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I. Bevezetés 

 

A. A dendritikus sejtek szerepe az immunválaszban 
A dendritikus sejtek (DC sejtek) a testünket a külvilágtól elhatároló felszínek alatt 
helyezkednek el, és a veleszületett, valamint szerzett immunitás közötti kapcsolat 
megteremtésére hivatottak. Ezen sejtek képesek immunválasz kiváltására, fenntartására és 
szabályozására az antigének (Ag) perifériáról a limfoid szövetekbe történő eljuttatása révén. A 
CD34+ hematopoetikus őssejtekből erednek, és különböző keringő alakokká 
differenciálódnak, mint myeloid, limfoid vagy plasmacitoid sejtek. Dendritikus sejtek 
megtalálhatóak a limfoid (csecsemőmirigy, csontvelő, nyirokcsomók, valamint lép) és nem- 
limfoid szervekben (vér, bőr, egyéb perifériás szövetek).  
 
A DC sejtek a patogénekkel kapcsolatos információ hordozói az immunrendszerben, mivel 
folyamatosan részecskéket és oldott vegyületeket vesznek fel a szöveti környezetből. Az 
egyetlen olyan antigén-prezentáló sejtek, melyek képesek naiv és nyugvó memória T-sejteket 
aktiválására, miközben a perifériáról a nyirokcsomóba vándorolnak, ahol Ag-specifikus, co-
stimuláló és T-sejt aktiváló jeleket adnak. A DC sejtek érését patogén-indukált szöveti 
károsodás, illetve különféle környezeti tényezők indíthatják el. Az érési folyamat az antigén-
felvétel átmeneti növekedését és az endocitotikus/fagocitáló receptorok elvesztését 
eredményezi, melyet az antigén peptideknek a fő hisztokompatibilitási komplex (major 
histocompatibility complex, MHC) molekuláival történő prezentálása követ. A DC sejt érés 
magában foglalja immunstimuláló citokinek termelését is, mely a CD4+ (T helper) and CD8+ 

(citotoxikus) T limfociták differenciálódásához, effektor funkcióik beindításához szükséges, 
valamint apoptózis elleni védelmüket is szolgálja.  
 
A DC sejtek nemcsak az adaptív immunitásban játszanak létfontosságú szerepet,  hanem a 
veleszületett immunitáshoz is fontosak, hiszen közreműködnek a fő veleszületett effektor 
sejtek, a természetes ölő (natural killer, NK) sejtek aktiválásában. DC sejtek szükségesek a T-
sejtes immunitáshoz is, valamint számos adat utal arra, hogy a tolerancia kialakulásában, így a 
szervezet autoimmun válaszainak kivédésében is szerepük van. 
 
A DC sejteket elsőként Ralph M. Steinman és Zanvil A. Cohn írták le 1973-ban, mint 

perifériás limfoid szervekben talált új sejttípust. A TNF−α mellett a DC sejt prekurzorok 
növekedéséért és differenciálódásáért felelős GM-CSF felfedezéséig azonban rendkívül nehéz 
volt ezen sejteket nagy számban előállítani és kutatási célokra használni. 1992-ben közölték, 
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hogy mieloid DC sejtek differenciáltathatók humán köldökzsinórvérből és csontvelőből 
származó CD34+ progenitor sejtekből GM-CSF és TNF-α stimulálás alkalmazásával. A 
módszer a DC sejtek heterogén populációját eredményezi. Továbbá kimutatták, hogy a vérben 
található monociták is képesek DC sejtté differenciálódni GM-CSF és anti-inflammatorikus 
citokinek, például IL-4 vagy IL-13 jelenlétében, így alkalmazhatóak a DC sejt kutatásban.  A 
nagyszámú DC sejt előállításának módszere lehetővé tette a DC sejtek biológiájának 
tanulmányozását, valamint klinikai kutatásokban és tumorterápiában való felhasználását.  
Számos immunsejt-funkciót reguláló tényező között az ioncsatornák is fontos szerepet 
játszanak ezen sejtek különböző működéseinek szabályozásában.   

1. DC modell sejtvonalak jellemzői és szerepük a DC sejt kutatásban  

 

A KG-1 sejteket a humán mieloid DC sejtekhez egyik legközelebb álló modellnek tartják. 
Sokféle stimulussal aktiválhatóak, a differenciált sejtek érett mieloid DC sejtekhez 
hasonlítanak. PMA és ionomycin elindítja az érési folyamatot a KG-1 sejtekben, mely 
morfológiai változásban, az internalizáló kapacitás módosulásában, és a sejt felszínén MHC-I 
molekulák expresszálásában nyilvánul meg.  Az éretlen (IDC), érett (MDC) DC és a KG-1 
sejtek fenotípiás és funkcionális hasonlóságaira alapozva kísérleteket kezdtünk a nem 
stimulált és aktivált KG-1 sejtek által expresszált ioncsatornák karakterizálására, hogy azokat 
összehasonlítsuk az IDC és MDC sejtekből nyert eredményekkel. Célul tűztük ki annak 
eldöntését, hogy a KG-1 sejtvonal alkalmas-e arra, hogy megértsük a dendritikus sejtek 
ioncsatornáinak működését, használható-e a sejtvonal elektrofiziológiai vizsgálatok 
modelljeként is.  

2. Ioncsatornák az immunrendszerben 

 
Néhány vizsgálat igazolta, hogy az ioncsatornák expressziója különböző immunsejteken 
változik az aktiváció és differenciálódás során. Ezek az elektromosan nem ingerelhető sejtek 
feszültség-függő és másodlagos messenger-kapuzott ioncsatornákkal is rendelkeznek, melyek 
elengedhetetlenek az antigén-függő aktivációjukhoz, proliferációjukhoz és migrációjukhoz. A 
feszültség-függő kálium csatornákat (VGP csatornák) tartják a fő nyugalmi 
membránpotenciált szabályozó és intracelluláris kalciumjelet befolyásoló ioncsatornának 
monocitákban, limfocitákban, makrofágokban és egér DC sejtekben. Az ioncsatornák 
expressziójának dinamikus változása, beleértve a VGP csatornák különböző extracelluláris 
stimulusok hatására bekövetkező változását, fontosak bizonyos immunválaszokban a 
terminális differenciáció és a sejtek aktivációja során. A Shaker családba tartozó, Kv1.3 
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csatornát széles körben vizsgálják a limfocita és makrofág aktivációban betöltött lehetséges 
szerepe miatt, ezen csatornák blokkolása összefügg a T-sejt aktiváció és proliferáció szelektív 
gátlásával.  Befelé egyenirányító (inward rectifier) K+ csatornák (Kir2.1), Ca2+-aktivált K+ 
csatornák (IKCa1 or KCa3.1) és Kv1.5/Kv1.3 heterotetramer csatornák jelenlétét szintén leírták 
T-sejteken és a mononukleáris fagocita rendszer sejtjein.  
Ezen csatornák többségének feltételezett szerepe a hiperpolarizált membránpotenciál 
fenntartása, mely fokozza az aktiváláskor jelentkező kalciumjelet. Az intracelluláris Ca2+ 
szignált limfocitákban, makrofágokban és DC sejtekben a Ca2+release-aktivált Ca2+ csatornák 
(CRAC) jelenléte is befolyásolja. Ezen csatornák felelősek a fenntartott Ca2+ jelért, mely 
számos, immunválasz szabályozásban jelentős gén expressziójához szükséges.  
 
A monociták és DC sejtek ioncsatornáinak szerepével kapcsolatos előzetes bizonyítékok 
alapján kísérleteket terveztünk humán perifériás vérben in vitro termelt DC sejtek, monociták 
és a DC sejt modellként alkalmazott KG-1 sejtek feszültség-kapuzott ioncsatornáinak 
azonosítására, expressziójuk és funkcionális aktivitásuk jellemzésére. Feltételeztük, hogy az 
ioncsatorna expresszió megváltozik a DC sejt érése során, amely hozzájárulhat ezen sejtek 
adott érési állapotaira jellemző különböző működéséhez.  
 

B. Endotélsejtek élettana 
 
Az ér endotélium multifunkcionális és erősen specializálódott sejtréteg, mely az egész 
érrendszerünk luminális felszínét béleli. Szerkezeti és metabolikus határt képez a vér és az 
érfal többi rétege között, miközben az erek különféle funkcióit szabályozza. Befolyásolja az 
erek tónusát, a hemodinamikai igényeknek megfelelően, az átáramlás és a vérnyomás 
függvényében változtatja az erek átmérőjét. Az endotélsejtek komplex működésüknek, 
számos patofiziológiai folyamatban betöltött nélkülözhetetlen szerepüknek köszönhetően a 
modern orvosbiológiai kutatások egyik fő célpontjává váltak.  

1. Kalciumjelek és ioncsatornák a vaszkuláris válaszban 

 
Az EC sejtek összetett működése a vérből, a környező sejtekből, illetve az erek luminális 
felszínéről érkező jelek gyors analízisét és átalakítását igényli. Az extracelluláris jelek 
különböző másodlagos hírvivő rendszereket aktiválnak. Az intracelluláris jelátvitelt még 
mindig nem ismerjük részletesen, de a másodlagos messengerek közül a  Ca2+ szignált tartjuk 
a legfontosabbnak. Az intracelluláris szabad Ca2+ koncentráció ([Ca2+]i) szabályozása az 
elsődleges tényező különböző vazoaktív anyagok, például a nitrogén-monoxid (NO), 
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prosztaglandin I2 (PGI2), endotél-eredetű hiperpolarizáló faktor (EDHF), angiotenzin II, 
endotelin, szuperoxid anionok, tromboxán A2 vagy a véralvadásban szerepet játszó faktorok 
termelésében és felszabadításában. A Ca2+ belépés ezenkívül az intercelluláris permeabilitás 
szabályozásában, az EC sejtek proliferációjában és az angiogenezisben is szereppel bír. 
  
A Ca2+-csatornák mellett a membránpotenciált szabályozó csatornák is nagymértékben 
befolyásolják a membránon átfolyó Ca2+ áramot. A vaszkuláris endotélsejtek 
membránpotenciálja negatív a vérhez és egyéb szöveti elemekhez képest. Általánosságban 
elmodható, hogy nagyobb erek EC sejtjeinek membránpotenciálja negatívabb, mint a 
kisereké. Jelen tudásunk szerint a nyugalmi membránpotenciált főként a K+, Cl- és Na+ 

konduktanciák határozzák meg. Ezen ionok relatív hozzájárulása a nyugalmi 
membránpotenciálhoz a következő: K+: Cl- : Na+ =  27-95% : 9-35% : 3-30%. 

 
Az endoteliális K+ csatornákat tartják felelősnek a membránpotenciál beállításáért, és az 
endotél-függő vazodilatációban betöltött szerepük is rendszeresen felmerül. A K+ csatornák 
különböző típusait írták le az EC sejteken eltérő tenyésztési és kísérleti körülmények között: 
inward rectifier K+ csatorna (Kir), nagy konduktanciájú Ca2+ aktivált K+ csatorna (BKCa), kis- 
és közepes konduktanciájú Ca2+ aktivált K+ csatorna (rendre SKCa és IKCa1), ATP-szenzitív K+ 

csatorna (KATP). Az Kir a legfőbb ioncsatorna a nyugalmi membránpotenciál beállításában, 
expressziója eléggé heterogén a különböző EC sejttípusokban.  Az Kir csatorna kapuzását az 
[K+]ec is szabályozza: az emelkedett extracelluláris K+-koncentráció aktiválja ezen 
csatornákat, a következményes hiperpolarizáció a vaszkuláris simaizom (VSM) 
relaxációjához vezet. Azon kívül, hogy extracelluláris K+-szenzorok, e csatornák a 
hiperpolarizáció erősítőjeként is működnek egyéb káliumcsatornák megnyitásával. Az Kir 
csatornák fontos szereppel bírnak az EC sejtek nyíró erő indukálta hiperpolarizációjának 
kiváltásában is, míg vazokonstriktor ágensek (angiotenzin II, vazopresszin, endotelin és 
hisztamin) G-protein függő mechanizmussal gátolják az Kir csatornákat. 
 
A Ca2+ aktivált K+ csatornák (BKCa, IKCa1 és SKCa) az [Ca2+]i növelésével aktiválhatók, 
jelenlétüket frissen izolált EC sejteken és primer EC sejtkultúrán is kimutatták. Ezen 
csatornák gátlása akadályozza a NO felszabadulást, de az élettani szerep megértése további 
kutatásokat igényel.  
 

2. Gap junction-ök a vaszkuláris válaszban 
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Gap junction-ök gyakran megfigyelhetőek az endotéliumban a kis és nagy artériák EC sejtjei 
között. A gap junction-ök nagy konduktanciájú, alacsony ellenállású sejt-sejt csatornák, 
melyek közvetlen elektromos és metabolikus kapcsolatot teremtenek az EC sejtek között, az 
EC és simaizomsejtek (SMC) között - mioendotél junkció-, valamint az EC sejtek és a 
limfociták/monociták között is. A gap junction-ök néhány száz egységből álló klasztereket 
képeznek az EC sejtmembránban. Ezek a klaszterek elősegítik az interakciót, és fokozzák az 
intercelluláris jelátvitelt. A vazokonstrikciót vagy vazodilatációt kiváltó jelek gyorsan 
terjednek az érhálózatban a gap junction-ökön keresztül, így az EC sejtek és a SMC sejtek is 
elektromos syncytiumként működhetnek.   

3. Az erek polaritása 

 
A leírt csatornák többségét csak tenyésztett vagy frissen izolált EC sejteken mutatták ki, 
nagyon kevés mérés történt in vivo ereken. Ismert, hogy az EC sejtek ioncsatornái 
alkalmazkodnak a külső körülményekhez, így a génexpresszió változhat a sejt izolálása, 
tenyésztése vagy növekedése hatására.  Éppen ezért a leírt csatornák in vivo funkcionális 
hatása továbbra is vita tárgya.   
Az utóbbi időben néhány vizsgálat foglalkozott az endotél- és epitélsejtek 
membránpolaritásának fontosságával. Ezen sejteken keresztül történik az anyagok 
kicserélődése a szervezet és annak környezete között. Ezen feladat ellátásához az EC 
sejteknek szoros junkciókat kell kialakítaniuk az extracelluláris tér lezárására, és közben 
polarizálttá válnak, membránjukon apikális és bazolaterális rész különíthető el, teljesen eltérő 
szerkezeti, biokémiai és élettani tulajdonságokkal. Ezen sejtek funkcionális sajátságai a 
differenciáltságtól és a megfelelő polarizáltságtól is függenek, amit pedig a sejt-sejt vagy sejt-
mátrix interakciókból eredő extracelluláris szignálok befolyásolnak. Az eredeti szövet 
ultrastruktúrájának, iontranszportjai jellemzőinek vagy a génexpressziónak a megőrzéséhez 
optimális körülményeket kell biztosítani. A nem-polarizált, nem kellően differenciált primer 
tenyészet vagy immortalizált sejtvonal sejtjei nem optimálisak az endotél-/epitélsejt-
kutatáshoz. A vaszkuláris vizsgálatok nehézségeit és az EC sejtek fiziológiai komplexitását 
összegezve, célunk olyan módszer kialakítása volt, mellyel ‘in situ’ EC sejtek ioncsatornái 
azonosíthatók és jellemezhetők, kiküszöbölve így az izolálás és tenyésztés okozta 
módosulásokat.   
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II. Célkitűzés 

A. Általános célok 
Kísérleteikben két különböző sejttípus, a humán DC sejt és a patkány arteria mesenterica 
superior –ból származó EC sejt ioncsatornáinak karakterizálására törekedtünk. Mindkét 
esetben a fiziológiáshoz legközelebb álló körülményeket kívántuk biztosítani az ioncsatornák 
jellemzéséhez. Célunk volt továbbá az ioncsatornák expressziós mintázatának 
összehasonlítása IDC, MDC, valamint a DC modellként alkalmazott KG-1 sejteken nem 
stimulált és stimulált állapotban.  
 

B. Specifikus cél 1: IDC és MDC sejtek által expresszált ioncsatornák 
karakterizálása 
Patch-clamp technika alkalmazásával terveztük humán perifériás vér monocitáiból in vitro 
termelt DC sejtek feszültség-függő ioncsatornáinak azonosítását és működésének leírását. 
Feltételeztük, hogy a monocita eredetű DC sejtek differenciálódásához/éréséhez az 
ioncsatorna-készlet változása társul, amely hozzájárulhat ezen sejtek bizonyos működésbeli 
eltéréséhez a különböző érettségi állapotokban. Hipotézisünk vizsgálatához a következő 
kísérleteket végeztük:  

1. DC sejtek elektrofiziológiai vizsgálata 

i. teljes-sejt mérések IDC és MDC sejteken, majd a kapott áramok összehasonlítása  
ii. az IDC és MDC sejtek áramainak biofizikai és farmakológiai karakterizálása nagy 

affinitású toxinok alkalmazásával 
iii. az IDC és MDC sejteken karakterizált ioncsatornák jelenlétének igazolása molekuláris 

biológia módszerek felhasználásával (real time Q-RT-PCR, Western blott 

2. KG−1 sejtek ioncsatornáinak jellemzése  

i. teljes-sejt mérések nem-stimulált és stimulált KG-1 sejteken, majd a kapott áramok 
összehasonlítása  

ii. a KG-1 sejtek áramainak biofizikai és farmakológiai karakterizálása 
 

C. Specifikus cél 2: EC sejtek ioncsatornáinak jellemzése in situ  
Célunk olyan módszer kialakítása volt, mellyel ‘in situ’ EC sejtek ioncsatornái azonosíthatók 
és jellemezhetők, kiküszöbölve így az izolálás és tenyésztés okozta módosulásokat. Egyedi 
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mikrovaszkuláris miográfot alkalmaztunk az ér átmérőjére igazítva, patch clamp teljes-sejt 
árammérésekkel kombinálva. A módszer beállítása a következő lépésekből állt.  

1. Érpreparálás, EC sejtek identifikálása 

2. EC sejtek elektrofiziológiai vizsgálata 

i. teljes-sejt blind patch clamp kísérletek kivitelezése EC sejtrétegen  
ii. a kapott áramok jellemzése biofizikai és farmakológiai tulajdonságaik alapján 

iii. acetilkolin (ACh) és gap junction gátlók a kapott áramokra kifejtett hatásának 
vizsgálata  
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III. Anyagok és módszerek 
 

A. Dendritikus sejtek 

1. Dendritikus sejtek preparálása 

Humán mieloid DC sejteket a vér határrétegéből (buffy coat) izolált monocitákból nyertünk.   
A monocitákat perifériás vér mononukleáris sejtekből pozitív szelekcióval válogattuk, anti-
CD14 antitesttel bevont mágnesgyöngyök segítségével. A tisztított monocitákat IL-4 és GM-

CSF jelenlétében tenyésztettük. Az IDC sejteket TNF-α, IL-1β, IL-6, GM-CSF és 
prosztaglandin E2 tartalmú inflammatorikus koktéllal aktiváltuk. Az MDC sejteket áramlási 
citométerrel azonosítottuk anti-CD83 mAb alkalmazásával.  

2. Dendritikus sejtvonal KG-1 sejtkultúra 

A KG-1 sejteket standard tenyésztési körülmények között tenyésztettük, majd PMA-val és 
ionomycinnel stimuláltuk 4 nappal az elektrofiziológiai kísérletek előtt.   
 

3. Protein izolálás és western blot 

A dendritikus sejt lizátumokat a standard protokollnak megfelelően készítettük Pepstatin A, 
leupeptin, Aprotinin és fenil-metil-szulfonil-fluorid proteáz inhibitor jelenlétében. A felülúszó 
fehérjetartalmát Bradford protein esszével határoztuk meg.  A mintákat Laemmli SDS loading 
pufferben forraltuk, majd 10% SDS-PAGE gélen szeparáltuk. A Kv1.5 elleni antitesthez anti-

β-actin antitestet használtunk kontrollként. A Kv1.5 elleni antitest specificitását a gyártó által 
biztosított kontroll antigén peptiddel ellenőriztük. 264.7 makrofágokat és Kv1.5 cDNS-sel 
tranziensen transzfektált HEK-293 sejteket alkalmaztunk pozitív kontrollként. A protein 
biokémiai vizsgálatokat Prof. Felipe laboratóriumában végeztük (Molecular Physiology 
Laboratory, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Institute of Biomedicine, 
University of Barcelona, Barcelona, Spain). 
 

4. Elektrofiziológia 

Patch-clamp. Standard teljes-sejt patch-clamp technikát alkalmaztunk Axopatch-200 és 
Axopatch-200A erősítő rendszerrel. A pipettákat GC 150 F-15 boroszilikát 

üvegkapillárisokból húztuk öt lépésben, majd políroztuk, így 2-3 MΩ ellenállású elektródákat 
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nyertünk. A soros ellenállást 85%-ban kompenzáltuk a hibák minimalizálása és jó feszültség-
clamp körülmények elérése érdekében (Verr<5mV). 
 
Oldatok a DC sejtekhez. Az extracelluláris (EC) oldat (mM): 145 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 2.5 
CaCl2, 5.5 glükóz, 10 HEPES (pH 7.35, 305 mOsm/kg). A kolin-EC oldatban a NaCl-ot 145 
mM kolin-kloriddal helyettesítettük (pH 7.35, 305 mOsm/kg). NaCl helyett ekvimoláris 
tetraetilammónium-kloridot (TEA) tartalmazott a 10 mM TEA-EC oldat. A pipettaoldat 
összetétele az MDC sejtek áramméréseihez (mM): 140 KF, 11 K2EGTA, 1 CaCl2, 2 MgCl2, és 
10 HEPES (pH 7.20, ~295 mOsm/kg). Ezt a pipettaoldatot 5 mM NaCl-dal egészítettük ki az 
IDC sejtek áramméréseihez.  
 
Oldatok a KG-1 sejtekhez. EC oldatként és a KF-alapú pipettaoldatként ugyanazt alkalmaztuk, 
mint az MDC sejtekhez. Az 1μM Ca2+-tartalmú pipettaoldat összetétele (mM): 130 K-
aszpartát, 10 K2EGTA, 8.7 CaCl2, 2 MgCl2, és 5 HEPES (pH 7.20, 295mOsm). 
 
Tesztoldatok a DC sejteken és a KG-1 sejteken végzett mérésekhez. A toxinokat (tetrodotoxin, 
karibdotoxin és margatoxin) 0.1 mg/ml BSA-val szupplementált standard EC oldatban 
oldottuk. 

5. Elektrofiziológiai protokollok és az adatok elemzése 

Változó időtartamú és amplitúdójú feszültség-protokollokat készítettünk, annak érdekében, 
hogy meghatározzuk a feszültségfüggő K+ és Na+ csatornák kapuzásának kinetikai és 
egyensúlyi paramétereit. Az ezen protokollok segítségével nyert teljes-sejt áramgörbéket vagy 
az áramamplitúdókat a kiértékelés során a megfelelő modell-függvényekkel illesztettük, és az 
illesztéssel nyert paraméterekkel jellemeztük a kapuzás biofizikai folyamatait az alább leírtak 
szerint. Nem-lineáris legkisebb négyzetek algoritmust (Levenberg-Marquardt) használtunk az 
illesztések során. Az illesztés minőségét az adatpontok és az illesztett függvény vizuális 
összehasonlításával és a hibák négyzetösszegének analízise alapján végeztük. 
 

A Na+ és a K+ áramok inaktivációs kinetikáját a τin,x értékekkel, a  Na+ (τin,Na), illetve a 

K+ (τin,K) áram inaktivációs időkonstansával jellemeztük, melyet az áramok leszálló szárára 
illesztett exponenciális függvény segítségével határoztunk meg.  

Az inaktivációból való visszatérést τr-rel, az inaktivációból való visszatérés 
időkonstansával jellemeztük, melyet úgy kaptunk, hogy a hagyományos depolarizáló 
impulzuspárokat alkalmazó protokollal mért áramamplitúdókra emelkedő exponenciális 
függvényt illesztettünk.  
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A steady-state aktiváció feszültség-függésének jellemzéséhez a csatornák 50%-át 
aktiváló membránpotenciált alkalmaztunk. Ezeket a membránpotenciálokat vagy az áram-
feszültség összefüggésből (a Na+ áram Vm,a értéke), vagy a konduktancia-feszültség 
összefüggésből (a K+ áram V1/2 értéke) határoztuk meg. A steady-state inaktiváció feszültség-
függését azzal a membránpotenciállal (Vm,i) jellemeztük, melynél egyensúlyi állapotban a 
csatornák 50%-a nem inaktív.  A V1/2 és Vm,i értékek meghatározásához a kapott pontokra 
Boltzmann függvényt illesztettünk.   

Teljes-sejt IKCa1 áramok KG-1 sejteken voltage steps és voltage ramps protocol 
alkalmazásával voltak tanulmányozva, ahol a pipetta töltőfolyadék 1µM szabad Ca2+-ot 
tartalmazott. 

A különböző toxinok dózis-hatás görbéjét a Hill egyenlettel analizáltuk, 1:1 csatorna-
toxin sztöchiometriát feltételezve.  
 

6. Molekuláris biológia  

A Na+ csatornák konzervált régióját kódoló DNS szakaszt amplifikáltuk IDC és MDC sejtek 
cDNS-éből polimeráz láncreakcióval (PCR),  nagy pontosságú (high fidelity) Pfu polimerázt 
(Promega)  és degenerált primereket alkalmazva: 
 5`-GATTTCCAGGGAGATAAGACAAGCAG-3`és  
5`-GAAGCAGAGGCTGAACCTATGAA TT-3`. 
Real time Q-RT-PCR technikát alkalmaztunk a feszültség-függő ioncsatornák expressziójának 
mennyiségi meghatározására IDC és MDC sejtekben. Az egyes csatornák relatív mennyiségét 
a 36B4 mennyiség arányában adtuk meg. Átíratlan RNS ("no-RT") és nukleázmentes víz 
("no-template") kontrollokat végeztünk minden kísérlettel párhuzamosan. A kísérleteket 
háromszor végeztük el, triplikátumok formájában. A target gén relatív expresszióját 
összehasonlító módszerrel (2-ΔΔCt) számoltuk ki. A klónozást és a PCR kísérleteket Prof. 
Rajnavölgyi laboratóriumában végeztük a Debreceni Egyetem Immunológiai Intézetében. 

 
B. Endotélsejtek 

1. Artéria mesenterica preparálás 

Az artéria mesentericát felnőtt, hím Wistar patkányokból (250-300g) preparáltuk. Az 

állatok elaltatásában, a szervek kivételében és az alkalmazott protokollok tekintetében az 

Európai Unió szabályait és ajánlásait követtük. Az érszakaszokat gyűrű preparátumokként (kb. 

2 mm-es hosszúság) felerősítettük huzalos miográfra, két darab 40 µm-es huzalra, az egyik 
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huzalt izometriás erőmérőre, a másikat mikrométer-csavarra rögzítve. Az érdarabokat 

folyamatosan perfundáltuk 37ºC-os PSS-sel. A PSS pH-ját 7.4 értéken tartottuk, 95% O2 és 

5% CO2 keverékének átáramoltatásával. Az artériadarab egyik végének dorsalis falából 

kivágtunk egy U alakú részt, hogy közvetlenül hozzáférhessünk az endotélréteghez. Az ér 

belső átmérőjét optimális falfeszülésre igazítottuk, hogy maximális választ kapjunk. 

2. “In situ” patch-clamp mérés  

Patch-clamp technika teljes-sejt konfigurációjában K+-áramot regisztráltunk  ‘in situ’ EC 
sejtekről. Ezzel a módszerrel ‘in situ’ regisztráltuk az EC sejtek áramát az U alakú vágáson 
keresztül patch clamp mikroelektródákkal. Az elektródát Axon Multiclamp 700A erősítőhöz 

csatlakoztattuk. A pipetta ellenállása 4-8 MΩ tartományban mozgott. A pipetta és a 

sejtmembrán közötti kapcsolat ellenállása ≈5 GΩ volt. Rutinszerűen korrigáltunk a különböző  

oldatok között fellépő kontaktpotenciálokra. A sejtek kapacitása és a soros ellenállás (10 MΩ 

és 20 MΩ között) automatikusan kompenzálódott az erősítő áramkörében.  
A makroszkópos K+-áramokat 400 ms-ig tartó hiper- vagy depolarizáló impulzusokkal, −60 
mV-tól −200 mV-ig csökkenő, illetve −60 mV-tól 140 mV-ig növekvő 20 mV-os 
feszültséglépcsőkkel váltottuk ki. Az impulzusok között 10 s szünetet hagytunk a -60 mV-os 
tartópotenciálon. 

3. Neurobiotin injektálás  

Az EC sejtek azonosítása érdekében az EC sejteket a neurobiotin nevű markerrel töltöttük 
iontoforézissel. Teljes-sejt clamp módban pozitív négyszögimpulzus injektálásával juttattuk a 
neurobiotint a sejtbe. Miután kb. 15 percen át jelöltük a sejtet, a patch elektródát 
leválasztottuk a sejtről, az artériadarabot felnyitottuk, paraformaldehiddel fixáltuk, azután 
avidin-biotin komplex-szel, majd sötétben 0.05% diaminobenzidinnel inkubáltuk. A 
neurobiotint H2O2 hozzáadásával vizualizáltuk.  

4. Statisztika 

61 darab in situ EC sejtről nyertünk elektrofiziológiai adatokat. A sikertelen kísérleteket és a 
hiányos adatokkal rendelkező sejteket kihagytuk az elemzésből. A mért depolarizáló és 
hiperpolarizáló áramokat a kontroll körülmények között kapott maximális áramokra 
normalizáltuk (I/Imax) GraphPad szoftver segítségével. A Megmaradó ÁramHányadot az MÁH 
= I / I0 képlet alapján számoltuk, ahol I és I0 rendre a gátlószer jelenlétében illetve hiányában 
mért csúcsáramok, adott membránpotenciál mellett. Az eredményeket átlag ± SEM formában 
adtuk meg, legalább négy független, azonos körülmények között kivitelezett méréssel 
számolva, a kivételeket jeleztük. A különbségek vizsgálatára Student-féle t-próbát 
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alkalmaztunk, szükség szerint annak páros vagy páratlan változatát, a különbségeket p<0.05 
esetben tekintettük statisztikailag szignifikánsnak.   

5. Az EC sejt elektrofiziológiához alkalmazott oldatok és vegyszerek  

Az extracelluláris PSS összetétele (mM): 119 NaCl, 4.6 KCl, 1.2 MgCl2, 24.9 NaHCO3, 11 
glükóz, 1.5 CaCl2, 1.2 KH2PO4 és 0.027 EDTA (etilén-diamin-tetraacetát). A PSS-t 
folyamatosan áramoltattuk 3 ml/perc sebességgel. A különböző K+ csatornák expressziójának 
vizsgálatához a belső pipettaoldat összetétele a következő volt (mM): 141 KCl, 5 Na2ATP, 0.6 
CaCl2, 3 MgCl2, 10 HEPES (N-2-hidroxietil-piperazin-N’-2-etán-szulfonsav) és 0.1 EGTA 

(etilénglikol-bis-(β-aminoéter) N, N, N’, N’-tetraacetát), pH 7.4 TRIS-sel titrálva.  

Vegyszerek. Acetilkolin HCl (ACh), apamin, bárium-klorid, 18β-glicirretinsav (18β-gly), 
iberiotoxin (IbTx), tetraetilammónium (TEA), TRAM34 ([1-[(2-klorofenil) difenilmetil]-1H-
pirazol) és TRIS-Cl, a törzsoldatok a TRAM34 kivételével desztillált vízben oldottak,  a 
TRAM34-et először dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldottuk, majd tovább hígítottuk desztillált 
vízzel. A DMSO végkoncentrációja 0.1% alatt volt, ami nem befolyásolta az EC sejtek 
elektrofiziológiai tulajdonságait.    
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IV. Eredmények 

A. Dendritikus sejtek 

1. TTX-szenzitív Na+ áram az éretlen dendritikus sejteken 

Az IDC sejtekben teljes-sejt áramokat mértünk –100 mV-ról  +50 mV-ra emelt feszültség 
hatására. Az IDC-n mért teljes-sejt áramokat voltage-rámpa protocol alkalmazásával kaptuk –
100 mV és +50 mV között. –30 mV-nál depolarizáltabb membránpotenciálon jelentős befelé 
irányuló áramot regisztráltunk. A töltéshordozó azonosításához ionszubsztitúciós 
vizsgálatokat végeztünk, a normál extracelluláris oldatot Na+-mentes kolin extracelluláris 
oldatra cseréltük. A Na+-tartalmú oldatban 0 mV tesztpotenciálon mért inward áram a Na+-
mentes kolin alapú oldatban teljesen eltűnt. A kolin extracelluláris oldatban elveszett Na+ 
áram a normál Na+-tartalmú oldat áramoltatásával gyorsan visszatért. Ezen vizsgálatok 
igazolták, hogy az inward áram csökkenésének oka a Na+ lecserélése az impermeábilis 
monovalens kolin ionra, ami erőteljesen sugallja Na+ csatornák jelenlétét az IDC sejtek 
membránján. A csúcs Na+ áram denzitása 0 mV tesztpotenciálon eléggé változatos volt –15.1 

pA/pF és –110 pA/pF között, –56.8 pA/pF mediánnal és −61.9±7.3 pA/pF átlaggal (n=20).  
Az IDC sejt Na+ áramának karakterizálásához TTX-t használtunk. 100 nM TTX hozzáadása a 
normál extracelluláris oldathoz kb. a kontroll 37%-ára csökkentette a csúcsáramot, mely a 
toxin-mentes normál EC oldatra történő visszatéréskor néhány stimulus alatt újra elérte a 
kontroll értéket. A TTX hatása koncentráció-függő volt, a dózis-hatás görbére Hill egyenletet 
illesztve a Kd értéke 55 nM-nak adódott, igazolva, hogy az IDC sejteken talált inward áramot 
TTX-szenzitív feszültség-függő Na+ csatornák hozzák létre.  
 

2. Az éretlen dendritikus sejtek Na+ áramának biofizikai jellemzése  

Az IDC sejtek által expresszált Na+ csatorna vizsgálatát biofizikai jellemzői meghatározásával 
folytattuk. Depolarizáló áramokat regisztráltunk az IDC sejteken  –120 mV tartópotenciálról 
különböző tesztpotenciálokra depolarizálva a membránt. Minden egyes tesztpotenciálon 
meghatároztuk a csúcsáramot, és a tesztpotenciál függvényében ábrázoltuk.  A csúcsáram-
feszültség összefüggésből kiderült, hogy az áram aktivációs küszöbe –50 mV körüli, és +60 
mV közelében fordul meg. Az áram-feszültség összefüggéssel jellemeztük a Na+ csatornák 
steady-state aktivációjának feszültség-függését. A steady-state aktiváció feszültség-függését 
leíró paraméterek a tesztpotenciál, melyen a Na+ csatornák 50%-a aktív (midpoint, Vm,a), és a 
feszültség-függő kapuzás meredeksége (sa).  Az értékeket individuális I-V összefüggések 
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illesztésével kaptuk sejtről sejtre, majd a kapott értékeket átlagoltuk. Ennek eredménye: 
G=4.1±1.2 nS, Erev=+64.4±4.2 mV, Vm,a= –19.8 ± 3.0 mV és sa= 10.0±0.7 mV (n=5).    
A steady-state inaktiváció feszültség-függését hagyományos elő-impulzus protokollal 
vizsgáltuk. A sejtet 5 s-ig különböző feszültségen (elő-impulzus, Vp) tartottuk, majd 0 mV-ra 
depolarizáltuk, hogy olyan teljes-sejt Na+ áramot váltsunk ki, melynek nagysága arányos a 
Na+ csatornák elő-impulzus során nem inaktiválódott frakciójával. A maximális értékre 
normalizált csúcsáramokat sejtenként ábrázoltuk a Vp függvényében, majd az adatpontokra 
Boltzmann függvényt illesztettünk. A steady-state inaktiváció feszültség-függésének 
jellemzői, nevezetesen a membránpotenciál, melyen a Na+ csatornák 50%-a inaktív 

Vm,i= −87.6±3.3mV (n=3), és a meredekség si= –5.1±0.1 mV (n=3).     

A Na+ áram inaktivációs kinetikáját az inaktivációs időkonstanssal (τi,Na) jellemeztük. A τi,Na 
meghatározásához exponenciális függvényt illesztettünk az áramok leszálló szárára, így az is 
kiderült, hogy az áram inaktivációs kinetikája a növekvő depolarizációval gyorsul.    
Az inaktivációból való visszatérés kinetikáját hagyományos depolarizáló impulzuspárokat 
alkalmazó protokollal vizsgáltuk, ahol a két egymást követő depolarizáló stimulus közötti 
időtartamot (IPI) fokozatosan növeltük, egyre nagyobb áramokat eredményezve a második 
stimulussal. Az áram visszatért frakcióját (MÁH) ábrázoltuk az IPI függvényében sejtenként, 
majd az egyedi adatsorokra illesztettünk exponenciális függvényt, így az inaktivációból való 

visszatérés időállandóját τr=4.9±0.9 ms (n=3) értékben állapítottuk meg.   
Kísérleti körülményeink között az 50 ms-ig tartó, +100 mV-ra történő depolarizálás 
semmilyen egyéb inward vagy outward áramot nem váltott ki (n>20).  
 

3. Outward K+ áram az érett dendritikus sejteken 

Az IDC sejtek aktiválása inflammatorikus citokin koktéllal drámai változást indulál a sejtek 
elektrofiziológiai tulajdonságaiban is. A feszültség rámpa kísérlettel megmutattuk, hogy az 
IDC sejtekre jellemző inward áram az MDC sejtekben eltűnik, továbbá a –30 mV-nál 
depolarizáltabb membránpotenciálokon feszültség-függő outward áram aktiválódik.  
Az outward áram jellemzéséhez –120 mV tartópotenciálról indulva 800 ms hosszú 
depolarizáló impulzusokat alkalmaztunk különböző tesztpotenciálokra minden 90. 
másodpercben. Ezzel megmutattuk, hogy a megfigyelt áram aktivációs küszöbe –40 és –30 
mV között van, az áram gyorsan aktiválódik és viszonylag lassú kinetikával majdnem teljesen 
inaktiválódik. A szivárgási áramra korrigált csúcsáramot minden tesztpotenciálon 
meghatároztuk, és ábrázoltuk a tesztpotenciál függvényében. Az Ip-V összefüggésből kiderült, 
hogy az áram extrapolált egyensúlyi potenciálja –60 mV-nál negatívabb, és a csatorna 
aktivációjának feszültség-függése –40 mV felett nagyon meredek. Ezen sajátságokra alapozva 
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feszültség-függő K+ csatornák expresszióját vártuk az MDC sejteken. A csúcs K+ áram 
denzitása +50 mV tesztpotenciálon 6.7 pA/pF és 111.9 pA/pF között változott, a medián és az 
áramdenzitás átlaga rendre 6.7 pA/pF és 111.9 pA/pF volt.  
Az Ip-V összefüggést használtuk a membrán K+ konduktanciájának kiszámolásához minden 
tesztpotenciálon, és normalizált konduktancia-tesztpotenciál (Gnorm-V) összefüggést 
generáltunk minden egyes sejtre, majd az adatpontokra Boltzmann függvényt illesztettünk.  

Az illesztés alapján −25.0± 0.8 mV értéket kaptunk az egyensúlyi inaktiváció fél-aktivációs 
feszülségére és 5.2 ± 0.4 mV-ot a meredekségre (n=4).  
A teljes-sejt K+ áram inaktivációt mutat az MDC sejtben, az áram leszálló szárára leginkább 

exponenciális függvény illeszthető. Az ebből kapott időkonstanssal (τi,K) jellemeztük a K+ 

áram inaktivációs kinetikáját. +50 mV-on a τi,K 127.4 ± 9 ms volt (n=3), az inaktivációs 
kinetikája elhanyagolható feszültség-függést mutatott –10 mV-nál pozitívabb 
membránpotenciálokon.     
Erre, és a Kv1.3 csatornák különféle immunsejteken történő jellemző expressziójára alapozva 
feltételeztük, hogy az MDC sejtek Kv1.3 csatornákat expresszálhatnak. A hipotézis 
vizsgálatára peptid és nem-peptid ioncsatorna gátlókat alkalmaztunk.  
 

4. Az outward K+ áram farmakológiai jellemzése 

A Kv1.3 csatornák lassú (P/C-type) inaktivációs mechanizmussal inaktiválódnak, melyre 
jellemző, hogy extracellulárisan adagolt TEA gátolja az áramot és ezzel együtt lassítja az 
inaktivációs folyamatot is, a foot-in-the-door („láb az ajtóban”) mechanizmussal. Ezt a 
jelenséget demonstrálja a teljes-sejt K+ áram kb. a kontroll 55%-ára csökkenése 10 mM TEA 
jelenlétében, mely érték alapján a disszociációs állandó becsült értéke 12.4±0.7 mM-nak 
adódott (n=3). Az áram inaktivációs kinetikája TEA jelenlétében lassabb volt, az időkonstans 
kontroll esetben 189 ms, 10 mM TEA jelenlétében 282 ms.  
Két különböző affinitású és szelektivitású peptid toxint, ChTx-t és MgTx-t alkalmaztunk a 
következő farmakológiai kísérletekben. 2 nM ChTx hatása reverzíbilis volt, a csúcsáram kb. a 
kontroll felére csökkent, amikor a normál EC oldat helyett ChTx-tartalmú EC oldatot 
áramoltattunk, és visszatért a kontroll értékre, amikor újra toxin-mentes normál EC-t adtunk. 
A ChTx dózis-függően gátolta a K+ áramot, 3.4 nM egyensúlyi disszociációs állandóval. A 
teljes-sejt K+ áram gátlását MgTx-nal, a Kv1.3 specifikus toxinnal 300s-mal a toxin-tartalmú 
(50 pM)  extracelluláris oldat elindítása után regisztráltuk.  A dózis és az áramot gátló hatás 
összefüggésére Hill egyenletet illesztettünk. A kapott egyensúlyi disszociációs állandó 39.8 
pM, amely a Kv1.3 csatorna gátlására karakterisztikus. A toxin kimosása extrém lassú volt, a 
gátlásból való visszatérés  20-30 percet vett igénybe.  
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A biofizikai és farmakológiai eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy az MDC sejtek 
outward K+ áramaiért a Kv1.3 csatorna felelős.  
 

5. Az éretlen dendritikus sejtek feszültség-függő Na+ csatornájának 

azonosítása  

PCR-alapú stratégiát alkalmaztunk az IDC sejtek membránján talált, Na+ áramért felelős  
TTX-szenzitív VGS csatorna identifikálására. A vizsgálat előtt nem volt ismert DC sejtekből 
származó,  Na+ csatornához köthető DNS szekvencia, ezért a cDNS könyvtárat olyan 
degenerált primerekkel szondáztuk, melyek minden feszültségfüggő Na+ csatornában 
megtalálható, konzervált szekvenciákon alapultak. Ezen primerek segítségével a gén 387bp-
ból álló szakaszát amplifikáltuk, klónoztuk és szekvenáltuk. A húsz klónozott konstrukt közül 
öt nukleotid szekvenciája tökéletesen illett a humán SCN9A génhez (GenBank accession 
number NM_002977), ami a feszültség-függő Na+ csatorna 1.7 α alegységét kódolja. Olyan 
szekvenciákat, melyek nem feleltek meg a Nav1.7-nek, de más Nav csatornáknak igen, nem 
találtunk a klónok között. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az IDC sejteken megfigyelt  
inward Na+ áramok kialakításáért a Nav1.7 felelős.   
 

6. Feszültség-függő ioncsatorna mRNS expresszió differenciálódó 

monocita-eredetű dendritikus sejtekben  

Az azonosított feszültség-függő ioncsatorna relatív expressziójának mennyiségi 
meghatározása céljából mRNS expresszió szintet mértünk real time RT-PCR módszerrel, IDC 
és inflammációs koktéllal aktivált MDC sejteken. Mivel néhány mieloid eredű sejttípus is 
expresszál Kv1.5 csatorna alegységet, a Kv1.5 mRNS expresszióval párhuzamosan a Nav1.7 
és a Kv1.3 csatorna mRNS szintjét is meghatároztuk. Az adatokat a 36B4 háztartási gén 
expressziójára normalizáltuk. Az elektrofiziológiai eredményekkel összhangban, a Nav1.7 
mRNS expressziója az IDC sejtekben volt a legmagasabb, míg az MDC sejtek Kv1.3-t 
expresszálnak. Kv1.5 mRNS-t szintén izoláltunk IDC és MDC sejtekből egyaránt, de kisebb 
mennyiségben, és a differenciálódás során nem láttunk szignifikáns változást. A Kv1.5 mRNS 
jelenléte és a Kv1.5 alegység áramméréseknél tapasztalt funkcionális hiánya indokolta 
western blot kísérletek elvégzését, a csatorna alegység expressziójának ellenőrzésére a DC 
sejtek kölünböző differenciáltsági állapotában. A western blot kísérletek alátámasztották, 

hogy a Kv1.5 alegység β-aktinhoz viszonyított relatív expressziója IDC és MDC sejteken 
hasonló.  
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7. KG-1 sejtek elektrofiziológiai karakterizálása 

Nem stimulált és stimulált KG-1 sejteken mértünk depolarizáló impulzusokkal kiváltott teljes-
sejt áramokat −80 mV-os tartópotenciálról különböző, −70 és +50 mV közötti 
tesztpotenciálokra depolarizálva, 10 mV-os lépcsőkben. A regisztrált áramok a nem stimulált 
és stimulált sejteken minőségben hasonlóak; nem mutattak idő-függő kapuzást. Az áram 
egyensúlyi potenciálját KF-alapú oldattal határoztuk meg, és körülbelül 0 mV-nak kaptuk 
mindkét sejttípuson, ami a nem-specifikus szivárgó áram jellemzője.  
 

KF-tartalmú belső oldatot alkalmazva KCa áramokat nem tudtunk mérni, mert ebben az 
oldatban a szabad Ca2+ koncentráció a nanomoláris tartományba esett. Ezért a KCa áramok 
méréséhez a fluorid ionokat aszpartáttal helyettesítettük, és a pipetta oldat Ca2+ 
koncentrációját EGTA és Ca2+ hozzáadásával 1µM-ra állítottuk be. A feszültség ramp-ekkel 
kiváltott teljes-sejt áramok egyensúlyi potenciálja −50 és −60mV között volt mindkét 
sejttípuson, ha K-aszpartát tartalmú belső oldatot alkalmaztunk. Ez az érték közel van a K+ 
egyensúlyi potenciáljához (−83mV, a Nernst egyenlettel számolva), ami arra utal, hogy a 
teljes-sejt áramot ebben az esetben főleg K+ konduktancia okozza. A egyensúlyi potenciál 
teoretikus értéktől való eltérésének oka a szivárgó áram:  a szivárgó áram egyensúlyi 
potenciálja 0mV, ami a teljes-sejt áram egyensúlyi potenciálját a depolarizáció irányába tolja.  
Nem stimulált és stimulált KG-1 sejtek teljes-sejt áramát ezután reverzíbilisen blokkoltuk 
10nM ChTx-nal, ami különféle feszültség-függő és KCa csatornák gátló peptidje. A KCa 
csatornák gátlása a meredekség csökkenését eredményezte, de az áram visszatért a kontrollhoz 
közeli értékre, amikor a toxint kimostuk a rendszerből. A KCa konduktancia nagysága, amit az 
áram meredekségéből számoltunk, viszonylag alacsony volt mindkét sejttípusban, kb. 1.9 nS. 
Összegezve, az áram idő- és feszültség-független, de Ca2+-függő aktiválása, ChTx-
szenzitivitása KCa csatornák jelenlétére utal nem stimulált és stimulált KG-1 sejteken 
egyaránt. 
 

B. Endotélsejtek 

1. EC sejtek azonosítása neurobiotin diffúzióval  

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a regisztrált áramok EC sejt eredetéről, és arról, 
hogy ezek a sejtek továbbra is kapcsolatban állnak a környező sejtekkel gap junction-ökön 
keresztül, neurobiotin jelölést végeztünk. Pozitív áram (10 pA 500 ms-ig) injektálásával 
segítettük a neurobiotin diffúzióját a patch pipettából a sejt belsejébe áram clamp módban. 
A neurobiotinnal az EC sejtek homogénen festődnek, mutatva, hogy egymással elektromosan 
kapcsoltak körkörös és hosszanti irányban is, így funkcionális egységet alkotnak. A 
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neurobiotin diffúzióját az EC sejtekből a VSM sejtekbe nem tapasztaltuk, mely megfelel a 
korábbi tanulmányokban leírtaknak, azaz, hogy nincs heterocelluláris festékmozgás az 
arteriolákban EC és VSM sejtek között.  

2. Kir áramok azonosítása az EC sejteken 

Megvizsgáltuk, hogy intakt EC sejtek expresszálnak-e Kir csatornákat. −60 mV és −200 mV 
(Vh=−60 mV) közötti hiperpolarizáló impulzusokkal indukáltunk befelé rektifikáló áramokat 
intakt EC sejteken. Mesenteriális EC sejteken a hiperpolarizáló impulzusok nem inaktiválódó 
inward áramot indukáltak.  Az áram farmakológiai tulajdonságait a Kir jól ismert 
gátlószerével,  Ba2+-nal vizsgáltuk. 30 μM Ba2+-nal történő inkubálás az  inward áramot 
−1148±189-ről −573±211 pA-re csökkentette −200 mV-on (p=0.008, n=8), az áramsűrűséget 
−34±7-ről −20±3 pA/pF-ra  csökkentette −200 mV-on (p=0.018, n=8), ami azt mutatja, hogy 
a patkány intakt mesenteriális EC sejtjei Kir csatornát expresszálnak. 

3. Kalcium aktivált kálium csatornák 

A patkány arteria mesenterica superior endotéljén KCa jelenlétét írták le, ezért megvizsgáltuk, 
hogy az intakt EC sejtek is expresszálnak-e outward KCa áramot. A sejteket −60 mV-on 
tartottuk, és −60 mV és 140 mV közötti, 400 ms-ig tartó depolarizáló impulzusokkal 
aktiváltuk 20 mV-os lépcsőkben. Intakt mesenteriális EC sejtekben ‘in situ’ outward áramokat 
indukáltunk depolarizáló impulzusokkal. A feszültség-lépcsők nem inaktiválódó outward 
áramot váltottak ki egészen 140 mV-os tesztpotenciálig. Az áram jellemzéséhez TEA-t 
használtunk (10 mM), ami szignifikánsan csökkentette ezen outward áramok amplitudóját 
1011±168-ről  559±123 pA-re 140 mV-on (p=0.028, n=5), az áramsűrűséget 35±7-ről 16±4 
pA/pF-ra 140 mV-on (p=0.004, n=5), ami azt mutatja, hogy az intakt EC sejtek KCa csatornát 
expresszálnak.  
Tovább vizsgáltuk a különböző KCa típusokat IbTx, TRAM34 és apamin alkalmazásával, 
melyek rendre a BKCa, IKCa1 és SKCa áramok specifikus gátlói. A SKCa csatornák gátlása 
apaminnal (0.5 μM) 453±51-ról 206±74 pA-re csökkentette az áram amplitudóját 140 mV-on 
(p=0.004, n=6), az áram denzitását pedig 29±6-ről 12±5 pA/pF-ra 140 mV-on (p=0.004, n=6). 
Az IKCa1 csatornák gátlása 0.1 μM TRAM34 hozzáadásával 1129±238-ről 479±178 pA-re 
csökkentette az áram amplitudóját 140 mV-on (p=0.002, n=5), az áram denzitását 29±7-ről 
9±3 pA/pF-ra szintén 140 mV-on (p=0.027, n=5). A BKCa csatornák gátlása IbTx-nal  (0.1 
μM) ugyancsak csökkentette a depolarizációval kiváltott áramok nagyságát. Az IbTx 
1040±93-ról 639±75 pA-re csökkentette az outward áram amplitudóját 140 mV-on (p=0.009, 
n=4), és az áramsűrűséget 36±4-ről 23±5 pA/pF-ra redukálta 140 mV-on (p=0.004, n=4). 
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4. ACh hatása az outward áramokra 

Korábban kimutatták, hogy az ACh növeli az [Ca2+]i-t a Ca2+ intracelluláris raktárakból 
történő felszabadulásának serkentése révén, a membrán KCa csatornáinak aktiválása útján 
hiperpolarizációt okoz az EC sejtben, mely elősegíti a további Ca2+ influxot, mivel növeli az 
elektrokémiai hajtóerőt. Az [Ca2+]i növekedése NO szintézishez és felszabaduláshoz vezet az 
EC sejtben, ami a relaxálja a vaszkuláris simaizomsejteket. 
Megvizsgáltuk, hogy az ACh-nak van-e hatása a fent leírt teljes-sejt áramokra. A sejteket -60 
mV-on tartottuk, és -60 mV és 140 mV közötti, 400 ms-ig tartó impulzusokkal depolarizáltuk 
20 mV-os lépcsőkben, vagy depolarizáló rámpát alkalmaztunk -60-ról 140 mV-ra 100 ms 
alatt. Kontroll körülmények között a depolarizáló hatások nem inaktiválódó outward áramot 
váltottak ki. ACh (10 μM) szignifikáns növekedést okozott az outward áramok 
amplitudójában, 689±122-ről 995±170 pA-re emelte 140 mV-on (p=0.007, n=14), és fokozta 
az áramsűrűséget is, 25±2-ről 35±3 pA/pF-ra 140 mV-on (p=0.001, n=14). Az artéria 
inkubálása 10 mM TEA-ban szignifikánsan gátolta az ACh-fokozott áramot: az amplitudót 
995±170-ről 399±137 pA-re csökkentette 140 mV-on (p=0.039, n=5), az áram denzitását    
35±3-ről 14±6 pA/pF-ra 140 mV-on (p=0.001, n=14, n=5, páratlan t-teszt). Mindez azt 
mutatja, hogy az outward áramok ACh-mediálta növekedéséért, mely az endotélsejt 
hiperpolarizációjához és NO felszabaduláshoz vezethet, K+ csatornák felelősek.  

5. 18β-gly hatása inward és outward K+ áramokra 

Neurobiotin jelöléssel igazoltuk, hogy az EC sejtek gap junction-ökön keresztül elektromos 
kapcsolatban állnak egymással. Ezután megvizsgáltuk, hogy a homocelluláris gap junction-ök 
elősegítik-e az inward és outward K+ áramok elektromos terjedését. Az EC sejtek gap 

junction-ökön keresztüli kommunikációjának gátlására 18β-gly-t alkalmaztunk. A sejteket 
−60 mV-on tartottuk, és vagy hiperpolarizáltuk 400 ms-on keresztül −60 mV-tól −200 mV-ig 
20 mV-os lépcsőkben, vagy depolarizáltuk 400 ms-on keresztül −60 mV-tól 140 mV-ig 20 
mV-os lépcsőkben (Vh=−60mV). 18β-gly (25 μM) csökkentette az inward és outward áram 
amplitudóját (−1032±122-ről −622±126 pA-re −200 mV-on, p=0.001, n=7; illetve 1078±176-
ről 526±199 pA-re 140 mV-on, p=0.007, n=6). Az áram denzitását a 18β-gly nem változtatta 
szignifikánsan (−29±3 vs −25±3 pA/pF -200 mV-on, p=0.369, n.s., n=7; illetve 31±3 vs 33±6 
pA/pF 140 mV-on, p=0.409, n.s., n=6).  
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V. Diszkusszió 

A. Dendritikus sejtek 
A monocita differenciálódása és érése DC sejtté jellegzetes fenotípusos, gén expressziós és 
funkcionális változásokhoz köthető. Munkánkban két specifikus ioncsatorna, nevezetesen a 
Nav1.7 és a Kv1.3 plazmamembránbeli expressziójának drámai változását mutattuk ki a 
monocita eredetű DC sejt érése során. Az irodalomban elsőként írtuk le az IDC sejtek 
membránján feszültség-függő Na+ csatornák jelenlétét és működését. A teljes-sejt áramért 
felelős csatorna azonosításához elektrofiziológiai és molekuláris biológiai módszerek 
alkalmazására is szükség volt. PCR alapú klónozás segítségével az SCN9A gén által kódolt  
Nav1.7 csatornaként azonosítottuk az IDC sejteken expresszált Na+ csatornákat,  a klónozott 
szekvencia nem egyezett egyetlen más feszültség-függő Na+ csatorna szekvenciájával sem.  A 
Nav1.7 a TTX szenzitív csatornák közé tartozik, a TTX nanomoláris koncentrációban gátolja.  
Eredményeink megfelelnek ennek, bár a csatornák TTX iránti affinitása valamivel 
alacsonyabb (Kd=55 nM), mint a Klugbauer és mtsai által humán oocytákon leírt Nav1.7 
(Kd=25 nM), és sokkal alacsonyabb, mint a patkány Nav1.7 (Kd=4 nM) TTX-affinitása.     Bár 
a különbségek magyarázatát nem ismerjük, meg kell jegyeznünk, hogy a különböző 
expressziós rendszerekből származó ioncsatornák toxin-affinitása szignifikánsan eltér.  
 
A kapuzás biofizikai paramétereivel kapcsolatos korábbi publikációk a Nav1.7  steady-state 
aktiváció feszültség-függését −20 és −25 mV közöttinek találták az alkalmazott expressziós 
rendszertől függetlenül, melynek a mi IDC sejteken mért eredményeink is megfelelnek 
(Vm,a=−19.8 ± 3.0 mV) .  A Nav1.7 gyors inaktivációja az időkonstanssal jellemezhető, ahol 
az áram maximális (−10 to 0 mV), bár bifázisos leszálló szárról is beszámoltak. Ez a gyors 

inaktivációs kinetika csak akkor érhető el, ha a Nav1.7 alegységek a kiegészítő β1 alegységgel 
együtt expresszálódnak, mely az inaktivációt tízszeresre gyorsítja. A jelen munkában leírt 
gyors inaktiváció (0.70±0.09 ms −10 mV-on) arra utal, hogy a Nav1.7 az IDC sejtben 

komplexben lehet a β1 alegységgel, továbbá az IDC sejt kis mérete az oocytáknál jobb 
voltage-clamp körülményeket szolgáltat, így láthatóan gyorsabb kinetikát eredményez. A 
steady-state inaktiváció feszültség-függésének középpontja (Vm,i) jelen munkában kissé 
negatívabbnak adódott, mint a Cummins és mtsai által leírt (−73.6 mV), és szignifikánsan 
negatívabb, mint a Klugbauer és mtsai által publikált −60.5 mV, mindkét esetben humán 
Nav1.7-t expresszáló HEK sejteken mértek. 
Nav1.7 csatorna α alegységeket expresszálnak a hátsógyöki ganglion neuronjai, szimpatikus 
neuronok, Schwann sejtek, neuroendokrin sejtek is. Élettani funkcióik közé tartozik a 
fájdalmas ingerek hatására akciós potenciál generálása, továbbítása a perifériás neuronokra. 
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Ezen csatornák főként a mechanikus ingerek érzékeléséért és az inflammatorikus fájdalom 
kialakításáért felelősek. Az IDC sejtek főleg az epitélsejtek között vagy azok alatt 
helyezkednek el, mint a bőr, a bronchusok vagy a gyomor-bél traktus nyálkahártyarétegei, és 
gyakoriak a perifériás idegvégződések és az endoneurium közelében, amely lehetséges 
kapcsolatot sugall a fájdalmas ingerek és a DC sejt működése között.  
Kimutattuk, hogy inflammatorikus hatásnak kitett IDC sejtek sejtfelszíni ioncsatorna 
expressziója megváltozik, és így az MDC sejtek is más csatorna-populációval rendelkeznek. 
Real time RT-PCR módszerrel Kv1.3 és Kv1.5 csatornák expresszióját mutattuk ki MDC 
sejteken. Ez felveti a lehetőségét, hogy Kv1.3 és Kv1.5 homotetramerek és Kv1.3/Kv1.5 
heterotetramerek együttes jelenléte felelős az MDC sejtekben megfigyelt teljes sejt áramokért, 
hasonlóan a csontvelő eredetű makrofágokhoz és a központi idegrendszer MDC sejtjeihez. A 
következő szempontokat figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a Kv1.3-nak köszönhető a 
vizsgálatunk teljes-sejt árama. A teljes-sejt áram single-exponenciális inaktivációs kinetikát 
mutat, +50 mV-nál ~127 ms időkonstanssal, mely a Kv1.3 homotetramer csatornák 
jellemzője. Ezzel ellentétben, a Kv1.5 homotetramerek nagyon lassú és bifázisos inaktivációs 
kinetikával rendelkeznek, rendre ~450 ms és 5 s időkonstanssal. A Kv1.3/Kv1.5 
heterotetramerek inaktivációs kinetikája a kettő közötti átmenet kellene, hogy legyen, az 
alegységek sztöchiometriájától és az alegységek közötti kooperatív interakciótól függően. Így 
az öt különböző típusú csatorna (homotetramer Kv1.3 és Kv1.5, valamint háromféle 
heterotetramer)  teljes-sejt áramának komplex, lassú komponensekkel tarkított leszálló 
kinetikát kellene mutatnia, ám az MDC sejtek teljes-sejt áramai esetén egyértelműen nem ez 
volt a helyzet. Ráadásul, a homotetramer Kv1.5 csatornák ~30-szor kevésbé érzékenyek TEA-
ra, mint a Kv1.3 homotetramerek. Mivel mind a négy alegység egyenlően járul hozzá a TEA 
kötőhelyhez, a Kv1.3/Kv1.5 heterotetramereknek alacsonyabb TEA affinitással kell 
rendelkezniük, mint a Kv1.3 homotetramerek. Eredményeink megintcsak ennek ellenkezőjét 
mutatják, nevezetesen, a teljes sejt áram  ~50%-a gátolható 10 mM TEA alkalmazásával, mely 
a Kv1.3 csatornákra jellemző.  
A Kv1.5 csatornák nem gátolhatók a vizsgálatban alkalmazott skorpiótoxinokkal (ChTx, 
MgTx).  A Kv1.3/Kv1.5 heterotetramerek kevéssé érzékenyek MgTx okozta gátlásra, az 
alegység sztöchiometriától függően 3-100-szoros affinitáscsökkenésről számoltak be Felipe és 
mtsai.  Így Kv1.5 homo- vagy heterotetramerek számottevő jelenléte reziduális toxin-
inszenzitív áramot eredményezne még olyan magas toxin-koncentrációknál is, amelyek 
egyébként teljesen gátolják a Kv1.3 csatornákat. Ezzel ellentétben, mi a teljes-sejt áram 90%-
nál nagyobb arányú csökkenését mértük 50 nM koncentrációjú ChTx, és teljes gátlást 500 pM 
koncentrációjú MgTx alkalmazásával. Homo- és heterotetramer csatornák keverékének 
jelenlétében a dózis-hatás görbe szignifikánsan eltérne attól, amelyet az egyetlen csatorna és 
az egyetlen inhibitorikus fehérje kölcsönhatása modellez. A mi dózis-hatás görbéink Kd értéke 
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3.4 nM-nak adódott ChTx-ra, és 39.8 nM-nak MgTx-ra, mely értékek a Kv1.3 csatorna 
gátlásának felelnek meg, és pontosan illeszkednek a dózis-hatás görbékre, mely ugyancsak a 
Kv1.5 homotetramerek és a Kv1.3/Kv1.5 heterotetramerek létezése ellen szól az MDC 
sejtekben. Összefoglalva, bár Kv1.5 mRNS-t találtunk IDC és MDC sejtekben is, és a western 
blot vizsgálat is alátámasztotta Kv1.5 alegységek expresszióját ezekben a sejtekben, a fehérje 
expresszió szintje túl alacsony ahhoz, hogy a teljes sejt áram tulajdonságait befolyásolja.   
 
Kizárhatjuk az IKCa1 csatornák (Ca2+-aktivált K+ csatornák, melyet több limfoid sejt 
expresszál) hozzájárulását a teljes-sejt áramhoz, mivel az e csatornák aktiválásához szükséges 
emelkedett intracelluláris szabad Ca2+ -koncentráció hiányzik (a belső pipettaoldat 11 mM 

EGTA-t és 140 mM F−-ot tartalmaz).    
Ezen érvek alapján arra következtetünk, hogy a Kv1.3 csatornák felelősek az outward teljes-
sejt áramért az MDC sejtekben, és az áram tulajdonságai megfelelnek az irodalomban a 
humán T-sejteken leírt Kv1.3 tulajdonságainak. A Kv1.3 expressziója fontos a makrofágok 
aktivációjához, gátlásuk megakadályozza a TNF-α és az IL-8 citokinek szekrécióját. Az agy 
makrofágjai egy másik típusát expresszálják a feszültség-függő csatornának, a Kv1.5-öt, 
amely bizonyítottan nem funkcionális a csontvelő eredetű makrofágokban. A funkcionális 
VGP csatornák oligomer elrendezése kulcsfontosságú lehet az intracelluláris jelátviteli 
folyamatokban, meghatározva a makrofág-specifikus válaszokat különböző élettani 
stimulusokra. Leírták kifelé egyenirányító K+ konduktancia jelenlétét rágcsáló lépből izolált 
dendritikus sejteken, de az áramért felelős ioncsatorna azonosítása nem történt meg. Nemrég 
mutatták ki Kv1.3-szerű és Kv1.5 áramok jelenlétét a központi idegrendszer MDC sejtjein. A 
Kv1.5 áram hiánya a monocita-eredetű MDC sejteken, és annak megléte a központi 
idegrendszer MDC sejtjein felveti a kérdést, hogy a Kv1.5 expresszió nem köthető-e esetleg 
valamilyen speciális funkcióhoz ezen utóbbi sejteken.    
 
A KG-1-et, a CD34+ eritroleukémia sejtvonalat intenzíven tanulmányozzák az IDC sejtek 
potenciális modelljeként, mely különböző citokin koktélokkal stimulálva DC sejt-szerű 
fenotípust és működést eredményez. Bár számos fenotípusos és funkcionális hasonlóságot 
leírtak a DC sejtek és a KG-1 sejtvonal sejtjei között, mi kimutattunk néhány hasonlóságot és 
különbséget is e sejtek között.  Bár a stimulált KG-1 sejtek képesek T sejt proliferációt és 
TCR-mediált apoptózist indukálni, és majdnem olyan hatékonyan szekretálnak 
inflammatorikus citokineket, mint a monocita eredetű DC sejtek, a nem-stimulált KG-1 sejtek 
kevésbé internalizálnak oldott és szilárd anyagokat is, mint az IDC sejtek. Ez utóbbi a 
csökkent fagocitotikus kapacitásnak és speciális ligandok, például immunkomplexek vagy 
apoptotikus alakok korlátozottabb internalizációját mediáló receptoroknak tulajdonítható. 
Elektrofiziológiai vizsgálataink feltűnő különbséget tártak fel a DC sejtek és a KG-1 sejtek 
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ioncsatorna expressziójában is. Biofizikai és farmakológiai oldalról is alátámasztottuk, hogy 
az IKCa1 típusú Ca2+-aktivált K+ csatorna nem-stimulált és stimulált KG-1 sejteken egyaránt 
jelen van. Ezzel ellentétben, a feszültség-függő Nav1.7 és Kv1.3 csatornák, amelyek rendre az 
IDC, illetve az MDC sejtek karakterisztikus csatornái, a KG-1 sejtvonalon nem 
expresszálódnak.   
Ezen adatok összességében arra utalnak, hogy a KG-1 sejtvonal alkalmazható lehet a mieloid 
antigénprezentáló sejtek modelljeként, mivel fenotípusában és funkcionális sajátságaiban 
átfedést mutat a DC sejtekkel, bár az ioncsatorna expressziós profilja jelentősen különbözik a 
DC sejtekétől. Ez korlátozza a KG-1 sejtekből nyert, IDC MDC érését, vagy az IDC sejtek 
élettani működését befolyásoló faktorokra vonatkozó adatok interpretálhatóságát.  
 
Összegezve, megmutattuk, hogy a monocita-eredetű DC sejtek inflammáció indukálta érése 
együtt jár a VGS csatornák sejtfelszíni expressziójának jelentős változásával. Ilyen 
módosulások gyakoriak az immunsejtek terminális differenciálódása során, és két, DC sejthez 
köthető ioncsatorna –melyek expressziója behatárolt, szabályozása kapcsolt, de ellentétes az 
MDC sejtekben– azonosítása hatással lehet az immunsejtek közötti cross-talk célzott 
modulálására. Ismert, hogy a Nav1.7 csatornák bőségesen expresszálódnak a perifériás 
idegrendszerben, de jelenlétük az IDC sejtek membránján egyedülálló az immunrendszerben.  
A VGS csatornák szerepének nem-excitábilis immunsejteken a fagocitózis és a migráció 
segítését tartják, melyek az IDC sejtek alapvető funkciói, így a VGS csatornák szelektív 
gátlása hasznos eszköz lehet az MDC működések befolyásolásához.  A Kv1.3 csatornák 
jelenléte az MDC sejteken nem meglepő, mivel valószínűleg a Kv1.3 felelős a 
membránpotenciál beállításáért, és így szabályozhatja a Ca2+ jelátvitelt a sejtek 
aktiválódásakor.  Ezen csatornák specifikus működésének további vizsgálata, valamint az 
érési folyamat alatti intracelluláris Ca2+ jelátvitel szabályozása új utakat nyithat a DC sejtek 
közvetítésével bekövetkezett T-sejt aktivációban, polarizációban és differenciációban. 
 

B. Endotélsejtek 
Eltekintve számos különböző, EC sejt ioncsatornákat leíró tanulmánytól, napjainkban még 
mindig nyitott kérdés ezen csatornák szerepe a vaszkuláris biológiában. Az ioncsatornák 
molekuláris célpontjai lehetnek új gyógyszereknek, de ahhoz, hogy megfelelően 
alkalmazhassuk az ioncsatornákon ható molekulákat, előszöris azt kell tisztáznunk, hogyan is 
működnek ezek a csatornák élettani körülmények között. Ismerve a tényt, hogy az EC sejtek 
mennyire képesek megváltoztatni az ioncsatorna és egyéb sejtfelszíni molekula 
expressziójukat az őket körülvevő környezet apró eltéréseinek következtében is, a jövőben 
olyan új kísérleti rendszerek fejlesztésére kell törekednünk, amelyek közelebb visznek minket 
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a fiziológiás állapothoz. A fiziológiás állapot nem csupán annyit jelent, hogy az EC sejteket 
VSM sejtekkel vagy extracelluláris mátrix-szal tenyésztjük, hanem jó néhány egyéb tényezőt 
is figyelembe kell vennünk a mérések során. A véráramlás okozta mechanikai erők például 
nemcsak az értónus szabályozásában, hanem az erek remodelingjében, sőt, az ateroszklerózis 
kialakulásában is fontos szerepet játszanak.   
 
Kísérleteink a patkány arteria mesenterica superior EC rétegéből ‘in situ’ regisztrált 
különböző K+ áramok expresszióját és jellemzőit mutatják be. Több elektrofiziológiai 
vizsgálatot végeztek EC sejteken, a mi célunk olyan kísérleti rendszer kifejlesztése volt, mely 
az eddigieknél lényegesen élethűbb körülmények megteremtésével vezethet a vaszkuláris 
elektrofiziológia jobb megértéséhez. Megmutattuk, hogy patch clamp technika alkalmazásával 
szövetben is regisztrálhatóak ionáramok, nemcsak izolált EC sejtekben. Felállítottuk és 
optimalizáltuk a mikrovaszkuláris miográfot a tanulmányozott erekre, így az EC sejtek 
megtartották kapcsolataikat egymással és az alattuk elhelyezkedő VSM sejtekkel is. Az 
elrendezés alkalmazása kiküszöbölheti a sejtizolálás vagy –tenyésztés indukálta lehetséges 
ioncsatorna expresszió módosulásokat.   
 
Neurobiotin jelöléssel igazoltuk, hogy az EC sejtekről regisztrálunk áramot, és, hogy az EC 
sejtek gap junction-ökön keresztül elektromos kapcsolatban maradnak egymással funkcionális 
syncytiumot alkotva. Az EC sejtekből a VSM sejtekbe történő neurobiotin diffúziót nem 
tapasztaltunk, de a festék transzferének hiánya nem zárja ki az elektromos kapcsolatot a két 
sejttípus között. A kísérleti rendszerünk alacsony optikai felbontóképessége miatt nem tudtuk 
pontosan megmérni az EC sejtek méretét, de korábbi tanulmányok 20-40 μm-nek találták.  

A gap junction csatornák 18β-gly gátlása szignifikáns csökkenést okozott az inward és 
outward áramok amplitudójában, ami az EC sejtek elektromosan kapcsolt hálózata mellett 
szól. Mivel a gap junction alacsony ellenállású és nagy konduktanciájú vezetést biztosít, az 
EC sejtréteg funkcionális syncytiumot alkot, szabályozza a membránpotenciál-változásokat az 
érszakaszon, így uniform sejtválaszokat eredményez. A hosszanti jelátvitel kiegészülhet az 
áramok sugárirányú mozgásával az EC és VSM sejtek között MEGJ-n keresztül, ami az EC-
VSM sejtek határán helyezkedik el, és a vazomotor tónust koordinálja.  
 
Az ‘in situ’ patch-clamp technika alkalmazásával a patkány mesenteriális artéria EC sejtjein 
elektrofiziológiai és farmakológiai szempontból különböző K+ csatornákat azonosítottunk, 
mint Kir, SKCa, IKCa1 vagy BKCa.  
Az irodalomban ismert, hogy különböző EC sejttípusok K+ csatorna expressziója eltér. Az 
egyik legrészletesebben leírt ioncsatorna az EC sejten az Kir, mely a nyugalmi 
membránpotenciált szabályozza nem-stimulált sejteken. Munkánkban szintén megmutattuk az 



26 

 

Kir, jelenlétét, melyet hiperpolarizáló feszültség-lépcsőkkel váltottunk ki −60 mV 
tartópotenciálról, és igazoltuk Ba2+-érzékenységét is. Az inward áramok aktiválhatóak voltak 
hiperpolarizáló feszültség-lépcsőkkel  −60 mV tartópotenciálról. Ez látszólagos ellentétben áll 
az Kir csatornák viselkedésével, ami áramvezetést jelent a K+ egyensúlyi potenciáljánál (ebben 

a munkában −87 mV) negatívabb membránpotenciáloknál. Az inkonzisztencia legfontosabb 
magyarázata, hogy az ohmikus szivárgást nem kompenzáltuk a regisztráláskor.  Az EC sejtek 
expresszálnak néhány nem feszültség-függő csatornát, ami miatt nem egyértelmű a szivárgási 
áram korrekciójához használandó referencia-feszütség. A szivárgás léte általában a Nernst 
egyenlet alapján számolt K+ egyensúlyi potenciálnál pozitívabb értékek felé tolja a teljes-sejt 
áram egyensúlyi potenciálját. Az Kir másik jele a K+ egyensúlyi potenciálja fölötti 
szignifikáns K+ áramok hiánya. Az Kir ezen tulajdonságát nem tudtuk demonstrálni a 
munkánkban, egyéb nem feszültség-függő K+ csatornák, pl. IKCa1 jelenléte miatt. A Kir 
csatorna jellemezhető a lineáris I-V összefüggés és hogy a kifelé folyó K+ áram jelenlétével a 
K+ egyensúlyi potenciál felett.  
A patkány mesenteriális artériából frissen izolált EC és VSM sejteket vizsgálva Kir 

expresszióját csak az EC sejteken mutatták ki, −150 mV-on −190±16 pA maximális 
amplitudóval. Néhány olyan munka is megjelent, melyben izolált VSM sejteken (főleg kis 
artériákon vagy arteriolákon) is leírták Kir csatornák jelenlétét, de Kir áramokat mégis inkább 
izolált EC sejteken találtak. Crane és mtsai mutatták meg, hogy az endotélium eltávolítása a 
patkány mesenteriális artériájáról megszűnteti a Ba2+ -szenzitivitást, ami arra utal, hogy 
ezekben az erekben az Kir áramok az EC rétegben expresszálódnak. 
 
SKCa és IKCa1 csatornák jelenlétét mutattuk meg EC sejteken, melyet már széleskörben leírtak 
tenyésztett és frissen izolált kis artériákon is a múltban. Frissen izolált egér aorta EC sejtek K+ 
áramát jelentős mértékben (44%) gátolta apamin és ChTx alkalmazása +80mV-on.   Patkány 
arteria carotis EC sejtjeiben a szelektív IKCa1 blokkoló TRAM34 a maximális áram 
amplitudóját a kontroll 60-70%-ára csökkentette. Ezek az értékek hasonlítanak a mi 
munkánkban kapottakhoz, hiszen az apamin 55-60%-ra, a TRAM34 60-70%-ra csökkentette a 
maximális áram amplitudóját a kontroll körülmények között mérthez képest, ami arra utal, 
hogy intakt EC sejtekben a teljes membrán K+ konduktancia szignifikáns hányadát SKca és 
IKCa1 csatornák adják. Ismert, hogy e csatornák aktiválása és/vagy az EC sejtek 
hiperpolarizációja EDHF-mediált válaszokat vált ki. Továbbá, a TEA-érzékeny K+ áramok 
ACh-mediált növekedése arra utal, hogy a teljes membrán K+ konduktanciához számottevő 
mértékben hozzájárul a KCa áram is.  
Patkány mesenteriális artériában az ACh emeli az EC sejt [Ca2+]i-ját a Ca2+ intracelluláris 
raktárakból történő felszabadulásának serkentése, valamint a Ca2+ influx plazmamembránon 
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keresztüli fokozása révén, ami SKCa és IKCa1 csatornák aktiválódásához, így fokozott NOS 
aktivitáshoz és NO szintézishez vezet. Patkány mesenteriális artériában a BKCa csatornák 
expresszióját kizárólag a VSM sejteken írták le, így az eredményünk, mely szerint az outward 
áram IbTx-ra érzékeny, jelentheti azt, hogy BKCa jelen van az EC sejteken is, de jelentheti 
akár azt is, hogy az EC sejtek és a VSM sejtek elektromosan kapcsoltak MEGJ-n keresztül. Ez 
utóbbiból az is következhet, hogy az intakt EC sejtről regisztrált áramokat a VSM sejtek BKCa 
áramai modulálják MEGJ-n keresztül, mely összhangban van más korábbi írásokkal, melyek 
kétirányú kapcsolatot jeleznek a két sejtréteg között. Ez a kommunikáció történhet a 
depolarizáció vagy hiperpolarizáció direkt terjedésével, vagy egyéb szabályozó molekulák, 
mint  Ca2+ vagy IP3 mozgásával, egyik sejttípustól a másikig diffundálva. 
 
Befejezésül, az intakt EC sejtek homocelluláris gap junction-ökön keresztül kapcsolódnak 
egymáshoz funkcionális syncytiumot alkotva. Kir, ahogy SKCa és IKCa1 is, szabályozzák a 
membránpotenciál-változásokat az érfalban és szabályozzák a VSM tónust a MEGJ-n 
keresztül. Továbbá, az általunk patkány mesenteriális artérián regisztrált BKCa áramok 
lehetséges, hogy a VSM sejtekből erednek, és módosíthatják az EC sejtek áramait a MEGJ-n 
keresztül. 
 
Összefoglalva, kísérleti rendszerünk előnye az EC sejtek minimális „bolygatása”, melynek 
köszönhetően megtarthatják kapcsolataikat a szomszédos sejtekkel. Az EC sejtek ioncsatorna 
expressziója jelentősen hozzájárul a vaszkuláris tónus in vivo szabályozásához; így ezen 
csatornák csökkent működése fontos szerepet játszhat különféle endotél diszfunkcióhoz 
köthető betegség kialakulásában, károsodott vazodilatációban. Eredményeink azt mutatják, 
hogy patkány mesenteriális artéria EC sejtjei Kir áramot expresszálnak, mely a SKCa és IKCa1 
áramokhoz hasonlóan részt vesz a membránpotenciál fenntartásában, és hiperpolarizációt 
okozhat. Az ACh növeli a TEA-szenzitív K+ áramot, mely szintén hiperpolarizációt 
eredményezhet. Nagy konduktanciájú BKCa áramot regisztráltunk az EC sejtrétegről, ami arra 
utalhat, hogy a VSM sejtek hiperpolarizációja áttevődhet az EC rétegre MEGJ közvetítésével. 
Végül, mind az EC, mind a VSM sejtek tekinthetők szenzornak és effektornak is, és az egyik 
aktiválódása koordinált választ válthat ki a másikban.  
Jövőbeli tervünk tovább vizsgálni e csatornák pontos szerepét a Ca2+ szignalizációban és a 
vazodilatációban. Bár az EC sejtek hálózatban szervezett komplex működése kihívást jelent a 
keringés kutatásban, biztosak vagyunk abban, hogy ezekkel az in situ eredményekkel 
munkánk szignifikánsan hozzájárul az EC sejtek élettanának jobb megértéséhez, és az itt leírt 
módszer segíteni fogja a további elektrofiziológiai és funkcionális vizsgálatokat az EC 
sejteken.  
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VI. Összefoglalás 

A sejtek gyorsan alkalmazkodnak az extracelluláris környezet megváltozásához gén- és 
inocsatorna expressziójuk módosításával. Megfelelő mérések végzéséhez fontos olyan in vivo 
rendszerekhez a legközelebb álló modellt alkalmazni. Munkánkban két különböző sejttípus, a 
humán dendritikus sejt (DC sejt) és a patkány arteria mesenterica superiorból származó 
endotélsejt (EC sejt) ioncsatornáit jellemeztük élettani körülmények között. Elektrofiziológiai 
vizsgálataink során egy DC modell sejtvonalat (KG-1) is alkalmaztunk, és az azon kapott 
áramokat összehasonlítottuk a DC sejteken mértekkel. Az immunrendszerben a VGPC, Kir, és 
KCa csatornák határozzák meg a membránpotenciált és az intracelluláris Ca2+ jelátviteli 
útvonalak szabályozását, melyek a proliferációhoz és differenciálódáshoz szükségesek. 
Munkánkban elsőként írtuk le, hogy az éretlen monocita-eredetű DC sejtek feszültség-függő 
Na+ csatornát expresszálnak (Nav1.7).  Az éretlenből érett DC sejtté történő átalakulás 
azonban a Nav1.7 expresszió eltünésével, és feszültség-függő Kv1.3 K+ csatornák 
expressziójának megjelenésével jár. A Kv1.3 jelenléte gyakori immunsejtekben, így a 
szelektív Kv1.3 blokkolók szerephez juthatnak az érett DC sejtek különböző funkcióinak, 
mint migráció, citokin szekréció, T-sejt aktiváló képesség gátlásában. Nem-stimulált és 
stimulált KG-1 sejtek egyaránt csak KCa csatornát expresszálnak, emiatt elektrofiziológiai 
vizsgálatokhoz nem tekintjük a DC sejtek ideális modelljének. Az EC sejtek működését 
meglehetősen befolyásolja az izolálás és sejttenyésztés. A korábbi elektrofiziológiai mérések 
izolált vagy tenyésztett EC sejteken történtek, figyelmen kívül hagyva az EC sejtek és a 
vaszkuláris simaizomsejtek komplex és finoman összehangolt működését. Kifejlesztettünk 
egy olyan módszert, mely lehetővé teszi az EC sejtek ioncsatornáinak azonosítását és 
karakterizálását azok természetes környezetében. Patkány mesenteriális artériáját gyűrű 
preparátumként erősítettük rá mikrovaszkuláris miográfra, hogy teljes-sejt áramot 
regisztráljunk ‘blind’ patch clamp üzemmódban. Neurobiotin jelöléssel bizonyosodtunk meg 
arról, hogy az intakt EC sejtek gap junction-on keresztül elektromos kapcsolatban állnak 
egymással, és a 18β-gly gap junction gátló csökkentette az outward és inward áramokat. 
BaCl2-ra szenzitív Kir áramokat, kis (SKCa), közepes (IKCa1) és nagy konduktanciájú (BKCa), 
rendre apaminra, TRAM 34-re és IbTx-ra érzékeny áramokat figyeltünk meg. Továbbá, TEA-
ra érzékeny outward K+ áramokat, melyeket az ACh fokozott. Élettani körülmények között az 
Kir áramnak a nyugalmi membránpotenciál fenntartásában van szerepe, míg az SKCa és IKCa1 
főleg a membrán hiperpolarizációját okozza. A munkában leírt BKCa áram a vaszkuláris 
simaizomrétegből eredhet, és mioendoteliális transzferrel esetleg befolyásolhatja az EC sejtek 
membránpotenciálját.   
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