható, valamint 

patch clamp vizsgálatokhoz is ideális, mert könnyen kialakul a mérésekhez alkalmas seal-

réteg. A sejttípus endogén csatorna-aktivitása is kedvező: a HEK293 sejtekben nincs befelé 

egyenirányító csatorna. Ez nagyon fontos szempont, hiszen a Kcv HEK sejtben történő 

patch clamp vizsgálatakor az esetleges endogén csatornák áramai nem volnának 

elkülöníthetők a Kcv áramoktól. 

 A sejtvonalat 37 ˚C-on 4% CO2 tartalom mellett tartottuk fenn DMEM/F12 

szérummentes tápoldatban, melyhez borjúszérumot (FCS), illetve penicillint, és 

sztreptomicint kevertünk, mely a tápoldat befertőződését előzi meg. A tápoldat 

összetételének pontos arányai DMEM/F12:FCS = 9:1, penicillin és sztreptomicin 

aktivitása 10 U/ml volt. A DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) egy komplex 

összetételű, emlős sejtkultúrák számára kifejlesztett tápoldat (Függelék, 1. táblázat). 

Számos összetevője ellenére hiányoznak belőle bizonyos, a sejtkultúrák osztódásához, 

illetve fennmaradásához nélkülözhetetlen anyagok, például növekedési faktorok, melyeket 

a tápoldathoz adott borjúszérum pótol.  

 A sejtek átoltására akkor került sor, mikor az edény aljában a sejtek csaknem 

összefüggő monolayert alakítottak ki. Ez az állapot tipikusan 3-4 nap után következett be. 

A tápoldat leszívása, illetve a pufferes mosás után következett a sejtek izolálása, tripszin 

segítségével. A mosáshoz használt PBS puffer összetétele: 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 

mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4 volt, pH-ját nátrium-hidroxiddal 7,4-re állítottuk. A 

tripszin oldatot PBS pufferben, 0,5 mg/ml tripszin és 0,2 mg/ml EDTA hozzáadásával 

készítettük el. Az izolálást követően kisebb térfogatú sejtszuszpenziót áthelyezünk egy 

friss tápoldatot tartalmazó tálkába, valamint kis méretű Petri-csészékbe az azt követő patch 

clamp vizsgálat céljából. 

 A Kcv szekvencia heterológ expressziójához vektorként a pEGFP-N2 plazmidot (BD 

Biosciences, Clontech, USA) használtuk (20. ábra). 
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használtunk, így lehetőségü

az EGFP fluoreszcenciája 

számos mérés támasztja alá

 

20. ábra A pEGFP-N2 plazmid.

 

azmid két replikációs origót is tartalmaz, így a plazmid 

 illetve prokariótákban (pUC ori) is replikálódhat. A plazmid 

n található citomegalovírus korai promótere (PCMV IE) igen erős 

ta sejtekben, az EGFP szekvenciától 3’ irányban lévő SV40 

40 polyA) pedig az EGFP mRNS megfelelő érését szabályozza. 

v szekvencia az EGFP szekvenciával egy leolvasási keretbe 

p kodont, ezért az expresszió eredménye egy fúziós fehérje. A 

 szerkezeti eleme a vad típusú zöld fluoreszcens fehérje (Green 

) mutáns változatának (Enhanced GFP, EGFP) génje. A GFP 

ely kék fényt abszorbeálva zöld fényt emittál. A mutációk 

P fluoreszcenciája intenzívebb, illetve emlős sejtekben is 

(21. ábra). A mérések során fluoreszcens mikroszkópot 

nk nyílt a transzfektált sejtek és a kontroll sejtek elkülönítésére 

alapján. Noha a Kcv az EGFP-vel kovalensen kapcsolódott, 

, hogy az EGFP nem zavarja a Kcv áramot. 
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21. ábra Egy Kcv-EGFP-vel transzfektált HEK293 sejtről 
készített konfokális mikroszkópos felvétel (Tobias Meckel). 
 bejuttatásához a kalcium-foszfát precipitációs módszert alkalmaztuk (22. 

dszer lényege, hogy a reakcióelegyben a plazmid a kalcium-foszfáttal 

dik; a precipitátumot a sejtek internalizálják. Az eljárás menetét a 22/B ábra 

 transzfekciós módszer tranziens, mert az idegen DNS stabil integrálódása a 

omjába nem biztosított, ennek megfelelően a vektorról történő expresszió is 

ljainknak a tranziens expressziós rendszer több okból is megfelelt, mert 

ivitelezhető, és a patch clamp mérések lebonyolításához is elegendő ideig 

k a csatorna.  
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22. ábra A transzfekció.(A) A Ca3(PO4)2 precipitáció elve. 
(B) A transzfekció menete és a szükséges oldatok (lásd még: Függelék).
  

 

 kis Petri-csészékben transzfektált HEK293 sejtek a transzfekció után 36 órával 

lkalmassá a patch clamp vizsgálatokhoz. 
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4.2.2. Patch clamp whole cell mérések HEK sejtek esetén  
 
A HEK293 sejtek patch clamp vizsgálatát whole cell elrendezésben végeztük, azaz a 

pipettahegy és a membrán közötti seal réteg kialakulása után a pipetta által körbezárt 

membránfoltot egy erőteljesebb szippantással beszakítottuk, így a membrán egész területén 

átfolyó ionáramokat regisztráltuk. A regisztrációhoz a Kcv áramokat az alábbi feszültség 

protokoll alkalmazásával indukáltuk. A -20 mV értékű holding potenciál után a membrán-

potenciált 1,5 másod-percig rögzítettük az ábrán látható teszt feszültségeken. Minden 

egyes rögzített értéket követően egy -80 mV értékű 200 ms időtartamú 

feszültségimpulzusra került sor (23. ábra). 

. 

Az áram

D/A átalakítóv

Adatrögzítéshe

Instruments, F

végeztük. 

 A patch c

Kimax 51, K

összetételű pip

mM HEPES-K

foszfokreatin, 

 A feltölté

részecskék ne 

 

23. ábra A mérésekhez használt feszültség-protokoll
jeleket 3 kHz-en, 8 pólusú Bessel-szűrővel szűrtük, majd Digidata 1200-as 

al (Axon Instruments, Foster City, CA, USA) számítógépre rögzítettük. 

z a pClamp 5.0 szoftvert, analízishez pedig a Clampfit 8.0 szoftvert (Axon 

oster City, CA, USA) használtunk. A méréseket szobahőmérsékleten 

lamp whole cell mérésekhez boroszilikát pipettákat használtunk (2-5 MΩ, 

imble, Toledo, OH). A kísérletsorozat összes mérése során az alábbi 

etta töltőoldatot alkalmaztuk: 10 mM NaCl, 130 mM KCl, 1 mM EGTA, 5 

OH, 0,5 mM MgCl2, 2 mM ATP (Na sója), 0,1 mM GTP (Na sója) 5 mM 

pH = 7,2 (NaOH-dal). 

skor az oldatot 0,2 µm pórusméretű szűrőn átszűrtük, hogy nagyobb 

tömítsék el a pipettát. A pH beállítása mindkét esetben nátrium-hidroxiddal 
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és nem kálium-hidroxiddal történt, hogy mindegyik oldat kálium-koncentrációja pontos 

legyen. 

 A Kcv csatorna extracelluláris pH-függésének vizsgálatához öt sejt fürdőoldatot 

állítottunk össze, melyek pH-értéke 5,5; 6,5; 7; 7,4; 8,5; összetételük egyéb tekintetben 

viszont azonos volt: 55 mM kolin-klorid, 1,8 mM CaCl2, 1,0 mM MgCl2, 5 mM 

HEPES/MES/PIPES/TAPS, 120 mM KCl (pH beállítás: NaOH-dal). Az intracelluláris pH-

függés vizsgálatához két pH 6, illetve pH 7,4 értékű oldatpárt állítottunk össze. A párok 

kontroll tagja 30 mM NaCl-ot, míg a másik tagja 30 mM nátrium-acetátot (NaAc) 

tartalmazott. Az acetát egy része pH 6 értéken protonált állapotú, ezért képes bediffundálni 

a citoplazmába, ahol disszociál és csökkenti a pH-értéket. pH 7,4 értéken az acetát kisebb 

hányada marad protonálva, így a citoplazmát is kevésbé savanyítja. A sejt fürdőoldatának 

összetétele az intracelluláris pH-vizsgálathoz: 25 mM kolin-klorid, 1,8 mM CaCl2, 1,0 mM 

MgCl2, 5 mM HEPES, 120 mM KCl, 30 mM NaCl/Na-Ac, (pH 6/7,4; NaOH) volt. Az 

acetát által okozott intracelluláris pH-csökkenés mértékét nem határoztuk meg pontosan. A 

pH csökkentésére a nátrium-acetátos módszer azonban igen elterjedt (Tsai és mtsai., 1995; 

Hoth és mtsai., 2001), ezért a pH-csökkenés mértékének megállapításához más hasonló 

kísérletek szolgáltattak adatokat. Ezek szerint 30 mM acetát pH 7,4, illetve pH 6 értékű 

fürdőoldatokban három perc elteltével rendre legalább 0,1, illetve 0,4 pH-egységgel 

csökkenti a citoplazma pH-értékét (Lacombe és mtsai., 2000; Choe és mtsai., 1997). 

 A mérések során az oldatokat perfúziós rendszer segítségével áramoltattuk. A 

berendezés mintegy három perc alatt teljesen kicserélte a Petri-csésze teljes térfogatát, 

anélkül, hogy a benne lévő sejtek folyadék nélkül maradtak volna, vagy a mérés során a 

seal ellenállása csökkent volna. 
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5. Eredmények és értékelésük 
 

5.1. A mérések előzményei, problémafelvetés 

A sztómaműködés szabályozásának kezdeti vizsgálataiban az egészséges és az erősen 

degradálódó "babás" balatoni nádasok közti fiziológiai különbségek feltárását tűztük ki 

célul. A nád fragmentálódása általános jelenség, mellyel több EU program (EUREED I. és 

EUREED II.) is foglalkozott. A tudományos programok feltárták a nád genetikai 

diverzitását, ökofiziológiai és növekedési dinamikáját és számos környezeti tényezőt, 

amely ezt befolyásolhatja. Megállapították, hogy nincs egyetlen kitüntetett tényező sem, 

mely a fragmentálódásért egyedül lenne felelős (Brix, 1999). Munkánkban ezt szem előtt 

tartottuk, hiszen az elmúlt két évtizedben a fragmentálódó balatoni nádasokkal 

kapcsolatban is széleskörű vizsgálatokat folytattak (Salánki és Nemcsók, 1997; Salánki és 

Padisák, 1998, 1999). 

Az alkalmazott módszereink egyike a porométerrel történő sztómarezisztencia 

mérés volt. Úgy véltük, hogy a két, megjelenésében is élesen eltérő nádnövény 

sztómaregulációjában eltéréseket állapíthatunk meg. A mintavételi helyek kiválasztásánál 

törekedtünk arra, hogy a két nádpopuláció egymáshoz közel helyezkedjen el. A két év 

során több mint ezer adatot gyűjtöttünk, ezek kiértékelése után kiderült, hogy a babás nád 

sztómaműködése eltér az egészséges típusétól. Eredményeink az időben korábban 

bekövetkező káliumfüggő, és a később jelentkező szacharóz-függő sztómanyitódás közti 

egyensúly felborulására utaltak. A nád zárósejtek általunk bizonyított működési zavarainak 

mélyebb megértése további, elsősorban elektrofiziológiai méréseket igényelt, melyeket – a 

patch clamp technikában általánosan használt modellnövényen – a Vicia faba zárósejt 

protoplasztjain végeztünk. 

 

5.1.1. Sztómarezisztencia meghatározás 

A sztómaműködést a levél adaxiális és az abaxiális felületén tanulmányoztuk. A 

sztómarezisztencia meghatározása előtt figyelembe kellett vennünk azt, hogy a 

levélfelszínek közti sztómasűrűségbeli eltérés miatt téves következtetéseket vonhatunk le a 

két felszín összehasonlításakor, ezért meghatároztuk a sztómák levélfelületre vonatkozó 

sűrűségét is. A területegységre eső átlagos sztómaszám megegyezett az egészséges és a 
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babás nádlevélnél. A sztómasűrűség az adaxiális felületen 25-30 %-al kisebb volt mint az 

abaxiális felületen, a levél alapjától a csúcsig csökkenő tendenciát mutatott. Méréseink 

szerint a felső levélfelszín átlagos sztómaellenállása nagyobbnak adódott, arányaiban nem 

követte a területegységre eső sztómaszám alakulását (24. ábra).  

 

 

 
 
 

A 

ná

"n

tap
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24. ábra Egységnyi területre eső sztómaszám alakulása babás (A) és egészséges
(B) nádlevél esetén. Jelölések: b – a levél bázisa, k – a levél középső területe, a – a
levél csúcsa. A mérés 3 egészséges és 3 babás növény sztómasűrűség átlagát
mutatja (SD ≤ 5,09). 
 

sztómaszámbeli eltérésből következő hiba tehát elhanyagolható. Az egészséges és babás 

d sztómeregulációja közti eltérésre utalt, hogy míg a babás nád felső levélfelszíne 

yitottabb" volt, mint az alsó, ugyanabban az időben az egészségesnél fordított állapot 

asztalható. Az egészséges és a babás növények felső levélemeleteinek 

ómarezisztenciáit az idő függvényében összehasonlítva megállapítottuk, hogy a babás 
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növény sztómamozgása mind az adaxiális, mind az abaxiális felületen sokkal aktívabb 

(adatok bemutatása nélkül). Az egészséges nád esetén a sztómamozgás kiegyensúlyozott. 

Mérési eredményeink a babás zárósejtek működésének zavarára utaltak. 

A fotoszintetikus aktivitásra irányuló méréseink eredményei szerint a babás nád az 

egészségesnél erősebb fotorespirációt is mutatott (Erdei és mtsai., 2001), bár a 

fluoreszcencia indukciós paraméterek más mérésekben ezt nem jelezték (Lehoczky és 

mtsai., 1999). Érdemes megjegyeznünk, hogy a fotorespiráció stresszkörülmények között 

emelkedik (Wingler és mtsai., 2000), és védő funkciót is betölthet. 

Megállapítottuk, hogy a sztómák a nap folyamán kétszer záródnak, de eltérő 

időpontban a babás és az egészséges nádnövények esetén. A periodikus sztómazáródás és 

nyitódás amplitúdója a babás nád esetén volt nagyobb (25. ábra). 

 

 

A

s

s

 

25. ábra Egészséges (A) és babás (B) nád sztómarezisztencia átlaga az idő
függvényében. A grafikonokon egy-egy mérési pont a növény teljes
sztómarezisztencia átlagát jelöli (n = 9). 
z adaxiális és abaxiális sztómarezisztenciák hányadosának az idő szerint való alakulása 

zintén különbséget mutatott, a babás nád esetén nincs összhang a két levélfelszín 

ztómáinak viselkedése között (26. ábra). 
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26. ábra Az egészséges (A) és a babás (B) nád sztómarezisztencia hányadosa az idő
függvényében. Rad és Rab az adaxiális és az abaxiális felület sztómarezisztenciája.  
A vizsgált növények sztómáinak eltérő működése a két szabályozási rendszer közti 

különbségre utalt. A különbség magyarázatát keresve felvetődött, hogy a part menti 

nádasokra nagy mennyiségben permetezett, piretroid típusú inszekticidek – például a 

deltamethrin – is befolyásolhatják a sztómaregulációt. Később, a zárósejtek 

membrántranszport folyamatait patch clamp technikával vizsgálva a deltamethrin 

hatásmechanizmusát is felderítettük. 

5.1.2. Növényi piretroid származékok az állati és növényi membrántranszport 
rendszerekben  

A piretroidok a piretrin vegyületek szintetikus deriváltjai, melyeket Chrysanthemum fajok 

virágaiból izolálnak. Inszekticidként széles körben alkalmazott vegyületek, mert biológiai 

úton könnyen lebomlanak, emlősökben nem toxikusak. Szerkezeti szempontból az I. 

(tetrametrin, alletrin) illetve II. típusú piretroidokra (deltamethrin (27. ábra), fenvalerát) 

bonthatók. Közös tulajdonságuk, hogy 

mind gerincesekben, mind pedig 

gerinctelenekben támadási pontjuk a 

Na-csatorna α-alegysége, melyhez 

kötődve a csatorna nyitvatartási idejét 

növelik (Narahashi, 1992). Az akciós 

potenciált módosítva hiperaktivitást, 

hiperszenzitivitást, ataxiát, görcsöket, 
 
27. ábra A deltamethrin szerkezeti képlete
bénulást okoznak. 
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Már kis koncentrációban csökkentik a feszültségfüggő Cl--csatornák nyitvatartási 

valószínűségét (Forshaw és mtsai, 1993), és már nanomólos mennyiségben is gátolják a 

neurális kalcium-kalmodulin-függő protein-foszfatáz 2B, a kalcineurin működését (Enan 

és Matsumura, 1992). Állati rendszerekre vonatkozó tanulmányok megállapították, hogy az 

immunszupresszáns cyclosporine A és tacrolimus (FK506) gátolja a kalcineurin 

működését, méghozzá a mindenütt jelenlévő intracelluláris receptorokhoz, az 

immunophilinekhez kötődve (Liu és mtsai, 1991). A Vicia faba zárósejtekhez adott 

cyclosporine A immunszupresszáns már önmagában is gátolta a befelé egyenirányító, Ca2+-

függő K+-csatornákat (Luan és mtsai, 1993). Ennek magyarázata az, hogy az említett 

receptor komplexek a növényi levél szöveteiben is előfordulnak, és hogy a K+-csatornák 

Ca2+-függő inaktivációjában egy kalcineurin-szerű protein-foszfatáznak is szerepe van. A 

kalcineurin-szerű foszfatáz növényekben való előfordulása arra a következtetésre vezet, 

hogy a deltamethrin a növényi sejtek működését is befolyásolja. Ezt támasztja alá Allen és 

Sanders kísérletsorozata is (1995), melynek alapján úgy találták, hogy a kalcineurin gátolja 

a zárósejtek vakuoláris SV-típusú csatornáit, és a gátló hatás deltamethrinnel feloldható. 

Közvetlen növényi ioncsatorna reguláló szerepük még nem bizonyított. 

Érdemes megemlítenünk, hogy a deltamethrin gátolja a fotoszintetikus 

elektrontranszport láncot is (Bader és Schüler, 1996), ám a patch clamp whole cell 

elrendezésében ennek hatása technikai okok miatt, semmiképpen sem befolyásolta a 

mérési eredményeinket. 

Kísérleteinkben a deltamethrin hatását a Vicia faba zárósejt protoplasztok kifelé 

egyenirányító kálium csatornáira vizsgáltuk meg. 

5.2. Elektrofiziológiai mérések izolált zárósejt protoplasztokon 

5.2.1. Mérési eredmények 

A 28/A ábra a Vicia faba zárósejt protoplaszt plazmamembránjának ionáramait mutatja. A 

mérés whole cell módban történt, a feszültség-protokoll szerint –80 mV holding 

potenciálról +100 mV-ra illetve –180 mV-ra rögzítettünk, 20 mV-os csökkenő 

feszültséglépcsőkben. Az áramok a cell-attached konfigurációból a whole cell módba való 

azonnali áttérés után láthatók. A depolarizáló feszültséglépcsők a kifelé egyenirányított K+-

csatornák lassú aktivációját mutatják. A 28/B ábra 26 zárósejt protoplaszt átlagos steady-

state feszültség/áramerősség karakterisztikáját mutatja. Úgy találtuk, hogy a 26 vizsgált 

protoplaszt közül 18 esetben kevés befelé egyenirányított K+-csatorna volt aktív.  
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Mivel az adatokat több mint két éven keresztül gyűjtöttük, a K+
in áramsűrűségének 

variabilitása nem a kísérleti növények vagy nevelési körülmények egyszeri, alkalmatlan 

megválasztásából eredtek. Mivel az IKin aktivitása erősen változott, a további mérések 

során ezt az áramot nem értékeltük, és a továbbiakban az IKout áramra koncentráltunk.  

A 28/A, C ábrán példaként vett ionáramok azt mutatják, hogy az IKout áram 

nagysága az idő függvényében csökkent, méghozzá az első (t = 0) és a 9 perccel későbbi (t 

= 540 s) időpont között 66 %-kal.  

Az IKout áramcsökkenés dinamikája a 27/D ábrán látható, +100 mV rögzítési 

feszültség mellett. Az ábra alapján becsült, fél értékre történő áramcsökkenés idejére 2 perc 

adódott. Hasonló, hosszú mérések alapján ugyanezt az időbeni csökkenést tapasztaltuk, 

IKout átlagosan 90 ± 5 %-kal (n = 12) redukálódott, az áram félértékre 2,3 ± 0,7 perc alatt 

esett (27/E ábra).  

A kálium áram csökkenése adódhat abból, hogy a whole cell mód kialakítása után a 

pipetta töltőoldata a sejtből fontos szabályzó molekulákat mos ki. Ez az úgynevezett 

kimosódási effektus, mely jól ismert állati és növényi sejtek esetén is. Adódhat abból a 

hibából is, hogy a bemeneti konduktancia (Ga) hirtelen lecsökken, például a pipetta 

folyamatos eltömődése miatt. Az utóbbi hipotézist úgy teszteltük, hogy a kálium áramával 

párhuzamosan, lock-in típusú patch clamp erősítővel rögzítettük a sejt egyéb elektromos 

paramétereit (Sutter és mtsai., 2000). A 28. ábra a whole cell módba való áttörés első 4 

percét mutatja. Az IKout áramválaszokat -60 mV-ról +60 mV-ra rögzített 

membránfeszültség mellett regisztráltuk. Ez idő alatt az IKout áram 74 %-kal csökkent, ám 

Ga és a membrán kapacitása (Cm) jelentősen nem változott. A kálium áram csökkenéséért 

tehát a kimosódási effektus a felelős. 
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28. ábra Vicia faba protoplasztról készített whole cell mérés, a sejtfürdő 10 mM, 
a pipetta töltőoldata 150 mM káliumot tartalmazott. (A) A kezdeti –80 mV 
holding potenciálról +100 mV-ra, később 20 mV-os csökkenő 
feszültséglépcsőkben rögzített IKout ionáramok. (B) Átlagos steady-state 
feszültség-áramerősség karakterisztika, 26 zárósejt protoplaszt esetén. (C) Az A 
ábra szerinti feszültség protokollra adott áramválaszok a whole cell konfiguráció 
kialakítása után 9 perccel. (D) A +100 mV-on mért steady-state IKout áram 
amplitúdó időfüggése. (E) A steady-state IKout áram progresszív csökkenése +100 
mV rögzítési feszültség esetén (n = 12, ± SD). A whole cell módba átlépést a D és 
E ábra esetén a nyilak mutatják. 
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29. ábra A zárósejt protoplasztok elektromos paramétereinek idő-függése a whole cell
mérés során. (A) Cm és Ga valamint a valós és képzetes jeleket lock-in erősítővel 
vizsgáltuk a nyíllal jelölt, whole cell módba való áttörés után. A szimbólumokkal jelölt 
időpillanatokban alkalmazott, -60 mV-ról +60 mV-ra  rögzítő feszültséglépcsők a (B) 
ábrán látható, lassan aktiválódó IKout áramokat eredményezték. 
A következő mérésekben arra törekedtünk, hogy a whole cell módban tapasztalható 
+-áram relaxációt csökkentsük. Első lépésben a citoplazma felőli oldal H+-ra vonatkozó 

ufferkapacitását változtattuk, hogy az esetleges pH változást megakadályozzuk, ugyanis 

z IKout érzékenyen reagál a citoplazma H+ koncentrációjára (Grabov és Blatt, 1997). A 

uffer koncentrációjának 10 mM-ról 30 mM-ra való emelése azonban lényegesen nem 

efolyásolta az IKout relaxációját (1. táblázat). Az irodalom szerint a zárósejtek mindkét 

pusú K+-csatornája érzékenyen reagál a protein foszforilációra és defoszforilációra (Thiel 

s Wolf, 1997). Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon ezek a folyamatok okozhatják-e, 

letve hozzájárulnak-e a relaxációhoz, a pipettát Mg-ATP nélküli töltőoldattal töltöttük fel. 

z eredmények viszont nem mutattak különbséget a 2 mM Mg-ATP nélküli és az azzal 

ltött pipetták esetén az IKout relaxációban (1. táblázat). 
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 HEPES 

 10 mM 30 mM  10 mM 30 mM 

 (-) 2 mM Mg-ATP  (+) 2 mM Mg-ATP 

A relaxáció 
átlaga (%) 85,1 ± 5,85  84,6 ± 11,1   91,11 ± 5,86  87 ± 4,3  

A relaxáció fél 
ideje (perc) 3,5 ± 0,61 3,80 ± 1,40  2,78 ± 1,5 4,52 ± 2,32 

1. táblázat A pufferkapacitás és a Mg-ATP hatása az IKout relaxációjára 

 

A következő lépésben a protein-foszfatáz inhibitorok hatását kutattuk a relaxációs 

folyamat lehetséges okait vizsgálva. Deltamethrin (dm) piretroidot használtunk, melyről 

tudtuk, hogy gátolja a kalcium-kalmodulin-függő protein-foszfatázt, a kalcineurint mind 

állati (Enan és Matsumura, 1992), mind pedig növényi sejtek esetén (Allen és Sanders, 

1995). A 30/A ábra egy 20 percig 10 µM deltamethrinben előkezelt zárósejt protoplaszt 

mérésének eredményét mutatja. A -80 mV holding potenciálról +60 mV feszültségre való 

rögzítéssel a jól ismert, lassan aktiválódó IKout áramot tapasztaltuk. A kontroll sejtektől 

eltérően azonban a dm-előkezelt sejt redukált mértékű IKout relaxációt mutatott (30/A, B 

ábra). Az IKout áram 10 µM deltamethrinben előkezelt 4 másik protoplaszt esetén, 7 perccel 

a whole cell mód kialakítása után a kezdeti állapothoz képest átlagosan csak 28 ± 24 %-kal 

csökkent (30/C ábra). Az eredmény, mely szerint a specifikus foszfatáz inhibitor a kifelé 

egyenirányító ioncsatornák relaxációját csökkenti, azt sugallta, hogy a kalcineurinhoz 

köthető defoszforiláció a relaxációért felelős tényező.  

A deltamethrin relaxációt csökkentő hatásának nagyobb időbeli felbontása céljából 

a következő feszültség-protokollt alkalmaztuk: a zárósejt plazmamembránját repetitív 

módon 600 ms ideig, a –80 mV holding potenciálról +100 mV-ra rögzítettük. Az IKout 

áramnak a kontroll körülményekhez képest való 30 %-os csökkenése után a sejtfürdőbe 5 

µM deltamethrint adtunk. Körülbelül 2 perces lag periódus után az IKout erősödni kezdett, 

és egy új stady-state értékre, a kezdeti 69 %-ára növekedett (31/A, B ábra). 5 sejt átlagát 

tekintve a csökkent áram a deltamethrin hozzáadása után 8 perccel átlagosan 72 ± 12 %-

ban állt helyre (31/C ábra). 
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30. ábra A protoplasztok deltamethrinben való előkezelése megakadályozza a kifelé
egyenirányított K+-áram relaxációját. (A) Példaáramok a –80 mV holding potenciálról
+60 mV-ra rögzített membránpotenciál mellett a whole cell mérés kezdetén és végén.
(B) Az IKout steady-state áram +100 mV rögzítési feszültséghez tartozó redukált
relaxációja az idő függvényében. Az azonnali áramokat a teljes membránáramból a
teszt impulzusok végén kivontuk. (C) Relatív steady-state IKout áram átlaga +100 mV
rögzítési feszültség mellett, az idő függvényében ábrázolva (n = 4; ± SD). A nyilak a
whole cell konfigurációba való áttörés pillanatát mutatják.
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31. ábra A deltamethrint a sejtfürdőhöz adva a kifelé egyenirányított K+-áram részben 
helyreáll. (A) –80 mV-ról +100 mV-os feszültséglépcsőre adott steady-state 
áramválaszok. A sejtfürdőhöz t = 200 s után 5 µM deltamethrint adtunk, mely a kezdeti 
áramértéket 69 %-ban helyreállította. (B) IKout példaáramok deltamethrin hiányában 
illetve hozzáadása után a jelzett időpontokban. (C) Az IKout áram átlagának alakulása a 
repetitív +100 mV rögzítési feszültség mellett (n = 5). A deltamethrint 5 µM
koncentrációban a nyíllal jelzett időpontban adtuk a sejtekhez, az áramokat a dm 
hozzáadása előtti utolsó mért áramhoz normalizáltuk. 
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A következő lépésben az IKout relaxáció specifitását, a kalcineurin-szerű foszfatázzal való 

kapcsolatát vizsgáltuk. Ehhez cyclosporin A-t használtunk, mely a cyclophilinnel (CyP) 

komplexet alkotva gátolja a foszfatáz aktivitását. A komplex a Vicia faba zárósejtekben 

természetesen jelenlévő cyclophilin A és B miatt (Luan és mtsai., 1993; Liu és mtsai., 

1991) mindenképpen kialakul. Mivel a plazmamembrán CsA számára nem áteresztő, a 

pipetta töltőoldatához adtuk 5 µM koncentrációban. Hosszabb, standard whole cell 

elrendezésben való mérések során azt tapasztaltuk, hogy a CsA-CyP-komplex 

megakadályozta az IKout relaxációt (32. ábra). IKout még 8 perccel a whole cell kialakítása 

után sem változott, sőt, az 5 protoplaszton végzett, 32/C ábrán bemutatott kísérletben sem 

csökkent a  kezdeti érték 75 %-a alá. Az áram variabilitásának oka, hogy az öt esetből 

kettőnél erős tranziens stimulációt is tapasztaltunk.  

Mindent összevetve, az a tény, hogy a protein-foszfatáz 2B két különböző 

inhibitora megakadályozza a K+-áram relaxációját, arra enged következtetni, hogy a 

foszfatáz részt vesz a kifelé egyenirányított K+-csatorna szabályozásában. 

A deltamethrin növényi ioncsatornákra gyakorolt direkt hatása még nem tisztázott. 

Megállapítottuk tehát, hogy a kimosódás során, feltehetőleg a kináz aktivitás 

csökkenésének eredményeként a kifelé egyenirányító K+-csatorna inaktiválódik. Ha ezek 

után a foszfatáz aktivitását gátlószerekkel (dm, CsA) csökkentettük, a csatorna 

aktiválódott. Olyan gátlószert kerestünk, mely általános, széles spektrumú kináz-blokkoló. 

Ha a protoplasztokat a gátlószerben előkezeljük, és utána adjuk hozzá a deltamethrint, az 

csak direkt módon aktiválhat, hisz protein kinázokon keresztül nincs lehetősége 

aktivációra. Gátlószerként staurosporint választottuk, mely gátolja a protein kináz A, a 

protein kináz C és G valamint a kalmodulin kináz működését is. 
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32. ábra A pipetta töltőoldatához 5 µM koncentrációban való CsA adása 
megakadályozza az IKout csökkenését. (A) IKout példaáramok a –80 mV holding 
potenciálról +100 mV-ra rögzített membránpotenciál mellett a whole cell kialakítása 
után azonnal (fekete vonal), és 8:43 perccel később (szürke vonal). (B) Az IKout
steady-state áram +100 mV rögzítési feszültséghez tartozó amplitúdója az idő 
függvényében. Az azonnali áramokat a teljes membránáramból a teszt impulzusok 
végén kivontuk. (C) A relatív steady-state áram amplitúdó (n = 5, ± SD) időfüggése, 
+80 mV-ra rögzített membrán esetén. A nyilak a whole cell módba áttérés pillanatát 
reprezentálják. 
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A protoplasztokat 1 µM staurosporint (DMSO-ban hígítva, 0,1 % v/v) tartalmazó 

sejtfürdőben 15 percen keresztül áztattuk. Hozzáadva a deltamethrint, aktiváció helyett 

rundown-effektust tapasztaltunk (33. ábra). A whole cell módba való áttörés után készített 

mérés ionáramai jóval a 250-300 pA áramerősség alatt maradtak (+100 mV rögzítési 

feszültség mellett; lásd 28/B ábra), jelezve azt, hogy a kináz aktivitás erősen redukálódott. 

Az ezt követő kimosódási folyamat tovább csökkenti a kináz aktivitást, és a deltamethrin 

már a protein foszfatáz 2B gátlásán keresztül sem tudja növelni a kálium ionáramot. 

Az eredmények arra is utalnak, hogy a deltamethrin a K+
out csatorna kapuzó 

működését közvetlenül nem befolyásolja, ahhoz ligandumként nem kapcsolódik.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

33. ábra A staurosporinban előkezelt protoplasztok kifelé
egyenirányított K+-csatorna steady-state árama az idő
függvényében. A mérés +100 mV-ra rögzített Vicia faba
zárósejtek plazmamembránján, whole cell módban történt.
Az első mérési pont a whole cell módba való azonnali
áttörés után regisztrált ionáramot mutatja. 10 µM
deltamethrin hozzáadásával is kimosódási, rundown-
effektust tapasztaltuk.
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5.2.2. Az eredmények megvitatása 

A whole cell mérések során előforduló ioncsatorna aktivitás csökkenés már jól ismert 

jelenség állati és növényi sejtekben. A relaxációs folyamat, más néven rundown-effektus a 

citoplazma szabályzó elemeinek elvesztésével vagy kihígulásával magyarázható, hisz a 

whole cell mérések során a pipetta töltőoldata átmossa a sejtet (Pusch és Neher, 1988). A 

rundown-hoz kötődő aktivitás csökkenést zárósejt protoplasztok esetén a kifelé 

egyenirányított K+-csatornákra (Schroeder, 1992), valamint a Xenopus oocytákban 

expresszált, befelé egyenirányító KAT1 csatornafehérjére is bizonyították (Tang és Hoshi, 

1999).  

Adataink azt mutatják, hogy a Vicia faba zárósejt protoplasztok kifelé 

egyenirányított K+-csatornáinak relaxációja megszüntethető, illetve részben feloldható, ha 

a protoplasztokat a kalcineurin foszfatáz inhibitoraival kezeljük. Az, hogy a két különböző 

módon ható foszfatáz inhibitor, a deltamethrin és a CsA megakadályozza az IKout rundown 

folyamatát, a következőképpen magyarázható: a whole cell konfigurációban történő 

citoplazma-perfúzió felborítja a citoplazma foszforilációs/defoszforilációs homeosztázisát. 

A kalcineurin-szerű foszfatáz egy eddig ismeretlen kináz segítségével történő aktiválása a 

célprotein defoszforilációjához vezet, mely lehet maga a csatorna vagy egyéb szabályzó 

fehérjék is. A progresszív defoszforiláció következményeként az IKout aktivitás csökken.  

Érdekes módon nem volt számottevő különbség az IKout relaxáció időfüggésében az 

ATP-vel, vagy az ATP elhagyásával végzett kísérletek eredményei között. Ez azt jelenti, 

hogy a hígulás miatti citoplazmatikus ATP koncentráció csökkenés, valamint az ezzel 

kapcsolatos kináz aktivitás csökkenés nem sebességlimitáló faktor.  

Mivel a kalcineurin-szerű foszfatázt már kimutatták Vicia faba zárósejtekben is, a 

zárósejtek IKout aktivitásának foszfatázzal kapcsolatos szabályozása kézenfekvőnek tűnik. 

Úgy találták, hogy a zárósejt több fehérjéjének foszforilációja érzékeny a foszfatáz 

specifikus gátlójára, a cyclosporin A-ra (Li és Assmann, 1998). Ugyanezekben a sejtekben 

cyclophilin típusú fehérjéket is kimutattak, melyek –hasonlóan, mint az állati sejtekben –, a 

cyclosporin A-val komplexet képezve a Ca2+-függő foszfatáz aktivitásának gátlását okozták 

(Kinoshita és Shimazaki, 1999). 

A kalcineurin-szerű foszfatáz zárósejtekben való jelenléte az enzim fontos 

szerepére utal. Adataink mégis sok meglepetéssel szolgáltak. Elsőként amiatt, mert a Vicia 

faba zárósejt protoplasztokban csak a befelé egyenirányított K+-csatornák foszfatáz-

gátlókra való érzékenységét bizonyították (Luan és mtsai., 1993). Másodsorban az a tény, 
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hogy a kalcineurin-szerű fehérje Ca2+-függő (Kinoshita és Shimazaki, 1999) azt jelenti, 

hogy a célprotein aktivitását a citoplazmatikus Ca2+-szint modulálhatja. Ebből 

következtethetünk arra, hogy a kalcineurin-szerű foszfatáztól való direkt vagy indirekt 

függőség miatt IKout is érzékeny a Ca2+
cyt-ra. Ez az állítás viszont ellentétben áll a mért 

adatainkkal. Az irodalomból vett adatok szerint a kifelé egyenirányító K+-csatorna 

érzéketlen a fiziológiai koncentráció-tartományban jelenlévő Ca2+-ra (Thiel és Wolf, 

1997). Méréseink eredménye ezzel is ellentétben áll. Az eltérés lehetséges magyarázata az 

lehet, hogy a foszfatáz Ca2+-hoz való affinitása igen nagy, tehát már nyugalmi esetben is, 

alacsony Ca2+-koncentrációnál (100 nM) az enzim maximális aktivitással működik. Ezzel 

az összefüggéssel már az is magyarázható, hogy a Zea mays zárósejtek kifelé 

egyenirányító K+-csatornája érzékeny a nyugalmi szint alatti Ca2+-koncentrációkra 

(Fairley-Grenot és Assmann, 1992). A Ca2+ IKout-ra kifejtett gátló hatása arra utal, hogy az 

IKout regulációja Ca2+-függő foszfatázhoz kötött. 

Mivel az IKout kalcineurin típusú foszfatázra való érzékenységét nem bizonyították, 

nincs tudomásunk arról, hogy a csatorna foszforilációtól/defoszforilációtól függő lenne. A 

módosított protein-foszfatáz 2C-vel transzformált dohány zárósejtek az enzim kifelé 

egyenirányított K+-csatornát szabályzó szerepére mutatnak (Armstrong és mtsai., 1995). 

Vicia faba zárósejtek kifelé egyenirányított K+-csatornáinak okadainsavra mutatott 

érzékenysége a protein-foszfatáz 1 és/vagy 2A-ra való érzékenységére is utalnak (Thiel és 

Blatt, 1994). Amíg viszont az utóbbi esetben az IKout aktivitást gátolta a foszfatáz inhibitor, 

a kalcineurin antagonista deltamethrin csatorna aktiválódást okozott. Az adatok 

összességében arra vezetnek, hogy az IKout aktivitása a foszforilációs/defoszforilációs 

kaszkád komplex szabályozása alatt áll, melyben több enzim sorban és párhuzamosan 

kapcsolva vesz részt. 

Az a feltételezésünk, hogy a deltamethrin befolyásolhatja a sztómaműködést annak 

a megállapításához vezetett, hogy a csatornaműködés szabályozásában egy kalcineurin-

szerű foszfatáz vesz részt. A nádasra permetezett deltamethrin gátolja a foszfatáz csatorna-

inaktiváló hatását, ám a nád fragmentálódásának okát ebben az egy tényezőben nem 

jelölhetjük meg, hisz az egészséges, nem fragmentált nádas is megkaphatta ugyanazt a 

piretroid dózist. A sztómazáró sejtek bonyolult szabályozásának megzavarása és a 

fragmentálódás jelensége közötti kapcsolatot összetettsége miatt nehéz elemezni. A 

jelenség feltárását tovább nehezíti, hogy a deltamethrin más fiziológiai különbségeket is 

okozhat, és hogy a különböző környezeti tényezők hatása mellett a deltamethrin hatása 

eltérően is realizálódhat. 
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5.3. A Kcv csatorna működésének pH-függése 

A kálium ioncsatornák pH-függő szabályozását olyan transzporteren vizsgáltuk meg, mely 

méreteit tekintve kicsiny, ebből következően a szabályzó régióinak száma kevés. Az 

egyszerű szerkezet megkönnyíti a csatornafehérje fontosabb tulajdonságainak, például az 

ionszelektivitás, a konduktancia, a kapuzás, vagy az alegység beépülés helyének 

elkülönítését, a moduláris felépítésben résztvevő protein régiók meghatározását. A 

csatorna mutáns változatainak elektrofiziológiai jellemzésével a szerkezet és a működés 

közötti kapcsolat feltárása tovább finomítható.  

Méréseinkhez a szerkezeti szempontból az IRK-típusú kálium csatornákhoz 

hasonlító, befelé egyenirányító, növényi vírusban kódolt Kcv csatornát választottuk. A 

csatorna a legkisebb és legegyszerűbb kálium csatorna, amelyet napjainkig találtak. A Kcv 

csatornát a HEK293 heterológ expressziós rendszerben az EGFP fehérje génjével 

koexpresszáltattuk. A Kcv csatorna HEK293 gazdasejtben expresszáltatva működőképes 

ioncsatornát alkot (Moroni és mtsai, 2002). A sikeres transzfekciót fluoreszcens 

mikroszkóppal állapítottuk meg, ugyanis az eredményesen transzfektált HEK293 sejtek 

UV fényben zölden fluoreszkáltak. 

 

5.3.1. A HEK293 gazdasejtben mért Kcv áram 

A transzfektált és a kontroll sejtek – a whole cell módba való áttérés után azonnal mért – 

feszültség-áramerősség karakterisztikája jelentős eltérést mutatott (34. ábra). A kálium 

ionok influxáért felelős negatív feszültségtartományban a kontroll sejtek ionárama (-140 

mV esetén 37,9 ± 6,5 nA, n = 3) jóval kisebb a transzfektált sejtekétől (-140 mV-nál 2476 

± 86 nA, n = 3; 34/C ábra). A HEK293 gazdasejt tehát a háttéráramának alacsony értéke 

miatt alkalmasnak bizonyult a Kcv csatorna további vizsgálatára.  
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34. ábra Példaáramok a whole cell módba való áttörés után azonnal (A) kontroll és 
(B) transzfektált sejt esetén. (C) A kontroll (●) és a transzfektált (○) sejtekben 
regisztrált áramok I/V karakterisztikája (n = 3, ± SD). A membránpotenciált +60 és 
-140 mV között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben rögzítettük. A sejt fürdőoldat 120 
mM KCl-ot tartalmazott, pH-ja 7,4 értékű volt. 
 
A következő kísérletben az extracelluláris tér pH-ját változtatva a gazdasejt 

onáramainak pH-függését vizsgáltuk. A külső tér KCl koncentrációját 120 mM-nak 

álasztottuk, a steady-state áramokat -120 mV rögzítési feszültség mellett hasonlítottuk 

ssze. Az áramokat a pH 7,4 értéken mért ionáramhoz normalizáltuk. A 13 kontroll sejten 

égzett vizsgálat szerint a HEK293 gazdasejt saját árama nem mutatott extracelluláris pH-

üggőséget (35. ábra). A pH 8,5 értéken mért ionáram nagy statisztikai szórása azzal 

agyarázható, hogy az áram rendkívül alacsony, néhány tíz pA értékű, ami a whole cell 
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mód feloldásának alsó határa. A 30 mM külső KCl koncentrációnál, kisebb áramerősség 

mellett ugyanezt az összefüggést kaptuk (adatok bemutatása nélkül). 
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35. ábra A kontroll HEK sejtek a vizsgált pH-tartományban nem
mutattak pH- függő csatorna-aktivitást. A membránpotenciált +60 és -
140 mV között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben rögzítettük, az ábrán
a -120 mV értékhez tartozó relatív áramok láthatók (n = 13, ± SD). 
 
llapítottuk, hogy egyrészt a transzfektált sejtekben regisztrált ionáramokat szinte 

szében a Kcv áramai adják, másrészt, a Kcv áramok esetleges pH-függéséért 

atorna és nem a gazdasejt a felelős. 

Kcv csatorna extracelluláris pH-függése 

iakban a Kcv génjével transzfektált sejtek kálium áramának extracelluláris pH-tól 

ését vizsgáltuk. Az előző kísérletekhez hasonlóan, ötféle pH érték mellett (pH 

7; 7,4; 8,5) regisztráltunk, a tesztoldatokat a whole cell módba való áttérés után 

. A mérés során a kiindulási oldatról a tesztoldatra, majd újra az első oldatra 

, hogy a pH-függés reverzibilitását megállapítsuk. Eredményeink szerint a Kcv 

a külső oldal felől pH-függő, savanyítás hatására az ionáram redukálódik, míg a 

ése az áramok növekedését eredményezte, és a hatás reverzibilis (36. ábra). 
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36. ábra A Kcv relatív árama az extracelluláris pH függvényében. Az összefüggéshez 
a -120 mV rögzítési feszültséghez tartozó steady-state Kcv áramokat a pH 7,4 értéken 
mért steady-state áramhoz normalizáltuk (n = 17, ± SD). A kísérlet során a 
membránpotenciált +60 és -140 mV között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben 
rögzítettük. 
Az irodalomból vett adatokkal összevetve elmondható, hogy a pH-függőség 

yenge, hisz az áramok a pH 5,5 és pH 8,5 közötti tartományban átlagosan csak 20 

ázalékkal növekedtek meg. Más pH által szabályozott kálium ioncsatornák, például a 

ASK család esetében egy egész egységnyi pH-változás (a fiziológiás pH tartományban) 

galább 40-50 százalékos változást okoz a csatorna aktivitásában (Leonoudakis és mtsai., 

998; Rajan és mtsai., 2000).  

A gyenge pH-függőséget támasztotta alá az a kísérletsorozat, melyben a pH 7,4 

tékű kiindulási oldatra való visszatérés előtt több tesztoldatot használtunk. A 37. ábrán 

emutatott adatok szerint, a külső oldat lúgosodása Kcv áram aktivációt, a több lépéses 

vanyítás inaktivációt okozott. 
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37. ábra A Kcv extracelluláris pH-függése egy hosszabb kísérletben: a külső pH 
csökkenése az áramok redukcióját okozza. A kísérlet során a membránpotenciált 
+60 és -140 mV között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben rögzítettük. 

 Feltételezésünk szerint, a Kcv csatorna feltételezett pH-szenzorai a pórusrégióban 

található cisztein (C53) és hisztidin (H61) oldalláncok. Hipotézisünk alapját azok a 

megfigyelések adták, mely szerint a pórusrégióban lévő hisztidin más csatornák pH-

függését is befolyásolja, és hogy mindkét aminosav protonálható. Ennek igazolása céljából 

Hill összefüggést illesztettünk a rögzített membránfeszültségen mért ionáram-pH 

függvényre. A Hill-összefüggés szerint: 
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ahol v a csatornán átfolyó ionáram, S az extracelluláris protonkoncentráció, C pedig 

konstans érték. Mivel a pH 5,5 értékhez tartozó relatív áram átlagosan 85 %, a Hill-

illesztésnél a konstans értékét 85-nek vettük. 

 Az illesztés alapján a Hill-koefficiens (n) értéke 1,8, és a görbe inflexiós pontja pH 

7,15-nál számítható. Ez a pK-érték a His (pK = 6) és a Cys (pK = 8,3) pK-értékei közé 

esik. Ez az eredmény tovább erősíti azt a feltételezést, amely szerint a fenti két aminosav 

szerepet játszik a Kcv csatorna pH-függésében. 
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5.3.3. A Kcv csatorna intracelluláris pH-függése 

Az intracelluláris pH-t a sejt fürdőoldathoz adagolt acetáttal savanyítottuk, mely gyenge 

sav lévén, protonált formában képes a plazmamembránon átdiffundálódni, és a 

citoplazmában disszociálódik. A külső közeg pH-ját változtatva – a módszerek fejezetben 

leírtak szerint – a citoszolikus savanyodás mértékét szabályoztuk, bár a pontos pHcyt 

értékekre csak irodalmi adatokból következtettünk (Tsai és mtsai., 1995; Hoth és mtsai., 

2001). Ebben az esetben továbbá számolnunk kellett azzal is, hogy a külső pH 

érzékeléséért felelős szenzor is modulálja a csatornát, párhuzamosan a feltételezett belső 

pH érzékelővel. 

 Amikor a sejt fürdőoldatában a pH 7,4 értékű, nátrium-acetátot tartalmazó oldatot pH 

5,5 értékű, és szintén nátrium-acetátot tartalmazó oldatra cseréltük, a Kcv áramok az 

eredeti 85,5 %-ára (± 4 %; n = 3) redukálódtak. A folyamat reverzibilis volt (38. ábra). 
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38. ábra A pH 7,4 értékű acetátos sejt fürdőoldat pH 5,5 értékű oldatra
való cseréjével a Kcv áramok csökkennek. Az áramredukció
reverzibilis. A kísérlet során a membránpotenciált +60 és -140 mV
között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben rögzítettük. 
 
 külső pH hatását a külső oldat azonos pH értéken tartásával elimináltuk. A sejt 

at NaCl tartalmát Na-acetátra cserélve, majd újra NaCl-ra térve azt tapasztaltuk, 

itoplazmatikus savanyítás hatására a Kcv áram csökkent, a folyamat reverzibilis 

).  
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39. ábra A Kcv csatorna intracelluláris pH-függésének vizsgálata a sejt fürdőoldat 
pH 6 értékén. A NaCl tartalmú oldatról acetát tartalmú oldatra váltva a csatorna-
aktivitás jelentősen csökkent. Visszatéréskor az áramok regenerálódtak. A feszültség 
protokoll az előző kísérletekben használt eljárással megegyezik. 
A korreláció igen szorosnak mondható, mert a nátrium-acetátos oldatban a Kcv 

amok átlagosan 63 %-ra (± 9 %, n = 7) csökkentek a nátrium-kloridos oldatban 

gisztrált áramokhoz képest.  

A kísérleteket pH 7,4 értékű oldatpárral megismételtük, hogy megállapítsuk, valóban 

 acetát által okozott citoplazmatikus savanyítás felel-e az áramok csökkenéséért. 

redményeink szerint s pH 7,4 értékű sejt fürdőoldat alkalmazásával, acetát hatására 

intén áramredukció tapasztalható, a folyamat itt is reverzibilis. A 40. ábra az 

amredukció mértékét hasonlítja össze a pH 6 és a pH 7,4 értékű fürdőoldatoknál. 

 

40. ábra A Kcv csatorna intracelluláris pH-függése. Az acetát által indukált 
citoplazmatikus savanyodás az áramok redukciójával járt, a fürdőoldat pH-értékével 
arányos mértékben. 
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6. Összefoglalás és következtetések 
 
A sztómazárósejtek ioncsatornáinak szabályzó mechanizmusai még ma sem teljesen 

tisztázódtak. Kutatásomban két, eddig különállónak vélt szabályozási útvonal kapcsolatát 

tártam fel. A probléma felvetéséhez a nád két ökotípusának, a pusztuló, fragmentálódó 

„babás” nád illetve az egészséges nádnövény porométerrel regisztrált, sztómaregulációs 

eltérései vezettek. Megállapítottuk, hogy a babás nád sztómakonduktanciája az egészséges 

nád normális napi ritmusától eltérően erősen fluktuál. A periodikus sztómazáródás és 

nyitódás amplitúdója a babás nád esetén volt nagyobb, a babás nád esetén nincs összhang a 

két levélfelszín sztómáinak viselkedése között. A vizsgált növények sztómáinak eltérő 

működése a két szabályozási rendszer közti különbségre utalt. Arra következtettünk, hogy 

több tényező mellett, az inszekticidként nagy mennyiségben kiszórt piretroid, a 

deltamethrin is befolyásolhatja a sztómaműködést, így a növény levelének hőmérsékletét, a 

víz és gázcserét.  

A deltamethrin állati ioncsatornákra kifejtett hatása alapján úgy gondoltuk, hogy az 

azokkal strukturális és csatornaevolúciós szempontból analóg növényi ioncsatornák 

szabályozását is befolyásolja. A kapcsolatot még szorosabbra fűzte az a tény, hogy a 

deltamethrin által gátolt, ioncsatorna deaktiváló protein-foszfatáz 2B (kalcineurin) analógja 

növényi sejtekben, így a patch clamp méréseink során felhasznált modellnövényünkben, a 

Vicia fababan is megtalálható. Célunk az volt, hogy elektrofiziológiai mérésekkel 

bizonyítsuk, hogy a deltamethrin közvetlenül, illetve a kalcineurin blokkolásán keresztül 

befolyásolja a zárósejt kálium ioncsatornáinak működését. 

Mérési eredményeink alapján a következő eredményeket kaptuk, és az alábbi 

összefüggéseket állapítottuk meg: 

1. A Vicia faba zárósejt protoplasztokon végzett whole cell típusú patch clamp mérések 

során a kifelé irányuló káliumáram lecsökkent.  

A patch clamp whole cell mérések során előforduló ioncsatorna aktivitás csökkenés 

már jól ismert jelenség állati és növényi sejtekben. A relaxációs folyamat, más néven 

rundown effektus a citoplazma szabályzó elemeinek elvesztésével vagy kihígulásával 

magyarázható, hisz a whole cell mérések során a pipetta töltőoldata átmossa a sejtet. A 

rundown-hoz kötődő aktivitás csökkenést zárósejt protoplasztok esetén a kifelé 

egyenirányított K+-csatornákra, valamint a Xenopus oocytákban expresszált, befelé 

egyenirányító KAT1 csatornafehérjére is bizonyították. 
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2. Az IKout áram redukálódása során sem a bementi konduktancia, sem a membrán 

kapacitása nem változott a whole cell módba való áttörés után. A jelenség kimosódási 

effektusra utalt.  

3. Érdekes módon nem volt számottevő különbség az IKout relaxáció időfüggésében az 

ATP-vel, vagy az ATP elhagyásával végzett kísérletek eredményei között. Ez azt 

jelenti, hogy a hígulás miatti citoplazmatikus ATP koncentráció csökkenés, valamint az 

ezzel kapcsolatos kináz aktivitás csökkenés nem sebességlimitáló faktor.  

4. A relaxációs folyamat nem függött a citoplazma pH-jától sem, pedig a K+
out csatorna 

működése erősen pH-függő. 

5. Amikor a zárósejt protoplasztokat deltamethrint tartalmazó fürdőoldatban előkezeltük, 

a whole cell mód kialakítása után nem tapasztaltunk kálium áram relaxációt.  

6. Ha a deltamethrint a kimosódási effektus után adtuk a külső oldathoz, az IKout áram 

részben helyreállt.  

7. A pipetta töltőoldatába kevert cyclosporin A, a kalcineurin gátlószere, a 

deltamethrinhez hasonlóan, megakadályozta a kimosódási effektust.  

8. Ha a sejteket a széles spektrumú kináz blokkoló staurosporinban előkezeltük, majd 

hozzáadtuk a deltamethrint, ismét kimosódási effektust tapasztaltunk. Ez arra utalt, 

hogy a deltamethrin a K+
out csatorna kapuzó működését közvetlenül nem befolyásolja, 

ahhoz ligandumként nem kapcsolódik.  

A whole cell módban mért adataink azt mutatták, hogy a Vicia faba zárósejt 

protoplasztok kifelé egyenirányított K+-csatornáinak relaxációja megszüntethető, illetve 

részben feloldható, ha a protoplasztokat a kalcineurin foszfatáz inhibitoraival, a 

deltamethrinnel és a cyclosporin A-val kezeljük. Az, hogy a két különböző módon ható 

foszfatáz inhibitor, a deltamethrin és a cyclosporin A megakadályozza a kifelé 

egyenirányított K+ áram rundown folyamatát, a következőképpen magyarázható: a whole 

cell konfigurációban történő citoplazma-perfúzió felborítja a citoplazma 

foszforilációs/defoszforilációs homeosztázisát. A kalcineurin-szerű foszfatáz egy eddig 

ismeretlen kináz segítségével történő aktiválása a célprotein defoszforilációjához vezet, 

mely lehet maga a csatorna vagy egyéb szabályzó fehérjék is. A progresszív 

defoszforiláció következményeként az IKout aktivitás csökken. 

Mivel a kalcineurin-szerű foszfatázt már kimutatták Vicia faba zárósejtekben is, a 

zárósejtek IKout aktivitásának foszfatázzal kapcsolatos szabályozása kézenfekvőnek tűnhet. 

A zárósejt több fehérjéjének foszforilációja érzékeny a foszfatáz specifikus gátlójára, a 

cyclosporin A-ra. A zárósejtekben cyclophilin típusú fehérjéket is kimutattak, melyek –
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hasonlóan, mint az állati sejtekben -, a cyclosporin A-val komplexet képezve a Ca2+-függő 

foszfatáz aktivitásának gátlását okozzák. 

A kalcineurin-szerű foszfatáz zárósejtekben való jelenléte az enzim fontos 

szerepére utal. Új eredményként fogadhatjuk el, hogy a Vicia faba zárósejt 

protoplasztokban a befelé egyenirányított K+-csatornák foszfatáz-gátlókra való 

érzékenységén túlmenően bizonyítottuk a kifelé egyenirányított K+-csatornák 

működésének foszfatázzal való kapcsolatát.  

Másik fontos eredményünk a kifelé egyenirányított K+-csatorna fiziológiai 

koncentrációban jelenlévő Ca2+-érzékenységére vonatkozik. Eredményeink szerint a 

kalcineurin-szerű foszfatáz Ca2+-hoz való affinitása olyan nagy, hogy már nyugalmi 

esetben is, alacsony Ca2+-koncentrációnál az enzim maximális aktivitással működik. A 

Ca2+ IKout-ra kifejtett gátló hatása arra utal, hogy az IKout regulációja Ca2+-függő 

foszfatázhoz kötött. 

A módosított protein-foszfatáz 2C-vel transzformált dohány zárósejtek az enzim 

kifelé egyenirányított K+-csatornát szabályzó szerepére mutat (Armstrong és mtsai., 1995). 

Vicia faba zárósejtek K+
out csatornáinak okadainsavra mutatott érzékenysége a protein-

foszfatáz 1 és/vagy 2A-ra való érzékenységére is utal (Thiel és Blatt, 1994). Amíg viszont 

az utóbbi esetben az IKout aktivitást gátolta a foszfatáz inhibitor, a kalcineurin antagonista 

deltamethrin csatorna-aktiválódást okozott.  

Az adatok összességében arra vezetnek, hogy az IKout aktivitása a 

foszforilációs/defoszforilációs kaszkád komplex szabályozása alatt áll, melyben több 

enzim sorban és párhuzamosan kapcsolva vesz részt. 

 Az a feltételezésünk, hogy a deltamethrin befolyásolhatja a sztómaműködést annak 

a megállapításához vezetett, hogy a csatornaműködés szabályozásában egy kalcineurin-

szerű foszfatáz vesz részt. A nádasok fragmentálódásának okát azonban ebben az egy 

tényezőben nem jelölhetjük meg, hisz az egészséges, nem fragmentált nádas is 

megkaphatta ugyanazt a piretroid dózist. A különböző környezeti tényezők hatása mellett 

azonban a deltamethrin hatása eltérően is realizálódhat. 

 

A kálium csatornák pH-függő regulációját a szerkezeti és működési szempontból is 

egyszerű Kcv csatornán vizsgáltuk. A Kcv csatorna 96 aminosavat kódoló szekvenciáját 

egy fitopatogén vírus genomjában azonosították, ezzel a ma ismert legprimitívebb kálium 

csatornát fedezték fel. Célunk az volt, hogy a pH szenzor helyzetét feltárjuk, működését 
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elektrofiziológiai szempontból vizsgáljuk. Feltételeztük, hogy a Kcv csatorna pH-szenzorai 

a pórusrégióban található cisztein (C53) és hisztidin (H61) oldalláncok lehetnek. 

A Kcv szekvenciáját kalcium-foszfát precipitációs módszerrel HEK293 gazdasejtbe 

transzfektáltuk. A Kcv csatorna HEK293 gazdasejtben expresszáltatva működőképes 

ioncsatornát alkot (Moroni és mtsai, 2002).   

1. A gazdasejt saját ionáramai nem zavarták a mérést, mert nagyságuk csak töredéke a 

Kcv csatorna áramának. A kontroll méréseink szerint gazdasejt saját háttérárama nem 

mutatott pH-függőséget sem, így alkalmas rendszernek bizonyult a Kcv vizsgálatára. 

2. Megállapítottuk, hogy az extracelluláris pH változtatásával a csatorna aktivitása 

változik, savanyítással csökken, a pH növelésével emelkedik, és a jelenség reverzibilis. 

Az irodalomból vett adatokkal összevetve megállapítottuk, hogy a pH-függőség 

gyenge, hisz az áramok a pH 5,5 és pH 8,5 közötti tartományban átlagosan csak 20 

százalékkal változtak, szemben más ioncsatornákkal, ahol egy egységnyi pH változás is 

már 40-50 %-os aktivitásváltozást jelent.  

3. A csatorna relatív áramát a pH függvényében ábrázoltuk, és arra a Hill-összefüggéssel 

görbét illesztettünk. Az illesztés alapján a Hill-koefficiens értéke 1,8, és a görbe 

inflexiós pontja pH 7,15-nél számítható. Ez a pK-érték a His (pK = 6) és a Cys (pK = 

8,3) pK-értékei közé esik, és mintegy eredője az említett aminosavak pK-értékeinek. 

Az eredmény tovább erősítette azt a feltételezést, mely szerint a fenti két aminosav 

szerepet játszik a Kcv csatorna pH-függésében. Erre a kérdésre azonban pontosabb 

választ a csatorna C53A és H61A mutánsainak elektrofiziológiai elemzése fog adni. 

A Kcv intracelluláris pH-függését a fürdőoldathoz adagolt acetát segítségével 

határoztuk meg. Az acetát protonált formában képes a plazmamembránon átdiffundálódni, 

és a citoplazmában disszociálódva annak pH-ját csökkenti. A külső közeg pH-ját 

változtatva a citoszolikus savanyodás mértékét szabályoztuk, bár a pontos pHcyt értékekre 

csak irodalmi adatokból következtettünk.  

4. Megállapítottuk, hogy az intracelluláris pH változtatása modulálja a csatorna 

aktivitását: a citoplazmatikus savanyítás hatására a Kcv áram csökkent, és a folyamat 

reverzibilis. A korreláció igen szoros, mert a pH = 6 értékű nátrium-acetátos oldatban a 

Kcv áramok átlagosan 63 %-ra csökkentek. Hasonló összefüggést tapasztaltunk a pH = 

7,4 értékű acetátos fürdőoldatnál is. 

  Az extracelluláris és intracelluláris pH változtatás eltérő regulációs hatása arra a 

következtetésre vezet, hogy a Kcv csatorna legalább kétféle pH szenzorral rendelkezik.  
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 Távolabbi céljaink között szerepel olyan Kcv csatorna-mutánsok előállítása, melyben a 

feltételezett pH szenzorokat, a hisztidin és a cisztein oldalláncokat alaninra cseréljük. 

Elgondolásunk szerint az ily módon előállított mutáns csatornák elveszítik pH-függésüket, 

mely bizonyítékul szolgálhatna a pH érzékelő megállapításában. A funkcióvesztéses 

mutánsok választ adhatnak arra a kérdésre is, hogy – mivel a Kcv a legprimitívebb ismert 

káliumcsatorna – melyik az a legkisebb szerkezeti elem, amely pH érzékelőként 

viselkedhet. 

 A HEK heterológ expressziós rendszert elsősorban a KAT1 csatorna elektrofiziológiai 

tulajdonságainak elemzésére, de más növényi ioncsatornák vizsgálatára is tovább 

szeretnénk fejleszteni. Az ioncsatorna génekkel koexpresszáltatott zöld fluoreszcens 

fehérje génjével a csatorna sejten belüli elhelyezkedését is meg kívánjuk vizsgálni. 

 Eredményeinkkel a növényi kálium transzporterek működésének jobb megértéséhez 

kívánunk hozzájárulni. 
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Summary 
 

The principles underlying the regulation of ion channels in stomata are still not fully 

understood. The present study reveals the relationship between two regulation pathways, 

which were previously thought to be independent of each other. The investigation, which 

brought us to the present issue was that of two distinct ecotypes of reed, the healthy and the 

and fragmenting types, which showed differences in stoma regulation during porometric 

investigations. The study revealed that the stoma conductance of the fragmenting reed 

exhibits a strong fluctuation, different from the normal daily rhythm of healthy reed. We 

concluded that the pyretroid deltamethrin, used in large quantities as an insecticide may 

influence stoma activity, thus the temperature of leaves and also the water and gas 

exchange. 

On the basis of its effects on animal channels we hypothesized that deltamethrin may also 

alter the regulation of plant channels, which have a similar structure and evolutionary 

background. The suspicion was further increased by the fact that the ion channel 

deactivating protein phosphatase 2B (calcineurin), which is inhibited by deltamethrin, is 

found in plant cells – hence in the model plant Vicia faba, used during the patch clamp 

measurements - as well. Our goal was to prove – with the help of electrophysiological 

measurements - that deltamethrin regulates potassium channel activity in guard cells 

directly, through blocking calcineurin. 

The decay in ion channel activity during patch clamp whole cell recordings is a well-

known phenomenon in animal and plant cells. This relaxation phenomenon known as 

“rundown effect” has been attributed to the loss or dilution of regulatory compounds in the 

cytoplasm as the cells are perfused with the pipette solution. A rundown related loss of 

activity has been reported for the K+ outward rectifier in guard cell protoplasts and the 

inward rectifier KAT1 expressed in Xenopus oocytes. 

Outward rectifying K+ currents in guard cell protoplasts from Vicia faba were recorded 

with the whole cell patch clamp technique. The IKout current decreased during the 

measurements, while neither the access conductance, nor the membrane capacitance 

changed upon achieving the whole cell configuration. The phenomenon suggested a 

rundown effect. 

Whole cell measurements suggest that the relaxation of K+ outward rectifier channels of 

Vicia faba guard cell protoplasts can be hastened, or partially restored, if the protoplasts 
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are treated with inhibitors of the phosphatase calcineurin, such as deltamethrin and 

cyclosporine A. 

When the guard cell protoplasts were pre-treated in a bath medium containing 

deltamethrin, the potassium current relaxation was not observed after the whole cell 

configuration was achieved. If deltamethrin was added to the bath medium after the 

washout effect, the IKout current was partially rescued. Similarly to deltamethrin, 

cyclosporine A added to the pipette medium also prevents the washout effect. 

The fact that the two differently acting phosphatase inhibitors, deltamethrin and 

cyclosporine A both prevent the washout of IKout implies the following scenario: perfusion 

of the cytoplasm in the whole cell configuration causes an imbalance in the 

phosphorylation/dephosphorylation homeostasis in the cytoplasm. Promotion of a 

calcineurin like phosphatase over a yet unknown kinase leads to the dephosphorylation of 

the target protein, which could either be the channel itself, or certain upstream-located 

regulatory proteins. As a consequence of progressive dephosphorylation, the activity of 

IKout decreases. 

Interestingly, there was no appreciable difference in the time course of IKout relaxation 

between experiments with or without ATP in the pipette solution. This means that the 

dilution of the cytoplasmic ATP concentration and the concomitant decrease of kinase 

activity is not the rate limiting factor in this process. The relaxation process was not 

dependent on the cytoplasmic pH either, although Kout activity is strongly pH-dependent. 

If the cells were pre-treated with the wide spectrum kinase inhibitor staurosporine, and 

deltamethrin was added the rundown effect was observed. This suggests that deltamethrin 

does not bind to the ion channel and does not regulate its activity directly. 

Regulation of IKout activity by a calcineurin like phosphatase in guard cells seems indeed 

plausible, as the postulated phosphatase has been shown to be present in Vicia faba guard 

cells. The phosphorylation of several proteins in guard cells is sensitive to cyclosporine A, 

a specific inhibitor of this phosphatase. Furthermore, also in guard cells, a cyclophilin like 

protein was detected. This protein − like calcineurin in animal cells - in combination with 

cyclosporin A inhibits Ca2+ stimulated phosphatase activity. 

While the presence of a calcineurin like phosphatase in guard cells indicates an important 

role for this enzyme, the present data are nonetheless a surprise. First, so far it has only 

been shown that the inward rectifying K+ channels of V. faba guard cell protoplasts are 

sensitive to inhibitors of this phosphatase. Second, the fact that the calcineurin like protein 

is Ca2+ dependent implies that the activity of the target protein could also be modulated by 
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Ca2+
cyt. This could indicate that IKout is – due to the fact that it is directly or indirectly 

controlled by the calcineurin like phosphatase - sensitive to Ca2+
cyt. 

Several studies have revealed that the K+ outward rectifier of V. faba guard cells is 

insensitive to Ca2+ over the range of physiological concentrations, which is in contrast to 

our measurements. A possible explanation for this discrepancy could be that the affinity of 

the phosphatase for Ca2+ is very high. So at resting Ca2+ activities (about 100 nM) the 

enzyme may already operate with maximal activity. This inhibitory effect of Ca2+ on IKout 

might reflect a regulation of IKout via a Ca2+ dependent phosphatase. 

While a sensitivity of IKout to a calcineurin like phosphatase has so far not been reported it 

is nonetheless known that this channel is subject to a control by protein 

phosphorylation/dephosphorylation. Work with tobacco guard cells transformed with an 

aberrant phosphatase 2C suggested a functional role of this type of enzyme in control of 

the outward rectifier (Armstrong et al. 1995). The sensitivity of the outward rectifying K+ 

channel in V. faba guard cells to okadaic acid also suggests a sensitivity to a phosphatase 

of the type 1 and/or 2A (Thiel and Blatt 1994). But, while in the latter case IKout activity 

was inhibited in response to the phosphatase inhibitor the calcineurin antagonist 

deltamethrin stimulated channel activity. Altogether these data imply that the activity of 

the outward K+ rectifier is subject to a rather complex modulation by protein 

phosphorylation involving serial or parallel operation of different enzymes with different 

specificities. 

The pH-dependence of potassium channels was investigated on Kcv, a potassium channel 

simple in terms of both structure and function. The sequence of Kcv, which codes 96 

amino acid residues, was identified in a phytopathogenic virus, thus the simplest potassium 

channel to date was discovered. Our goal was to locate the pH sensor of the channel and 

investigate its electrophysiological characteristics. We hypothesized that the cysteine (C53) 

and histidine (H61) residues located in the pore region might constitute the pH sensor of 

the channel. 

The HEK293 cells were transfected with the Kcv channel sequence, following the calcium 

phosphate precipitation method. Expressed in HEK293 cells, Kcv sequence forms a 

functional ion channel (Moroni et al. 2002). The intrinsic ion currents of HEK293 cells did 

not interfere with the analysis, as their size is a mere fraction of the Kcv current. Results of 

the control measurements indicated that the background currents are insensitive to pH, thus 

HEK cells proved to be a suitable model for the analysis of Kcv. 
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Investigations revealed a correlation between the pH and the channel activity: the activity 

decreased if the pH is decreased and vice versa. Furthermore, these changes are reversible. 

Comparing our data with that of the literature we found that the pH dependency is weak, 

since the average rate of current change was 20% over a wide pH range from 5.5 to 8.5, as 

opposed to other channels, where changing the pH with one unit causes a 40-50% change 

in channel activity. We plotted the relative current of the channel as a function of the pH, 

and fitted the curve with a Hill-function. The fitting yielded a Hill coefficient of 1.8, and a 

pK value of 7.15. Notably, the pK value is in the range of – in fact right in between - the 

pK of titratable cysteine (pK 8.3) and histidine (pK 6) side chains. This result provided 

further support to the speculation that these amino acids mediate the pH dependency of the 

channel. Future electrophysiological analysis involving the C53A and H61A mutants of the 

channel will probably clarify this issue. 

We examined the intracellular pH dependency of the channel with acetate added to the 

bath medium. If protonated, acetate is capable of diffusing into the cytoplasm, where it 

dissociates and releases is proton, hence decreasing the intracellular pH. Changing the pH 

of the bath medium we could set the rate of the cytosolic acidification. Concerning the 

exact value of pHcyt, although, we only made estimations based on the descriptions and 

values from similar experiments in the literature. We found that changing the intracellular 

pH modulates the activity of the channel: acidification of the cytoplasm entailed a decrease 

in the Kcv current and the effect was completely reversible. The correlation is rather 

strong, as the average Kcv current decrease was 63% in the bath solution with a pH value 

of 6. A similar correlation was found at pH 7.4 as well. 

The different regulatory effect of extracellular and intracellular pH leads to the conclusion 

that the Kcv channel has at least two types of pH sensors. Locating these sensors marks the 

target of further experiments involving the characterisation of mutant channels, in which 

the putative pH sensors have been manipulated. Due to the fact that the Kcv channel is the 

smallest potassium channel known to date, these loss-of-function mutants may also help 

identify the minimal structural elements necessary for pH sensing. 

 

 

 85



A témával kapcsolatos közlemények 

 

Erdei L, Horváth F, Pécsváradi A, Szegletes Zs. 1998. A Balaton makrofita fajainak öko- 

és stresszfiziológiai vizsgálata. In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei (Szerk.: 

Salánki, J., Padisák, J.) pp. 94-97. MTA VTB és MeH BT kiadása. Veszprém. 

 

Erdei L, Tari I, Szegletes Zs, Pécsváradi A, Horváth F, Dulai S. 1999. A Balaton 

makrofita fajainak öko- és stresszfiziológiai vizsgálata: a nád klonális növekedése és 

metabolikus plaszticitása közötti összefüggés. In: A Balaton kutatásának 1998-as 

eredményei (Szerk.: Salánki, J., Padisák, J.) pp. 57-63. MTA VTB és MeH BT kiadása. 

Veszprém. 

 

Erdei L, Horváth F, Tari I, Pécsváradi A, Szegletes Zs, Dulai S. 2001. Differences in 

photorespiration, glutamine synthetase and polyamines between fragmented and closed 

stands of Phragmites australis in the Lake Balaton. Aquatic Botany 69:165-176. 

 

Horváth F, Erdei L, Wodala B, Homann U, Thiel G. 2002. K+ outward rectifying channels 

as targets of phosphatase inhibitor deltamethrin in Vicia faba guard cells. Journal of Plant 

Physiology 159:1097-1103. 

 

Moroni A, Viscomi C, Sangiorgio V, Pagliuca C, Meckel T, Horváth F, Gazzarrini S, 

Valbuzzi P, Van Etten JL, DiFrancesco D, Thiel G. 2002. The short N-terminus is required 

for functional expression of the virus-encoded miniature K+ channel. FEBS Letters 530(1-

3):65-69. 

 

 

 
 

 86



Felhasznált irodalom 

 
Ache P, Becker D, Ivashikina N, Dietrich P, Roelfsema MR, Hedrich R. 2000. GORK, 

a delayed outward rectifier expressed in guard cells of Arabidopsis thaliana, is a K+-

selective, K+-sensing ion channel. FEBS Lett 486:93-98. 

 

Allan AC, Fricker MD, Ward JL, Beale MH, Trewavas AJ. 1994. Two transduction 

pathways mediate rapid effects of abscisic acid in Commelina guard cells. Plant Cell 

6:1319-1328. 

 

Allen GJ, Sanders D. 1995. Calcineurin, a type 2B protein phosphatase, modulates the 

Ca2+-permeable slow vacuolar channel of stomatal guard cells. Plant Cell 7:1473-1483. 

 

Allen GJ, Muir SR, Sanders D. 1995. Release of Ca2+ from individual plant vacuoles by 

both InsP(3) and cyclic ADP-ribose. Science 268:735-737. 

 

Allen GJ, Sanders D. 1996. Control of ionic currents in guard cell vacuoles by cytosolic 

and luminal calcium. Plant J 10:1055-1069. 

 

Allen GJ, Amtmann A, Sanders D. 1998. Calcium-dependent and calcium-independent 

K+ mobilization channels in Vicia faba guard cell vacuoles. J Exp Bot, Special Issue 49: 

305-318. 

 

Armstrong F, Leung J, Grabov A, Brearley J, Giraudat J, Blatt MR. 1995. Sensitivity 

to abscisic acid of guard-cell K+ channels is suppressed by abi1-1, a mutant Arabidopsis 

gene encoding a putative protein phosphatase. Proc Natl Acad Sci USA 92:9520-9524. 

 

Assmann SM, Simoncini L, Schroeder JI. 1985. Blue light activates electrogenic ion 

pumping in guard cell protoplasts of Vicia faba. Nature 318:285-287. 

 

Assmann SM, Haubrick LL. 1996. Transport proteins of the plant plasma membrane. 

Curr Opin Cell Biol 8:458-467. 

 

 87



Bader KP, Schüler J. 1996. Inhibition of the photosynthetic electron transport by 

pyrethroid insecticides in cell cultures and thylakoid suspension from higher plants. Z 

Naturforsch 51c:721-728. 
 

Baunsgaard L, Fugslang AT, Jahn T, Korthout HA, de Boer AH, Palmgren MG. 

1988. The 14-3-3 proteins associate with the plant plasma membrane H+-ATPase to generate 

a fusicoccin binding complex and a fusicoccin responsive system. Plant J 13:661-671. 
 

Becker D, Zeilinger C, Lohse G, Depta H, Hedrich R. 1993. Identification and 

biochemical characterization of the plasma membrane proton ATPase in guard cells of 

Vicia faba L. Planta 190:44-50. 
 

Becker D, Dreyer I, Hoth S, Reid JD, Busch H, Lehnen M, Palme K, Hedrich R. 1996. 

Changes in voltage activation, Cs+ sensitivity, and ion permeability in H5 mutants of the 

plant K+ channel KAT1. Proc Natl Acad Sci USA 93:8123-8128. 
 

Berkowitz G, Zhang X, Mercier R, Leng Q, Lawton M. 2000. Co-expression of 

calcium-dependent protein kinase with the inward rectified guard cell K+ channel KAT1 

alters current parameters in Xenopus laevis oocytes. Plant Cell Physiol 41:785-790. 
 

Blatt MR. 1988. Mechanisms of fusicoccin action: a dominant role for secondary transport 

in a higher-plant cell. Planta 174:187-200. 
 

Blatt MR, Thiel G, Trentham DR. 1990. Reversible inactivation of K+ channels of Vicia 

stomatal guard cells following the photolysis of caged inositol 1,4,5-trisphosphate. Nature 

346:766-769. 
 

Blatt MR. 1992. K+ channels of stomatal guard cells. Characteristics of the inward 

rectifier and its control by pH. J Gen Physiol 99:615-644. 
 

Blatt MR, Thiel G. 1994. K+ channels of stomatal guard cells: bimodal control of the K+ 

inward-rectifier evoked by auxin. Plant J 5:55-68. 

 

Blatt MR, Grabov A. 1997. Signal redundancy, gates and integration in the control of ion 

channels or stomatal movement. J Exp Bot, Special Issue 48:529-537. 

 88



 

Brix H. 1999. Genetic diversity, ecophysiology and growth dynamics of reed (Phragmites 

australis). Aqua Bot 64:179-184. 

 

Brüggemann L, Dietrich P, Becker D, Dreyer I, Palme K, Hedrich R. 1999. Channel-

mediated high-affinity K+ uptake into guard cells from Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci 

USA 96:3298-3302. 

 

Choe H, Hao Z, Palmer LG, Sackin H. 1997. A conserved cytoplasmic region of ROMK 

modulates pH sensitivity, conductance, and gating. Am J Physiol 273:516–529. 

 

Choe H, Sackin H, Palmer LG. 2000. Permeation properties of inward-rectifier 

potassium channels and their molecular determinants. J Gen Physiol 115:391–404. 

 

Cohen P. 1989. The structure and regulation of protein phosphatases. Annu Rev Biochem 

58:453-508. 

 

Cousson A, Vavasseur A. 1998. Putative involvement of cytosolic Ca2+ and GTP-binding 

proteins in cyclic-GMP-mediated induction of stomatal opening by auxin in Commelina 

communis L. Planta 206:308-314. 

 

Curvetto N, Darjania L, Delmastro S. 1994. Effect of two cAMP analogs on stomatal 

opening in Vicia faba: possible relationship with cytosolic calcium concentration. Plant 

Physiol Biochem 32:365-372. 

 

Czempinski K, Gaedeke N, Zimmermann S, Müller-Röber B. 1999. Molecular 

mechanisms and regulation of plant ion channels. J Exp Bot, Special Issue 50:955-966. 

 

Derst C, Karschin A. 1998. Evolutionary link between prokaryotic and eukaryotic K+ 

channels. J Exp Biol 201:2791–2799. 

 

Dietrich P, Dreyer I, Wiesner P, Hedrich R. 1998. Cation sensitivity and kinetics of 

guard cell potassium channels differ among species. Planta 205:277-287. 

 

 89



Dreyer I, Becker D, Bregante M, Gambale F, Lehnen M, Palme K, Hedrich R. 1998. 

Single mutations strongly alter the K+- selective pore of the Kin channel KAT1. FEBS Lett 

430:370-376. 

 

Enan E, Matsumura F. 1992. Specific inhibition of calcineurin by type II synthetic 

pyrethroid insecticides. Biochem Pharmacol 43:1777-84. 

 

Erdei L, Horváth F, Tari I, Pécsváradi A, Szegletes Zs, Dulai S. 2001. Differences in 

photorespiration, glutamine synthetase and polyamines between fragmented and closed 

stands of Phragmites australis in the Lake Balaton. Aqua Bot 69:165-176. 

 

Fairley-Grenot KA, Assmann SM. 1992. Whole-cell K+ currents across the plasma 

membrane of guard cells from a grass: Zea mays. Planta 186:282-293. 

 

Falquet L, Pagni M, Bucher P, Hulo N, Sigrist CJ, Hofmann K, Bairoch A. 2002. The 

PROSITE database, its status in 2002. Nucleic Acid Res 30:235-238. 

 

Felle HH, Hanstein S, Steinmeyer R, Hedrich R. 2000. Dynamics of ionic activities in 

the apoplast of the substomatal cavity of intact Vicia faba leaves during stomatal closure 

evoked by ABA and darkness. Plant J 24:297-304. 

 

Fischer RA. 1971. Role of potassium in stomatal opening in the leaf of Vicia faba. Plant 

Phys 47:555-558. 

 

Forshaw PJ, Lister T, Ray DE. 1993. Inhibition of a neuronal voltage-dependent chloride 

channel by the type II pyrethroid, deltamethrin. Neuropharmacol 32:105-111. 

 

Föhr K, Warchol W, Gratzl M. 1992. Calcium and control of free divalent cations in 

solutions used for membrane fusion studies. Methods Enzymol 221:149-157. 

 

Fullone MR, Visconti S, Marra M, Fogliano V, Aducci P. 1998. Fusicoccin effect on the 

in vitro interaction between plant 14-3-3 proteins and plasma membrane H+-ATPase. J 

Biol Chem 273:7698-7702. 

 

 90



Gazzarrini S, Van Etten JL, DiFrancesco D, Thiel G, Moroni A. 2002. Voltage-

dependence of virus-encoded miniature K+ channel Kcv. J Membr Biol 187:15-25. 

 

Gehring C-A, Irving H-R, Parish R-W. 1990. Effects of auxin and abscisic acid on 

cytosolic calcium and pH in plant cells. Proc Natl Acad Sci USA 87:9645-9649. 

 

Gilroy S, Read ND, Trewavas AJ. 1990. Elevation of cytoplasmic calcium by caged 

calcium or caged inositol trisphosphate initiates stomatal closure. Nature 346:769-771. 

 

Gotow K, Sakaki T, Kondo N, Kobayashi K, Syono K. 1985. Light-induced 

alkalinization of the suspending medium of guard cell protoplasts from Vicia faba. Plant 

Physiol 79:825-828. 

 

Grabov A, Blatt MR. 1997. Parallel control of the inward-rectifier K+ channel by 

cytosolic free Ca2+ and pH in Vicia guard cells. Planta 201:84-95. 

 

Grabov A, Blatt MR. 1998a. Co-ordination of signalling elements in guard cell ion 

channel control. J Exp Bot 49:351-360. 

 

Grabov A, Blatt MR. 1998. Membrane voltage initiates Ca2+ waves and potentiates Ca2+ 

increases with abscisic acid in stomatal guard cells. Proc Natl Acad Sci USA 95:4778-

4783. 

 

Hamill OP, Marty A, Neher E, Sakmann B, Sigworth FJ. 1981. Improved patch-clamp 

techniques for high-resolution current recording from cells and cell-free membrane 

patches. Pflügers Arch. 391:85-100. 

 

Hartung W. 1983. The site of action of abscisic acid at the guard cell plasmalemma of 

Valerianella locusta. Plant Cell Environ 6:427-428. 

 

Hedrich R, Neher E. 1987. Cytoplasmic calcium regulates voltage-dependent ion 

channels in plant vacuoles. Nature 329:833-836. 

 

 91



Hey SJ, Bacon A, Burnett E, Neill SJ. 1997. Abscisic acid signal transduction in 

epidermal cells of Pisum sativum L. Argenteum: Both dehydrin mRNA accumulation and 

stomatal responses require protein phosphorylation and dephosphorylation. Planta 202:85-

92. 

 

Homann U. 1998. Fusion and fission of plasma-membrane material accommodates for 

osmotically induced changes in the surface area of guard-cell protoplasts. Planta 206:329-

333. 

 

Hornberg C, Weiler E. 1984. High-affinity binding sites for abscisic acid on the 

plasmalemma of Vicia faba guard cells. Nature 310:321-324. 

 

Horváth F, Erdei L, Wodala B, Homann U, Thiel G. 2002. K+ outward rectifying 

channels as targets of phosphatase inhibitor deltamethrin in Vicia faba guard cells. J. Plant 

Physiol 159:1097-1103. 

 

Hoth S, Dreyer I, Dietrich P, Becker D, Müller-Röber B, Hedrich R. 1997a. Molecular 

basis of plant specific acid activation of K+ uptake channels. Proc Natl Acad Sci USA 

94:4806-4810. 

 

Hoth S, Dreyer I, Hedrich R. 1997b. Mutational analysis of functional domains within 

plant K+ uptake channels. J Exp Bot 48:415-420. 

 

Hoth S, Hedrich R. 1999a. Distinct molecular bases for pH sensitivity of the guard cell K+ 

channels KST1 and KAT1. J Biol Chem 274:11599-11603. 

 

Hoth S, Geiger D, Becker D, Hedrich R. 2001. The pore of plant K+ channels is involved 

in voltage and pH sensing: domain-swapping between different K+ channel α-subunits. 

Plant Cell 13:943–952. 

 

Hwang J, Suh S, Yi H, Kim J, Lee Y. 1997. Actin filaments modulate both stomatal 

opening and inward K+-channel activities in guard cells of Vicia faba L. Plant Physiol 

115:335-342. 

 

 92



Ilan N, Moran N, Scwartz A. 1995. The role of potassium channels in the temperature 

control of stomatal aperture. Plant Physiol 108:1161-1170. 

 

Ilan N, Schwartz A, Moran N. 1996. External protons enhance the activity of the 

hyperpolarization-activated K+ channels in guard cell protoplasts of Vicia faba. J Memb 

Biol 154:169-181. 

 

Irving H-R, Gehring C-A, Parish R-W. 1992. Changes in cytosolic pH and calcium of 

guard cells precede stomatal movements. Proc Natl Acad Sci USA 89:1790-1794. 

 

Jan LY, Jan YN. 1997. Cloned potassium channels from eukaryotes and prokaryotes. Ann 

Rev Neurosci 20:91–123. 

 

Karlsson PE. 1986. Blue light regulation of stomata in wheat seedlings. II. Action 

spectrum and search for action dichroism. Physiol Plantarum 66:207-210. 

 

Kinoshita T, Nishimura M, Shimazaki K. 1995. Cytosolic concentration of Ca2+ 

regulates the plasma membrane H+ ATPase in guard cells of fava bean. Plant Cell 7:1333-

1342. 

 

Kinoshita T, Shimazaki K. 1999. Characterization of cytosolic cyclophilin from guard 

cells of Vicia faba L. Plant Cell Physiol 40:53-59. 

 

Kinoshita T, Shimazaki K. 2002. Biochemical evidence for the requirement of 14-3-3 

protein binding in activation of the guard-cell plasma membrane H(+)-ATPase by blue 

light. Plant Cell Physiol 43:1359-65. 

 

Körner C. 1994. Leaf diffusive conductances in the major vegetation types of the globe. 

Schulze, E. D., Caldwell, M. M. eds. Ecophysiology of photosynthesis. Berlin: Springer-

Verlag, 463-490. 

 

Lacombe B, Pilot G, Michard E, Gaymard F, Sentenac H, Thibaud JB. 2000. A 

Shaker-like K+ channel with weak rectification is expressed in both source and sink 

phloem tissues of Arabidopsis. Plant Cell 12:837–851. 

 93



Lee Ys, Choi YB, Suh S, Lee J, Assmann SM, Joe CO, Kelleher JF, Crain RC. 1996. 

Abscisic acid-induced phosphoinositide turnover in guard cell protoplasts of Vicia faba. 

Plant Physiol 110:987-996. 

 

Lehoczky E, Makrai L, Dulai S. 1999. Vízinövények funkcionális állapotának 

meghatározása és környezeti stresszhatások monitorozása a Balatonon. In: A Balaton 

kutatásának 1998-as eredményei (Szerk.: Salánki, J., Padisák, J.) pp. 57-63. MTA VTB és 

MeH BT kiadása. Veszprém. 

 

Lendzian KJ, Kerstiens G. 1991. Sorption and transport of gases and vapours in plant 

cuticules. Rev Environ Cont Toxicol 121:65-128. 

 

Leonoudakis D, Gray AT, Winegar BD, Kindler CH, Harada M, Taylor DM, Chavez 

RA, Forsayeth JR, Yost CS. 1998. An open rectifier potassium channel with two pore 

domains in tandem cloned from rat cerebellum. J Neurosci 18(3):868–877. 

 

Leung J, Bouvier-Durand M, Morris PC, Guerrier D, Chefdor F, Giraudat J. 1994. 

Arabidopsis ABA-response gene ABI1: Features of a calcium-modulated protein 

phosphatase. Science 264:1448-1452. 

 

Li J, Assmann SM. 1996. An abscisic acid-activated and calcium-independent protein 

kinase from guard cells of Fava Bean. Plant Cell 8:2359-2368. 

 

Li J, Lee YR, Assmann SM. 1998. Guard cells possess a calcium-dependent protein 

kinase that phosphorylates the KAT1 potassium channel. Plant Physiol 116:785-95. 

 

Li WW, Luan S, Schreiber SL, Assmann SM. 1994. Evidence for protein phosphatase 

and 2A regulation of K+ channels in two types of leaf cells. Plant Physiol 106:963-970. 

 

Liu J, Farmer JD Jr, Lane WS, Friedman J, Weissman I, Schreiber SL. 1991. 

Calcineurin is a common target of cyclophilin-cyclosporin A and FKBP-FK506 

complexes. Cell 66:807-815. 

 

 94



Liu K, Luan S. 1998. Voltage-dependent K+ channels as targets of osmosensig in guard 

cells. Plant Cell 10:1957-1970. 

 

Lohse G, Hedrich R. 1992. Characterization of the plasma membrane proton ATPase 

from Vicia faba guard cells: modulation by extracellular factors and seasonal changes. 

Planta 188:206-214. 

Luan S, Li W, Rusnak F, Assmann SM, Schreiber SL 1993. Immunosuppressants 

implicate protein phosphatase regulation of K+ channels in guard cells. Proc Natl Acad Sci 

USA 90:2202-2206. 

 

MacAinsh MR, Webb AAR, Taylor JE, Hetherington AM. 1995. Stimulus induced 

oscillations in guard cell cytosolic-free calcium. Plant Cell 7:1207-1219. 

 

MacRobbie EAC. 1995. ABA-induced ion efflux in stomatal guard cells: Multiple actions 

of ABA inside and outside the cell. Plant J 7:565-576. 

 

Mansfield TA, McAinsh MR. 1995. Hormones as regulators of water balance. In Plant 

Hormones: Physiology, Biochemistry and Molecular Biology, 2nd ed., P.J. Davies, ed., 

Kluwer, Dordrecht, Netherlands, pp. 598-616. 

 

Marten I, Hoshi T. 1997. Voltage-dependent gating characteristics of the K+ channel 

KAT1 depend ont he N and C termini. Proc Natl Acad Sci USA 94:3448-3453. 

 

Marten I, Hoth S, Deeken R, Ache P, Ketchum KA, Hoshi T, Hedrich R. 1999.  

AKT3, a phloem-localized K+ channel, is blocked by protons. Proc Natl Acad Sci USA 

96:7581-7586. 

 

Meyer K, Leube MP, Grill E. 1994. A protein phosphatase 2C involved in ABA signal 

transduction in Arabidopsis thaliana. Science 264:1452-1455. 

 

Moroni A, Viscomi C, Sangiorgio V, Pagliuca C, Meckel T, Horváth F, Gazzarrini S, 

Valbuzzi P, Van Etten JL, DiFrancesco D, Thiel G. 2002. The short N-terminus is 

required for functional expression of the virus-encoded miniature K+ channel. FEBS Lett 

530(1-3):65-69. 

 95



 

Muir Sr, Sanders D. 1996. Pharmacology of Ca2+ release from red beet microsomes 

suggests the presence of ryanodine receptor homologs in higher-plants. FEBS Lett 395:39-

42. 

 

Nakamura RL, Anderson JA, Gaber RF. 1997. Determination of key structural 

requirements of a K+ channel pore. J Biol Chem 272:1011-1018. 

 

Narahashi T. 1992. Nerve membrane Na+ channels as targets of insecticides. Trends 

Pharmacol Sci 13:236-241. 

 

Outlaw W.H. 1983. Current concepts on the role of potassium in stomatal movements. 

Physiol Plantarum 59:302-311. 

 

Parmar PN, Brearley CA. 1995. Metabolism of 3-phosphorylated and 4-phosphorylated 

phosphatidylinositols in stomatal guard cells of Commelina communis I. Plant J 8:425-

433. 

 

Pilot G, Lacombe B, Gaymard F, Cherel I, Boucherez J, Thibaud J-B, Sentenac H. 

2001. Guard cell inward K+ channel activity in Arabidopsis involves expression of the twin 

channel subunits KAT1 and KAT2. J Biol Chem 276:3215-3221. 

 

Plugge B, Gazzarrini S, Nelson M, Cerana R, Van Etten JL, Derst C, DiFrancesco D, 

Moroni A, Thiel G. 2000. A new potassium channel protein encoded by Chlorella virus 

PBCV-1. Science 287:1641-1644. 

 

Pottosin II, Tikhonova LI, Hedrich R, Schönknecht G. 1997. Slowly activating 

vacuolar channels cannot mediate Ca2+-induced Ca2+ release. Plant J 12:1387-1398. 

 

Pusch M, Neher E. 1988. Rates of diffusional exchange between small cells and a 

measuring patch pipette. Pflügers Archiv 411:204-11. 

 

 96



Rajan S, Wischmeyer E, Liu GX, Preisig-Müller R, Daut J, Karschin A, Derst C. 

2000. TASK-3, a novel tandem pore domain acid-sensitive K+ channel. An extracellular 

histidine as pH sensor. J Biol Chem 275(22):16650–16657. 

 

Raschke K. 1979. Movements of stomata. In: Feinleib HWAME, ed. Encyclopedia of 

plant physiology, New Series, Physiology of movements, Vol. 7. New York: Springer 

Verlag, 383-441. 

Roelfsema MRG, Staal M, Prins HBA. 1998. Blue light-induced apoplastic acidification 

of Arabidopsis thaliana guard cells: inhibition by ABA is mediated through protein 

phosphates. Physiol Plantarum 103:466-474. 

 

Salánki J, Nemcsók J. 1997. A Balaton kutatásának eredményei 1981-1996. MTA VTB 

és MeH BT kiadása. Veszprém. 

 

Salánki J, Padisák J. 1998. A Balaton kutatásának 1997-es eredményei. MTA VTB és 

MeH BT kiadása. Veszprém. 

 

Salánki J, Padisák J. 1999. A Balaton kutatásának 1998-as eredményei. MTA VTB és 

MeH BT kiadása. Veszprém. 

 

Schmidt C, Schelle I, Liao YJ, Schroeder JI. 1995. Strong regulation of slow anion 

channels and abscisic acid signalling in guard cells by phosphorylation and 

dephosphorylation events. Proc Natl Acad Sci USA 92:9535-9539. 

 

Schönherr J, Riederer M. 1989. Foliar penetration and accumulation of organic 

chemicals in plant cuticles. Rev Environ Cont Toxicol 108:1-70. 

 

Schroeder JI. 1988. K+ transport properties of K+ channels in the plasma membrane of 

Vicia faba guard cells. J Gen Physiol 92:667-683. 

 

Schroeder JI, Hagiwara S. 1989. Cytosolic calcium regulates ion channels in the plasma 

membrane of Vicia faba guard cells. Nature 338:427-430. 

 

 97



Schroeder JI, Hagiwara S. 1990. Repetitive increases in cytosolic Ca2+ of guard cells by 

abscisic acid activation of nonselective Cs2+ permeable channels. Proc Natl Acad Sci USA 

87:9305-9309. 

 

Schroeder JI. 1992. Plasma membrane ion channel regulation during abscisic acid-

induced closing of stomata. Philosoph Transact Roy Soc, London B 338:83-89. 

 

Schulz-Lessdorf B, Hedrich R. 1995. Protons and calcium modulate SV-type channels in 

the vacuolar-lysosomal compartment - channel interaction with calmodulin inhibitors. 

Planta 197:665-671. 

 

Schwartz A, Zeiger E. 1984. Metabolic energy for stomatal opening. Roles of 

photophosphorylation and oxidative phosphorylation. Planta 161:129-136. 

 

Schwartz A, Wu WH, Tucker EB, Assmann SM. 1994. Inhibition of inward K+ channels 

and stomatal response by abscisic acid: An intracellular locus of phytohormone action. 

Proc Natl Acad Sci USA 91:4019-4023. 

Serrano EE, Zeiger E, Hagiwara S. 1998. Red light stimulates an electrogenic proton 

pump in Vicia guard cell protoplasts. Proc Natl Acad Sci USA 85:436-440. 

 

Sheen J. 1996. Ca2+-dependent protein kinases and stress signal transduction in plants. 

Science 274:1900-1902. 

 

Shimazaki K, Iino M, Zeiger E. 1986. Blue light-dependent proton extrusion by guard 

cell protoplasts of Vicia faba. Nature 319:324-326. 

 

Sutter JU, Homann U, Thiel G. 2000. Ca2+ stimulated exocytosis in maize coleoptile 

protoplasts. Plant Cell 12:1127-1136. 

 

Szyroki A, Ivashikina N, Dietrich P, Roelfsema MR, Ache P, Reintanz B, Deeken R, 

Godde M, Felle H, Steinmeyer R. 2001. KAT1 is not essential for stomatal opening. Proc 

Natl Acad Sci USA 98:2917-2921. 

 

 98



Talbott LD, Zeiger E. 1998. The role of sucrose in guard cell osmoregulation. J Exp Bot 

49:329-337. 

 

Talbott LD, Zhu J, Han SW, Zeiger E. 2002. Phytochrome and blue light-mediated 

stomatal opening in the orchid, paphiopedilum. Plant Cell Physiol 43:639-46. 

 

Talley E, M, Lei Q, Sirois JE, Bayliss DA. 2000. TASK-1, a two–pore domain K+ 

channel, is modulated by multiple neurotransmitters in motoneurons. Neuron 25:399-410. 

 

Tang XD, Hoshi T. 1999. Rundown of the hyperpolarization-activated KAT1 channel 

involves slowing of the opening transitions regulated by phosphorylation. Biophys J 

76:3089-3098. 

 

Tang XD, Marten I, Dietrich P, Ivashikina N, Hedrich R, Hoshi T. 2000. Histidine118 

in the S2–S3 linker specifically controls activation of the KAT1 channel expressed in 

Xenopus oocytes. Biophys J 78:1255–1269. 

 

Thiel G, Blatt MR, Fricker MD, White IR, Millner P. 1993. Modulation of K+ channels 

in Vicia stomatal guard cells by peptide homologs to the auxin-binding protein C terminus. 

Proc Natl Acad Sci USA 90:11493-11497. 

 

Thiel G, Blatt MR. 1994. Phosphatase antagonist okadaic acid inhibits steady-state K+ 

currents in guard cells of Vicia faba. Plant J 5:727-733. 

 

Thiel G, Wolf AH. 1997. Operation of K+-channels in stomatal movement. Trends Plant 

Sci 2:339-345. 

 

Tsai TD, Shuck ME, Thompson DP, Bienkowski MJ, Lee KS. 1995. Intracellular H+ 

inhibits a cloned rat kidney outer medulla K+ channel expressed in Xenopus oocytes. Am J 

Physiol 268:1173–1178. 

 

Uozumi N, Nakamura T, Schroeder JI, Muto S. 1998. Determination of transmembrane 

topology of an inward-rectifying potassium channel from Arabidopsis thaliana based on 

functional expression in Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci USA 95:9773-9778. 

 99



 

Ward JM, Schroeder JI. 1994. Calcium-activated K+ channels and calcium-induced 

calcium release by slow vacuolar ion channels in guard cell vacuoles implicated in the 

control of stomatal closure. Plant Cell 6:669-683. 

 

Ward JM, Pei ZM, Schroeder JI. 1995. Roles of ion channels in initiation of signal 

transduction in higher plants. Plant Cell 7:833-844. 

 

Wille A, Lucas W. 1984. Ultrastructural and histochemical studies on guard cells. Planta 

160:129-142. 

 

Willmer C, Fricker MD. 1996. Stomata. London: Chapman and Hall. 

 

Wingler A, Lea PJ, Quick WP, Leegood RC. 2000. Photorespiration: metabolic 

pathways and their role in stress protection. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 355:1517-

1529. 

 

Wright STC, Hirton RWP. 1969. Abscisic acid, the growth inhibitor induced in detached 

wheat leaves by a period of wilting. Nature, London. 224:719-720. 

 

Yamamoto H. Y. 1979. Biochemistry of the violaxanthin cycle in higher plants. Pure Appl 

Chem 51:639-648. 

 

Zeiger E, Zhu J. 1998. Role of zeaxanthin in blue light photoreception and the modulation 

of light-CO2 interactions in guard cells. J Exp Bot 49:433-442. 

 

Zimmermann S, Ehrhardt T, Plesch G, Müller-Röber B. 1999. Ion channels in plant 

signalling. Cell Mol Life Sci 55:183-203. 

 

Zimmermann S, Sentenac H. 1999. Plant ion channels: from molecular structures to 

physiological functions. Curr Opin Plant Biol 2:477-482. 

 

 100



Köszönetnyilvánítás 
 
 
Szeretném megköszönni Prof. Erdei László Tanár Úrnak, hogy már fizika szakos hallgató 

koromtól kezdve mindenben támogatott, mellettem állt. Korrekt szakmai tudásra és 

kitartásra nevelt, és lehetővé tette, hogy olyan helyekre is eljuthassak, ahol a 

szakterületemen további tapasztalatokat szerezhettem.  

Köszönettel tarozom Gerhard Thiel Professzor Úrnak a sok hasznos elméleti és gyakorlati 

tanácsáért és a határtalan vendégszeretetéért. Munkámat közvetlen együttműködéssel is 

előmozdította, életvidámsága és humora megszépítette a kutatásban együtt töltött időt. 

Megköszönöm a Növényélettani Tanszék minden korábbi és jelenlegi munkatársának, akik 

tanítottak, munkájukkal segítettek, s olyan feltételeket teremtettek, hogy öröm számomra a 

munkahelyemre bemenni. Név szerint is megköszönöm dr. Tari Irma és dr. Szabó Margit 

Tanárnők, valamint dr. Csiszár Jolán és dr. Pécsváradi Attila sok hasznos elméleti és 

gyakorlati tanácsát, az oktató és kutatómunka közben felmerült kérdések megoldásában 

nyújtott segítségét. 

Köszönöm Wodala Barnabásnak, hogy a mérések jelentős részében társam volt, és hogy a 

külföldi tapasztalatok itthoni megvalósításában is tevékenyen közreműködik. 

 

Szeretném megköszönni szüleimnek, hogy szeretetükkel és biztatásukkal mindvégig 

támogattak, és a munkámhoz biztos hátteret teremtettek.  

Hálával tartozom Kedvesemnek, Gergely Enikőnek a nyugodt, meleg otthonért, hogy 

mellette újra és újra erőt meríthettem a mindennapokhoz. 

 

A PhD doktori értekezés alapját szolgáló munkák a Miniszterelnöki Hivatal BKT-K-11/98, 

FKFP 0507/1999, OTKA T 32524, Magyar-Német Kormányközi TéT (D-12/99) kutatási 

pályázatok segítségével készültek. 

 

 101



Függelék 
 

D-MEM/F-12 1:1 (1X) tápoldat összetétele 
(GlutamaxI hozzáadásával [L-Alanil-L-Glutamin dipeptid, az L-glutamin 
stabil analógja] HEPES nélkül) 
 
Összetevők Molekula-

tömeg 
koncentráció 
(mg/L) 

Koncentráció 
(mM) 

Szervetlen sók  
 

   

Kálcium-klorid (CaCl2)  111 116,60 1,05 
Réz szulfát (CuSO4x5H2O)  250 0,0013 0,0000052 
Vas-nitrát (Fe(NO3)3x9H20)  404 0,05 0,00012 
Vas-szulfát (FeSO4x7H2O)  278 0,417 0,0015 
Kálium-klorid (KCl)  75 311,80 4,16 
Magnézium-klorid 
(MgCl2x6H20)  

203 61,00 0,300 

Magnézium-szulfát 
(MgSO47H20)  

246 100,00 0,407 

Nátrium-klorid (NaCl)  58 6999,50 120,68 
Nátrium-hidrogén-karbonát 
(NaHCO3)  

84 2438,00 14,30 

Nátrium-dihidrogén-foszfát 
(NaH2PO4xH20)  

138 62,50 0,453 

Dinátrium-foszfát 
(Na2HPO4x7H20)  

268 134,00 0,50 

Cink-szulfát (ZnSO4x7H20)  288 0,432 0,0015 
Egyéb összetevők 
  

   

D-Glükóz  180 3151,00 17,51 
Hipoxantin-Na  159 2,39 0,015 
Linolénsav  280 0,042 0,00015 
Liponsav  206 0,105 0,00051 
Fenol-vörös 398 8,10 0,0204 
Putreszcin-2HCl  161 0,081 0,000503 
Nátrium-piruvát  110 55,00 0,500 
Timidin  242 0,365 0,0015 
Aminosavak:  
 

   

L-Alanin  89 4,45 0,050 
L-Arginin-hidroklorid  211 147,50 0,700 
L-Aszparagin-H20  150 7,50 0,050 
L-Aszparaginsav 133 6,65 0,050 
L-Cisztein-HCl-H20  176 17,56 0,100 
L- Cisztein -2HCl  313 31,29 0,100 
L-Glutaminsav 147 7,35 0,050 
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L-Alanil-L-Glutamin  217 524,00 2,50 
Glicin  75 18,75 0,250 
L-Hisztidin-HCl-H20  210 31,48 0,150 
L-Izoleucin  131 54,47 0,416 
L-Leucin 131 59,05 0,451 
L-Lizin-hidroklorid  183 91,25 0,499 
L-Metionin  149 17,24 0,116 
L-Fenilalanin  165 35,48 0,215 
L-Prolin 115 17,25 0,150 
L-Szerin 105 26,25 0,250 
L-Treonin 119 53,45 0,449 
L-Triptofán 204 9,02 0,0442 
L-Tirozin-2Na-2 H20 261 55,79 0,214 
L-Valin  117 52,85 0,452 
Vitaminok 
 

   

Biotin  244 0,0035 0,0000143 
D-Kálcium-pantotenát  477 2,24 0,0046 
Kolin-klorid  140 8,98 0,0641 
Folsav 441 2,65 0,006 
i-Inozitol 180 12,60 0,070 
Niacinamid 122 2,02 0,0165 
Piridoxál-hidroklorid 204 2,00 0,0098 
Piridoxin-hidroklorid 206 0,031 0,0001 
Riboflavin 376 0,219 0,0006 
Tiamin-hidroklorid 337 2,17 0,0064 
Vitamin B12  1,355 0,68 0,0005 
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2x HeBS: 280 mM NaCl, 49,9 mM HEPES, 1,29 mM Na2HPO4, pH = 7,05 
 
CaCl2 2,5 M 
 
 


