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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 
 

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 
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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 

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.  
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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. 

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. 

CÉLKITŰZÉSEK 
 
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. 
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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 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. 

 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

POROMÉTERES MÉRÉSEK 

A balatoni degradálódó és egészséges nád sztómarezisztenciáját tranziens típusú 

porométerrel határoztuk meg (VP-2000, Cayuga Development, USA). A 

sztómaműködést a levél adaxiális és az abaxiális felületén is tanulmányoztuk. Mivel a két 

ökotípus területegységre eső sztómaszáma lényegesen nem különbözött, az ebből eredő 

sztómarezisztencia eltérések elhanyagolhatóak voltak. 

 

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 
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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. 

 

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 Clampfit 8.0 szoftvert (Axon 

Instruments, Foster City, CA, USA) használtunk.  

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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A HEK SEJTVONAL FENNTARTÁSA ÉS A TRANSZFEKCIÓ LÉPÉSEI 

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

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

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

kevertünk. A tápoldat összetételének pontos arányai DMEM/F12:FCS = 9:1, a penicillin 

és a sztreptomicin aktivitása 10 U/ml volt. 

 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. A plazmidba klónozott Kcv szekvencia az 

EGFP szekvenciával egy leolvasási keretbe került, és mivel nem tartalmazott stop 

kodont, az expresszió eredménye egy fúziós fehérje lett. 

A mérések során fluoreszcens mikroszkópot használtunk, így lehetőségünk nyílt a 

transzfektált sejtek és a kontroll sejtek elkülönítésére az EGFP fluoreszcenciája alapján. 

Noha a Kcv az EGFP-vel kovalensen kapcsolódott, számos mérés támasztotta alá, hogy 

az EGFP nem zavarja a Kcv áramot. 

A vektor bejuttatásához a kalcium-foszfát precipitációs módszert alkalmaztuk. 

Ez a transzfekciós módszer tranziens, mert az idegen DNS stabil integrálódása a 

gazdasejt genomjába nem biztosított, ennek megfelelően a vektorról történő expresszió is 

tranziens. A transzfektált HEK293 sejtek a transzfekció után 36 órával váltak alkalmassá 

a patch clamp vizsgálatokhoz. 
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PATCH CLAMP WHOLE CELL MÉRÉSEK HEK SEJTEK ESETÉN  

A HEK293 sejtek patch clamp vizsgálatát whole cell elrendezésben végeztük. A 

regisztrációhoz a Kcv áramokat az alábbi feszültség protokollal indukáltuk: a -20 mV 

értékű holding potenciál alkalmazása után a membránpotenciált 1,5 másodpercig, +60 és 

-140 mV között, 20 mV-os feszültséglépcsőkben rögzítettük. 

Az ionáramokat List EPC 7 (List Medical, Darmstadt, Germany) típusú patch 

clamp erősítővel rögzítettük. Adatrögzítéshez szintén a pClamp 5.0 szoftvert, analízishez 

pedig a Clampfit 8.0 szoftvert (Axon Instruments, Foster City, CA, USA) használtuk. 

A patch clamp whole cell mérésekhez boroszilikát pipettákkal dolgoztunk (2-5 

MΩ, Kimax 51, Kimble, Toledo, OH). A kísérletsorozat összes mérése során az alábbi 

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

mM HEPES-KOH, 0,5 mM MgCl2, 2 mM ATP (Na sója), 0,1 mM GTP (Na sója) 5 mM 

foszfokreatin, pH = 7,2 (NaOH-dal). A feltöltéskor az oldatot 0,2 µm pórusméretű szűrőn 

átszűrtük. 

 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. 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.  

 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/NaAc, (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, ezért a pH-csökkenés mértékének megállapításához más hasonló 

kísérletek szolgáltattak adatokat. 

 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. 



 9 

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 
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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. 

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 
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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 –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 
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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 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 
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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.  

  

 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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