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1. BEVEZETÉS 
 
1.1 A Kv1.3 csatorna általános jellemzQi 

Az immunrendszer és a központi idegrendszer jellemzQ feszültségfüggQ K+ csatornája, 

a hKCNA3 gén által kódolt Kv1.3 ioncsatorna a feszültség-vezérelt ioncsatornák Shaker 

családjába tartozik. A Kv1.3 csatorna négy egymáshoz nem kovalensen kapcsolódó 

alegységbQl áll, az alegységek kb. 500 aminosavat tartalmaznak. Minden egyes alegység hat, 

a membránt teljes egészében átérQ helikális transzmembrán szegmensbQl áll (S1-S6), ezekhez 

és az Qket összekötQ extra- és intracelluláris hurkokhoz jól meghatározott funkciók tartoznak. 

Az S5 és S6 domének közötti szakasz az S6 szegmenssel együtt a pórus régiót képezi, 

amelyen keresztül az ionok átjutnak a membránon. Itt található egy négy aminosavat 

tartalmazó szekvencia, amelyet több különbözQ kálium csatornában is azonosítottak, és 

amelyrQl kísérleti eredmények alapján feltételezhetQ, hogy a K+ szelektivitásért felelQs. Az S5 

és S6 közötti régió toxin, kötQhelye is. Mutagenezis vizsgálatok szerint az S4 szegmens  hét 

Arg–X–X–Arg motívumot tartalmaz, és az S2 és S3 doménekkel együtt a feszültségszenzort 

alkotja.  

  A csatorna aktivációs küszöbe kb. &60 mV, és a nyitási valószín_ség fokozatosan nQ a 

feszültséggel kb. 0 mV-ig. A Kv1.3 csatorna inaktiválódik, ha hosszú ideig tartó, vagy 

ismétlQdQ depolarizáló impulzust alkalmazunk. Ennek az un. C-típusú lassú inaktivációnak a 

mechanizmusa különbözik a Shaker vagy más Kv típusú csatorna N terminális „ball and 

chain”  típusú inaktivációjától. Szemben az N-típusú inaktivációval, a C-típusú inaktivációt az 

extracelluláris tér ionösszetétele és a pórus extracelluláris részében található aminosavak 

tulajdonsága befolyásolja. 

A Kv1.3 C-tíusú inaktivációja sokkal lassabb, mint a rokon Kv1.x csatornák 

inaktivációja, így az aktivált Kv1.3 csatornák jelentQs K+ fluxust képesek létrehozni, mielQtt a 

nem-vezetQ inaktivált állapotba kerülnek. A Kv1.3 csatornák ezen tulajdonságai, valamint a 

limfociták kis mérete és membránjának rendkívül magas ellenállása (10-20 GY) biztosítják 

azt, hogy a T sejtek nyugalmi membránpotenciálját kis számú aktív csatorna is képes 

fenntartani. 

 
1.2 Az ioncsatornák és a limfocita aktiváció kapcsolata 

A limfociták specifikus antigén hatására bekövetkezQ klonális proliferációja az 

immunrendszer m_ködésének egyik meghatározó eseménye. A folyamatban az ioncsatornák 
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és a sejt aktiváció kapcsolata szempontjából döntQ szerepe van a Ca2+-dependens jelátviteli 

útvonalnak.  

A T sejt receptor/CD3 komplexet (TCR/CD3) az antigén prezentáló sejt fQ 

hisztokompatibilitási komplex (MHC) fehérjéihez kötQdQ antigén aktiválja, amely számos 

intracelluláris protein kináz transzlokációját és a foszfolipáz Cけ enzim (PLCけ) aktív alakjának 

kialakulását eredményezi. Az enzim a foszfatidilinozitol-diszfoszfát membránlipidet inozitol-

triszfoszfátra (IP3) és diacilglicerolra hasítja. A diacilglicerol a protein-kináz C (PKC) 

útvonalat aktiválja, amely számos intracelluláris szubsztrát foszforilációjához vezet. A másik 

jelátviteli út magába foglalja az IP3-függQ Ca2+ felszabadulást az endoplazmatikus 

retikulumból, valamint a raktárak kiürülését követQ Ca2+ beáramlást az extracelluláris térbQl. 

Szemben az idegsejtek és izomsejtek gyors Ca2+ tranzienseivel, a limfocitákban a Ca2+ 

koncentráció növekedése lassú, több óráig tartó folyamat lehet, melynek eredményeképp a 

sejtek proliferációját elindító gének (pl. IL-2 gén) átírása következik be. Ez a Ca2+ szint 

növekedés nagyon fontos a limfoiták antigén felismerési és válaszadó m_ködésében. 

 A Ca2+ ionok a Ca2+ jel fenntartott fázisában Ca2+ szelektív csatornákon keresztül 

jutnak át a plazmamembránon az endoplazmatikus retikulum Ca2+ raktárának kiürülését 

követQen.  A jelenség hátterében álló csatornát kalcium felszabadulás aktiválta Ca2+ 

csatornának (angol rövidítés: CRAC) nevezik. A nyitott CRAC csatornákon keresztül folyó 

áram elektrokémiai hajtóerejéhez komoly hozzájárulást ad a sejtek membránpotenciálja. A T 

sejtek nyugalmi membránpotenciálja /50 és /60 mV között van, melyet döntQen két 

különbözQ K+ csatorna, a feszültség-függQ depolarizáció-aktivált Kv1.3 és a Ca2+-aktivált K+ 

csatorna (IKCa1) határoz meg. E két ioncsatorna által létrehozott kation kiáramlás a 

sejtmembránt hiperpolarizált állapotban tartja még a depolarizáló hatást jelentQ Ca2+ influx 

mellett is, biztosítva ezzel a Ca2+ beáramláshoz szükséges hajtóerQt, és így a megfelelQ Ca2+-

mediált jelátvitelt.  

 
1.3  A Kv1.3 csatornák gátlószerei specifikus immunszuppressziót okoznak 

Struktúrálisan nagyon különbözQ nem peptid típusú vegyületrQl bizonyosodott be, 

hogy gátolni képesek a limfociták Kv1.3 csatornáit. Ezen vegyületek (pl. 4-aminopiridin, 

TEA, correolide, progeszteron, ShK-Dap22, melatonin, stb.) kötQdési mechanizmusukat, 

sztöchiometriájukat és kötQhelyeiket illetQen is igen sokszín_ek. A gátlószer csoport közös 

neve ennek megfelelQen „kis-molekula” inhibítor.  A klasszikus nem peptid típusú 

csatornablokkolók (pl. 4-aminopiridin, tetraetil-ammónium) mikromoláris illetve millimoláris 

koncentrációban gátolták a Kv1.3 csatornákat. Ezen molekulák közül a csatornák szerkezet-

 2



funkció vizsgálata szempontjából kiemelkedQ jelentQség_ a tetraetil-ammónium (TEA), 

melynek segítségével a K+ csatornák N- és C-típusú inaktivációja elkülöníthetQ. 

A Kv1.3 csatornablokkolók másik csoportjába a peptid típusú toxinok tartoznak. Az 

elsQ nanomoláris koncentrációban is hatékony ilyen toxin a skorpió venomból izolált 

charybdotoxin (ChTx) volt (Kd = 2.2 nM), késQbb több nanomoláris és pikomoláris affinitású 

skorpió venom eredet_ csatornablokkoló peptidet is felfedeztek, mint pl. a noxiustoxin, 

kaliotoxin, margatoxin, agitoxin-2, hongotoxin, Pi 1-3, stb. A skorpiómérgekbQl izolált K+ 

csatorna toxinok 30-40 vagy 60-70 aminosavból állnak, amelyeket 3 vagy 4 diszulfid híd 

stabilizál. Az elsQdleges szerkezet homológiája alapján 19 alcsoportot írtak le.  

A specifikus blokkolók fontos információt szolgáltattak a Kv1.3 csatornák pórus 

régiójának szerkezetérQl és a toxin-csatorna közötti molekuláris kölcsönhatásokról. A ChTx-

et igen széles körben használták fel erre a célra, a kísérleti stratégia magába foglalta a toxin 

receptorok és a toxinok komplementáris mutagenezisét. A kísérletekbQl többek között az 

alábbi általános következtetések vonhatók le: 

1,  A toxinok receptorának jelentQs  részét az S5-S6 hélix közötti hurok S5-höz közeli 

régiója, valamint a pórus szelektivitási filterében elhelyezkedQ aminosavak oldalláncai adják.  

2, A toxinok oldaláról a K+ csatornák gátlásáért felelQs struktúrális elem a 

referenciaként választott, a ChTx 27-es pozíciójának megfelelQ helyen lévQ lizin, ill. a ChTx 

36-os pozíciónak megfelelQen pedig egy aromás aminosav, amelynek aromás gy_r_je ~7 Å 

távolságra helyezkedik el a centrális lizin c szénatomjától. A csatornaszájadékba mélyen 

behatoló pozitív töltés_ lizin kitüntetett szerepet játszik a kationok csatornaszájadékból 

történQ kiszorításában. 

A K+ csatornák és a limfociták aktivációja közötti kapcsolat eddigi legmeggyQzQbb 

bizonyítékai farmakológiai kísérletekbQl származnak. In vitro kísérletek bizonyították, hogy a 

Kv1.3 ill. IKCa1 csatornák peptid és nem-peptid természet_ gátlószerei hatékonyan képesek 

gátolni a TCR aktivációt követQ Ca2+ válasz fenntartott fázisát, és ennek következtében a 

sejtek proliferációját. A gátlószerek depolarizálták a T sejtek membránját, ami a csökkent 

elektrokémiai hajtóerQ miatt gátolta a Ca2+ influxot a CRAC csatornákon keresztül.  

 Az elmúlt évben Chandy és munkatársai jelentQs felfedezést tettek a Kv1.3 csatornák 

T sejt altípus-függQ expressziója terén, ami komoly lendületet ad további kísérleteknek. 

Felfedezték, hogy a sclerosis multiplex-ben szenvedQ betegek betegek vérébQl izolált, a 

betegség patogenezisében döntQ szerepet játszó krónikusan aktivált effektor memória T sejtek 

(TEM; CCR7/CD45RA+//) igen nagy számban fejeznek ki Kv1.3 csatornákat (kb. 1500/sejt), 

míg IKCa1 csatorna expressziójuk nem jelentQs. Ezzel szemben naïve (CCR7+CD45RA+) és 
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centrális memória T sejtek (TCM; CCR7+CD45RA/) esetén a mitogén indukált proliferáció a 

Kv1.3 csatornák expressziójának enyhe (~250/sejtå~400/sejt), ugyanakkor az IKCa1 

csatornák expressziójának jelentQs fokozódásával (8-10/sejtå500/sejt) jár együtt. A Kv1.3 

nagy affinitású gátlószerei (pl. ShK toxin, IC50~100 pM) csak a TEM sejtek osztódását gátolták 

specifikusan, a proliferáció gátlás alól a nyugvó (naïve) és TCM sejtek az IKCa1 csatornák 

fokozott expressziójával mentesülnek. Így a Kv1.3 szelektív inhibítorai specifikus 

immunszuppressziót okoznak. Ezek alapján érthetQ az igény a gyógyszergyárak részérQl 

minimális mellékhatással rendelkezQ, terápiás célra is alkalmazható, a Kv1.3 csatornát 

specifikusan blokkoló vegyületek iránt. 

  

1.4 A T sejt aktivációban résztvevQ proteinek térbeli elrendezQdése és 

kapcsolatuk a Kv1.3 csatornákkal 

A limfociták aktivációjának TCR/CD3 és MHC kölcsönhatáson alapuló sematikus 

képe jelentQsen megváltozott az elmúlt néhány évben az immunológiai szinapszis 

(továbbiakban IS) felfedezésével. Az IS az antigént prezentáló és az azt felismerQ sejt közötti 

interakciós felszínt jelenti, ahol a specifikus kölcsönhatások a plazmamembrán fehérjéinek 

csoportosulását és mikrométer skálájú membrán doménekbe történQ szegregációját 

eredményezik. Az így kialakuló szupramolekuláris aktivációs komplex közepén (cSMAC) a T 

sejtek oldalán többek között a TCR/CD3, CD28 és CD2 membrán proteinek találhatók, míg a 

periférián (pSMAC) az LFA-1 adhéziós molekulák ölelik körül és stabilizálják a szinapszist.  

A membrán proteinek átrendezQdéséhez hasonló változások jönnek létre a citoszolban is, ahol 

a szinapszis perifériás részén talin, míg centrálisan Lck és PKCs halmozódik fel. A fehérjék 

csoportosulása és térbeli orientációja biztosítja azt, hogy a TCR/CD3 komplex aktiválása 

hatékony legyen a protein kinázok molekuláris proximitásba kerülése eredményeként. Az 

immunológiai szinapszis kialakításában, a molekulák szegregációban fontos szerepe van a 

citoszkeletonnak és lipid raftoknak is.  

Számos biokémiai és biofizikai kísérlet sugallta azt, hogy a már megismert 

molekulákon kívül a Kv1.3 K+ csatornák is részesei lehetnek az immunológiai szinapszis 

kialakulásával létrejövQ szignalizációs komplexnek. Ezek közül is kiemelendQ a Kv1.3 

csatornák p56lck kináz általi szabályozása a T sejtek Fas receptor-mediált apoptózisa során. A 

Kv1.3 csatornák hDlg adaptor fehérjén keresztül kölcsönhatásban állnak a T sejt jelátvitelben 

központi szerepet játszó p56lck-val, biztosítva ezzel a Kv1.3 tirozin foszforilácó révén történQ 

szabályzásának térbeli feltételeit.  
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Ezen információk alapján indokoltnak láttuk a Kv1.3 csatornák membrán síkjában 

való lokalizációjának vizsgálatát, valamint a csatornák és a T-sejt receptor komplex, illetve a 

lipid raftok egymáshoz képesti viszonyának tisztázását. 

 

2. CÉLKIT^ZÉSEK 

 
1, Ismert, hogy a Kv1.3 csatornablokkolóknak immunszuppresszív hatása lehet. A 

gyógyszergyárak részérQl fennálló érdeklQdés minimális mellékhatással rendelkezQ, terápiás 

célra is alkalmazható csatornablokkoló vegyületek iránt indokolta új Kv1.3 gátlószer 

keresését. Kísérleteinkben arra kerestünk választ, hogy az Anuroctonus phaiodactylus skorpió 

mérgébQl nyert anuroctoxin hatékonyan és specifikusan blokkolja-e a Kv1.3 csatornát. 

 

 

2, Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen a Kv1.3 csatorna sejtfelszíni eloszlása a 

limfocita membránban, a csatornák eloszlásában található-e inhomogenitás.  Emellett 

vizsgálni kívántuk, hogy van-e az immunológiai folyamatokban fontos szerepet játszó 

TCR/CD3 receptor komplex és a feszültségfüggQ Kv1.3 csatorna között térbeli asszociáció. 

 

 

3, Számos biokémiai és biofizikai kísérlet sugallta, hogy a már megismert 

molekulákon kívül a Kv1.3 K+ csatornák is részesei lehetnek az immunológiai szinapszis 

kialakulásával létrejövQ szignalizációs komplexnek. Ezért vizsgálni kívántuk, hogy milyen a 

csatorna eloszlása a target sejttel kontaktusba lépQ citotoxikus T limfociták felszínén, jelen 

van-e a Kv1.3 az immunológiai szinapszisban, van-e szerepe a citotoxicitásban.  

 

 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1 Sejtek 

Kísérleteinkhez Jurkat TagC15 limfocitákat, COS-7 sejteket, citotoxikus egér T 

sejteket (CTLL-2), humán perifériás limfocitákat, JY limfoblasztokkal együtt növesztett 

perifériás vér mononukleáris sejtjeibQl nyert CD8+ humán CTL sejteket, valamint a mKv1.1 

és rKv1.2 csatornákat stabilan expresszáló L929 és B82 sejteket használtunk.  
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3.2 Skorpió toxinok 

A felhasznált toxinok tisztítása magas nyomású folyadék kromatográfiás eljárással 

(HPLC) történt. A skorpió venomot az állatokból elektromos stimulációval nyertük. Az 

anuroctoxin szekvenciáját Beckamm LF 3000 analizátor segítségével határoztuk meg, az 

aminosav szekvenciákat ClustalX, BLAST és FASTA keresQ programokkal hasonlítottuk 

össze. A toxinok izolálását és a szekvencia analízist kollaborációs partnerünk (Dr. Possani) 

laboratóriumában végezték. 

 
3.3  Molekuláris biológia 

A FLAG epitópot (DYKDDDDK) pRC/CMV-Kv1.3 plazmidba klónoztuk, az S1 és 

S2 transzmembrán szegmens közötti extracelluláris szakaszba. A mutáns csatornákat lipofil 

reagenssel (Effectene vagy Lipofectamine), vagy elektroporációval juttattuk a sejtekbe. 

 
3.4 Jurkat sejtek transzfekciója 

24 órával a transzfekció elQtt a sejteket friss médiumba raktuk, biztosítva ezzel, hogy a 

transzfekció idejére a sejtek logaritmikus növekedési fázisba kerüljenek. A Jurkat sejteket 

Effectene reagenssel transzfektáltuk a vad típusú (Kv1.3/WT) vagy mutáns (Kv1.3/FLAG) 

csatornát úgy, hogy a DNS/reagens arány 1 og/25 ol volt, a 60 mm-es petri edény 4·106 sejtet 

tartalmazott 5.2 ml végtérfogatban. A sejteket 24 óráig növesztettük az immunogold és 

fluoreszcens vizsgálatok elQtt.  

 

3.5 CTLL-2 sejtek transzfekciója 

A CTLL-2 sejteket  tranziensen kotranszfektáltuk vad típusú (Kv1.3/WT) vagy 

mutáns (Kv1.3/FLAG) Kv1.3 csatornát kódoló plazmiddal és CD4 gént kódoló Ccd4neo 

plazmiddal (5.0 kb; CD4-et kódoló pUC/CMV) 5:1 arányban, elektroporációval. A rKv2.1 

vagy Shaker IR  ioncsatornákat hasonló módszerrel transzfektáltuk CTLL-2 sejtekbe. 

 

3.6 Cos-7 sejtek transzfekciója 

A Cos-7 sejteket tranziensen kotranszfektáltuk hKv1.2 csatornát kódoló plazmiddal és 

zöld fluoreszcens proteinnel (GFP) 5:1 arányban, elektroporációval. Az áramokat a 

transzfekció után 3 nappal mértük, a GFP pozitív transzfektált sejteket fluoreszcens  

mikroszkóppal azonosítottuk. 
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3.7 CTL transzfekció és a CTL-JY kontaktus kialakítása 

A CTL sejeket Lipofecamine 2000 reagenssel transzfektáltuk Kv1.3/FLAG csatorna 

génnel a gyártó instrukciói szerint. A transzfekció után 24 órával a sejteket fenolvörös nélküli 

RPMI 1640 médiummal mostuk, és 2.5 x 105 CTL sejtet adtunk ugyanennyi JY sejthez 1 ml 

fenolvörös nélküli RPMI 1640 médiumban. A sejtkeveréket 1 percig centrifugáltuk 200 g-vel 

és 37 °C hQmérsékleten inkubáltuk 5 percig. A konjugált sejteket jégen tartottuk 1 % 

paraformaldehides PBS-ben 1 órán át. 

  

3.8 Elektrofiziológia 

  A sejtmembrán áramokat patch-clamp technika teljes sejt konfigurációjában mértük 

Axopatch 200A erQsítQt használva, feszültség-zár üzemmódban. A T sejteket monoklonális 

antitest adhézióval szelektáluk. 

Az adatgyüjtéshez és az áramgörbék analíziséhez a pClamp8 programcsomagot 

használtuk. A külsQ oldat összetétele (mM): 145 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 2.5 CaCl2, 5.5 

glükóz, 10 HEPES (pH 7.35). A belsQ oldat összetétele (mM): 140 KF, 2 MgCl2, 1 CaCl2, 10 

HEPES, 11 EGTA (pH 7.22), kivéve a kalcium aktivált kálium áram méréseket, amikor 150 

K-aspartate, 5 HEPES, 10 EGTA, 8.7 CaCl2, 2 MgCl2, (pH 7.2) tartalmú oldatot használtunk. 

Az utóbbi esetben a pipetta oldatban a szabad Ca2+ koncentrációja 1 たM volt. 

Az Kv1.3 blokkolókat tartalmazó oldatokat gravitációs perfúziós rendszerrel juttattuk 

el a sejtekhez.  Minden esetben legalább 3 független mérést végeztünk, a Kd értékeket  átlag ± 

SEM formában adtuk meg. 

 

3.9  Áramlási citometriás mérések 

A Kv1.3/FLAG csatornával transzfektált Jurkat sejtek specifikus jelölQdésének 

vizsgálatához a Kv1.3/WT illetve Kv1.3/FLAG csatornákkal transzfektált Jurkat sejteket anti-

FLAG-M2 monoklonális primer és FITC-konjugált nyúl-anti-egér IgG poliklonális szekunder 

antitesttel (F-RAMIG, SIGMA), a kontroll mintákat csak F-RAMIG-gal jelöltük, és a 

fluoreszcencia jelet áramlási citométerrel detektáltuk. A Becton Dickinson FACSCalibur 

áramlási citométer 488  nm-es vonalát használtuk gerjesztéshez.  
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3.10 Immunogold jelölés 

A Kv1.3 csatornával transzfektált Jurkat sejteket anti-FLAG-M2 primer antitesttel  és 

10 illetve 30 nm átmérQj_ aranygömbbel konjugált poliklonális szekunder jelöltük 

transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálathoz. 

 

3.11 CLSM 

Jurkat sejteken a CD3 receptorokat Alexa Fluor 633-mal konjugált anti-CD3-mal, a 

csatornákat pedig anti-FLAG-M2 (egér anti-humán) primer, és Alexa Fluor 546-tal konjugált 

RAMIG szekunder antitestekkel jelöltük. A CTL illetve JY sejtek felszínén a Kv1.3/FLAG 

ioncsatornákat hasonlóképpen, az MHC I-et fluorescein-konjugált W6/32 antitesttel, a CD8+ -

at Alexa Fluor 647-konjugált MEM31 antitesttel jelöltük. 

A Jurkat és CTL sejtek molekuláinak sejtfelszíni eloszlásának tanulmányozására Zeiss 

LSM 510 mikroszkópot használtunk. A kiértékeléshez a duplán jelölt sejtek CLSM-mel 

készült projekciós képeinek alsó vagy felsQ 2-3 optikai szeletét használtuk. A proteinek 

kolokalizációját a képpárok x és y pixel intenzitásainak keresztkorrelációjából számoltuk a 

következQ képlet alapján: 
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ahol C a korrelációs koefficiens, xij és yij az x és y képek i és j koordinátájú pixeleinek egyedi 

fluoreszcencia szintje, (x) és (y)  a megfelelQ képek átlagos pixel intenzitásait jelölik.  

 

4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 
4.1 Az anuroctoxin a Kv1.3 csatorna hatékony blokkolója 

Célunk volt egy új, hatékony, specifikus Kv1.3 csatorna blokkoló keresése. Ennek 

érdekében az Anuroctonus phaiodactylus  nev_ skorpióból több lépcsQben izolált anuroctoxin 

hatását vizsgáltuk különbözQ ioncsatornákra. A skorpió venomjának HPLC-vel tisztított 

frakciói közül a hatékonyan gátló frakció tovább tisztított alfrakciói közül a 24.72 retenciós 

idej_ bizonyult hatékony Kv1.3 gátlószernek (anuroctoxin, Kd = 0.73 nM), ennek a hatását 

más ioncsatornákra is megvizsgáltuk heterológ expressziós rendszerekben vagy perifériás 

limfocitákon annak bizonyítására, hogy a gátlás specifikus a Kv1.3 csatornára.  
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Humán perifériás T limfocitákon teljes sejtes üzemmmódban, voltage-clamp 

technikával az Anyagok és módszerekben leírt kísérleti körülmények között Kv1.3 csatorna 

áramokat mértünk. 0.5 nM anuroctoxin hatására a csatornák kb. fele gátlódott, a gátlás 

teljesen reverzibilis volt, toxin mentes külsQ oldattal perfundálva (kimosás) a csatornák 

teljesen visszatértek a gátolt állapotból. A blokkolás kinetikája és a toxin kimosása viszonylag 

gyors volt. Az anuroctoxin nem változtatta meg a Kv1.3 csatorna áram-feszültség 

karakterisztikáját, a csúcsáramokat minden feszültség értéknél hasonlóan csökkentette. Az 

aktivációs küszöb -42.5 ‒"4.8 mV (n = 4)  volt kontroll körülmények között, illetve -42.5 mV 

‒"2.5 mV (n = 4) 0.6 nM anuroctoxin jelenlétében. A Kv1.3 csatorna gátlás 0.05-10 nM 

közötti anuroctoxin koncentrációban felvett dózis-hatás görbéjébQl 0.73 nM félhatásos dózis 

(Kd) és 0,99 Hill koefficiens adódott. A Hill koefficiens 1-hez közeli értékébQl arra 

következtettünk, hogy sok más K+ csatorna blokkolókhoz hasonlóan egy toxin molekula 

kötQdik a csatorna pórusába a gátlás során. Az aktiváció, a kapuzás, a feszültség-függetlenség, 

a Hill koefficiensbQl számolt 1:1 csatorna-toxin sztöchiometria alapján az anuroctoxin által 

okozott gátlás mechanizmusa hasonló a többi skorpió toxin által okozott gátláshoz, más 

skorpió toxinhoz hasonlóan klasszikus pórusblokkolója a Kv1.3 csatornának.  

Mexikói kollaborátoraink meghatározták az anuroctoxin szerkezetét. A szekvencia 

analízis szerint az anuroctoxin elsQdleges szerkezete eléggé eltér az összes KTx toxintól, a 

jelenleg ismert 81 K+ csatorna blokkoló skorpió toxin mindegyikével kevesebb mint 50 % 

homológiát mutat. Filogenetikai analízis során az anuroctoxin az c-KTx toxincsalád 6. 

alcsaládjába került, c-KTx 6.12 számmal jelölve. Az anuroctoxin 3D szerkezetébQl  

megállapítotható volt, hogy hasonlóan a ChTx-hez, a csatornához kötQdésben fontos szerepet 

játszó két aminosav (K23, F32) megfelelQ térbeli orientációban van, azaz az anuroctoxin 

esetén is kialakul az „esszenciális diád”. 

Annak bizonyítására, hogy az anuroctoxin gátlása specifikus a Kv1.3 csatornára, 

teszteltük 10 nM anuroctoxin hatását különbözQ csatornákra megfelelQ expressziós 

rendszereket használva (ld. Anyagok és módszerek). Az IKCa1 áram méréséhez feszültség-

rámpa impulzusokat alkalmaztunk, a blokkolást a görbének a Kv1.3 csatorna aktivációs 

küszöbe alatti részének meredekségének változtatásával jellemeztük. 10 nM anuroctoxinnak 

nem volt hatása az IKCa1 csatornára, a kezelt és kontroll görbék meredekségének aránya 1.06 

± 0.02% (n = 5) volt. A toxin hatását legalább 1000x szelektívebbnek becsüljük Kv1.3-ra, 

mint az IKCaI csatornára.  
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 Az anuroctoxin 10 nM koncentrációban csak a hKv1.2 és rKv1.2 csatornákat gátolta 

szignifikánsan (Kd = 6.14  illetve 5 ± 0.28 nM), nem volt jelentQs hatása a Kv1.3 csatornával 

egy családba tartozó Drosophila Shaker csatornára, illetve az mKv1.1, hKv2.1, és IKCa1 

csatornákra sem (a megmaradó áramhányadok: 96.7 ± 2.68,  91.6 ± 2.11, 84 ± 1.98, 106 ± 1.7 

%). Más toxinokról (pl. MgTX, NtX, kaliotoxin, ShK) is ismert, hogy szelektívebben gátolják 

a Kv1.3 csatornát, mint az IKCa csatornát, azonban az idegrendszerben és az izmokban fontos 

ioncsatornákat (pl. Kv1.1, Kv1.2) ezek szintén gátolják pM illetve nM koncentrációkban. 

Ezzel szemben az anuroctoxin a Kv1.1 és Kv1.2 csatornákat kb. egy nagyságrenddel kisebb 

mértékben gátolja, mint a Kv1.3 csatornát. 

 Napjainkban komoly kutatás folyik terápiásan is alkalmazható hatékony, de a 

szervezetre káros hatással nem rendelkezQ csatornagátló szerek után, melyekkel 

immunszuppresszív hatást lehetne elérni. Az anurutoxin azon képessége, hogy szelektíven 

képes lehet gátolni a nagy mennyiség_ Kv1.3-at, de kevés IKCa1 csatornát expresszáló TEM 

sejtek proliferációját anélkül, hogy a naïve és TCM sejtek osztozását gátolná, alkalmassá 

teheti bizonyos T sejt mediált immunbetegségek (pl. sclerosis multiplex, diabetes mellitus) 

kezelésében és a szervátültetés utáni kilökQdés megelQzésére. A toxin új alternatívát nyújthat 

a Kv1.3 csatorna struktúrájának, funkciójának kutatásában is. 

 

4.2 A Kvl.3/FLAG csatorna térbeli szervezQdése Jurkat sejteken 

A T limfociták domináns feszültség-függQ csatornájának, a Kv1.3 csatornának a 

sejtfelszíni eloszlását transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) és CLSM technikákat 

használva tanulmányoztuk.  Ahhoz, hogy a Kv1.3 csatornát specifikusan meg tudjuk jelölni, 

PCR mutagenezissel egy FLAG epitópnak megfelelQ bázisszekvenciát inzertáltunk a csatornát 

kódoló génbe (Kv1.3/FLAG), a mutáns csatornát ezután tranziens transzfekcióval juttattuk a 

vizsgálni kívánt sejtekbe. Áramlási citometriás mérésekkel bizonyítottuk, hogy a 

Kv1.3/FLAG csatornák FLAG epitóp ellenes antitestet használva specifikusan jelölhetQk, a 

jelöléssel elegendQ nagyságú jelet tudtunk elérni a TEM és CLSM mérésekhez is. 

Az endogén feszültségfüggQ csatornákat nem tartalmazó CTLL-2 sejtekbe 

transzfektált Kv1.3/WT és Kv1.3/FLAG csatornák áramait –120 mV tartási feszültség mellett, 

+50 mV-ra depolarizálva mértük. A Kv1.3/WT áram inaktivációs idQállandója 234.6 ms, a 

Kv1.3/FLAG áramé pedig 214.6 ms volt. A mutáns és a vad csatorna inaktivációs 

kinetikájában nem volt jelentQs különbség, a mutáns csatornák hasonlóképpen funkcionálnak, 

mint a vad típusúak.  
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Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) felvételek alapján elkészítettük a 

területegységenkénti csatornaszámok relatív gyakorisági hisztogramjait, random eloszlás 

esetén a hisztogramok Poisson eloszlást követnének. A Kv1.3/FLAG csatornával tanszfektált 

sejtek hisztogramjai szerint a területenkénti csatornaszámok szignifikánsan eltértek a Poisson 

eloszlás alapján várt  elméleti n értékektQl, ami azt jelenti, hogy a csatornák eloszlása a 

membránban (hasonlóan sok más, a T sejt szabályozásában résztvevQ fehérjéhez) nem 

véletlenszer_. A nem random eloszlást magyarázhatja az ioncsatornák lipid raftokba 

szervezQdése, illetve közvetlen protein-protein kölcsönhatások a citoszkeleton fehérjéivel.  

 

4.3 A CD3 és a Kv1.3/FLAG csatorna közötti kolokalizáció 

A TCR/CD3 komplex és a Kv1.3 csatorna T sejt aktivációban, valamint különbözQ 

fehérjék szabályozásában betöltött fontos szerepe miatt arra kerestük a választ, hogy 

kimutatható-e közelség a  TCR/CD3 komplex és a Kv1.3 csatorna között. A CLSM 

felvételeken a jelölt csatornák és a CD3 molekulák átfedése jól mutatta a CD3 és 

Kv1.3/FLAG csatorna kolokalizációját a Jurkat sejtmembránban. A kolokalizáció kvantitatív 

mérésére a keresztkorrelációs koefficienst használtuk. Az 1. egyenletbQl számolt magas 

korrelációs koefficiens érték (C = 0.64 ‒ 0.10 (SD), n = 6 ) bizonyítja a két protein 

kolokalizációját néhány száz nm-es skálán belül. A Kv1.3 és CD3 molekulák közötti 

közelség  növeli annak lehetQségét, hogy funkcionális kapcsolat lehet közöttük. 

 

4.4 Az aktivált CTL sejtek nagy mennyiség_ feszültségfüggQ Kv1.3 csatornát expresszálnak 

Elektrofiziológiai és farmakológiai kísérletekkel bizonyítottuk, hogy az aktivált CTL 

sejtek domináns feszültségfüggQ kálium ioncsatornája a Kv1.3. Az áram-feszültség görbék 

szerint a csatornák –60 mV-nál kezdtek el aktiválódni. A steady-state aktiváció 

feszültségfüggésének középpontja -33.8 ± 4.8 mV, meredeksége  10.7 ± 0.7 mV (n = 5). Az 

áramok inaktivációs idQállandója 180 ± 27 ms volt +50 mV tesztpotpotenciált alkalmazva (n 

= 9). Ezt az értéket 10 mM tetraetil-ammónium 56 ± 4 %-kal megnövelte (n = 4). Ezek az 

adatok jó egyezést mutattak a Kv1.3 ioncsatorna korábban közölt hasonló paramétereivel. 

A farmakológiai kísérletek során szintén a limfociták Kv1.3 csatornájának korábban 

közölt paramétereihez hasonló értékeket kaptunk. A  CTL sejt kálium csatornáját az alábbi 

blokkolókkal karakterizáltuk: MgTX (Kd = 50 ± 12 pM, n = 3), ChTx (3.4 ± 0.6 nM, n = 3), 

és tetraetil-ammonium (14 ± 1 mM, n = 4). A biofizikai és farmakológiai adatok alapján 

megállapítottuk, hogy a CTL sejtek Kv1.3 csatornát expresszálnak. 
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4.5 A Kv1.3/FLAG csatornák CTL sejtekben az IS-be rendezQdnek 

Kísérleteink további részében aktivált CTL sejteken vizsgáltuk a Kv1.3 csatorna 

jelenlétét az immunológiai szinapszisban. A Kv1.3/FLAG csatornák térbeli elrendezQdését 

CTL sejtekben és target sejttel konjugált CTL sejtekben CLSM-mel vizsgáltuk. A Kv1.3 

csatornák foltszer_ eloszlást mutattak a targettel nem konjugált CTL sejtek felszínén, 

hasonlóan az MHC-1-ben és CD8+ -ban gazdag doménekhez. A target sejttel konjugált CTL 

sejteken a Kv1.3/FLAG csatornák átrendezését figyeltük meg, az esetek nagy részében a 

csatornák a CTL-target sejtek érintkezQ felszínére kerültek. A target sejtek MHC I és a CTL 

sejtek CD8+  molekulái szintén az IS-ben gy_ltek össze. Néhány esetben a Kv1.3/FLAG 

övszer_en körülvette a CTL és target sejt között képzQdQ IS-t. A Kv1.3 kétféle lehetséges 

elrendezQdése (övszer_ ill. kontakt régió) arra utalhat, hogy a csatorna átrendezQdése más 

fehérjékhez hasonlóan dinamikus: az IS érésével párhuzamosan az IS különbözQ doménjeibe 

szegregálódik. 

 Mi lehet a Kv1.3 csatornák IS-be történQ felhalmozódásának a jelentQsége? A Kv1.3 

csatorna legfontosabb fiziológiai funkciója a T sejtek membránpotenciáljának szabályozása, a 

membránpotenciál pedig a CTL mediált citotoxicitást is szabályozza.  Nem valószín_ viszont, 

hogy a Kv1.3 csatorna IS-be jutása után lokálisan jelentQsen megváltoztatná a 

membránpotenciált a nyugvó sejthez képest, az IS-ben koncentrádódott protein kinázok 

viszont hatékonyabban tudják foszforilálni a csatornákat az IS-ben. Bizonyított, hogy a 

TCR/CD3 szignalizációban szerepet játszó protein kinázok (mint pl. LCK, PKC) a Kv1.3 

csatornát is szabályozzák, hatással vannak annak biofizikai és fiziológiai tulajdonságaira. 

Megfigyeléseink alapján valószín_, hogy a TCR/CD3 aktivációja az IS-ben együtt jár 

egy közeli ioncsatorna módosításával, ezáltal az IS funkciója is megváltozik, ami az IS 

funkciójának és a csatornák aktivitásának kölcsönös szabályozási lehetQségét jelenti, a 

következmény pedig a target sejt specifikus ölése.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Vizsgáltuk egy új Kv1.3 csatornablokkolószer, az anuroctoxin hatékonyságát és 

specifikusságát. Megállapítottuk, hogy az anuroctoxin a Kv1.3 csatornát  szelektíven gátló új 

toxin, amely már igen kis koncentrácóban hatásosnak bizonyult (Kd = 0.73 nM), ezzel 

szemben nem hat az IKCa1 csatornákra. Az anuroctoxin gátlás mechanizmusa hasonló a többi 

skorpió toxin által okozott gátláshoz, más skorpió toxinhoz hasonlóan klasszikus 

pórusblokkolója a Kv1.3 csatornának. Az anuroctoxin ezen kív_l az általunk vizsgált 

feszültségfüggQ Kv1.x illetve Kv2.1 csatornákra sem hatott jelentQsen, ezért a klinikumban is 

beválhat, mint a limfocita aktivációt és proliferációt gátló hatékony immunszupresszív szer.  

Általánosan elfogadott, hogy a membránpotenciál és a kálium ioncsatornák m_ködése 

fontos a limfocita proliferáció mitogén indukciójához (Cahalan 1997), a sejt térfogat 

szabályozásához (Deutsch 1993), és a sejt mediált citotoxicitáshoz (Schlichter 1986, Felzen 

1996).  Kísérleteinkben a Kv1.3 csatorna és a T sejtek jelátvitelében fontos molekulák térbeli 

elrendezQdését és asszociációját vizsgáltuk T limfocitákon abból a célból, hogy a molekuláris 

kölcsönhatásokból következtethessünk a csatorna T sejt aktivációban betöltött szerepére. 

 A Kv1.3 csatorna specifikus jelöléséhez PCR mutagenezissel egy FLAG epitópnak 

megfelelQ bázisszekvenciát inzertáltunk a csatornát kódoló génbe (Kv1.3/FLAG). A mutáns 

csatorna hasonló biofizikai tulajdonságokat mutatott, mint a Kv1.3, és specifikusan jelölhetQ 

volt.  

A FLAG epitópot hordozó csatornák felhasználásával kimutattuk Jurkat sejteken, 

hogy a Kv1.3 csatorna eloszlása nem véletlenszer_, valamint hogy a csatorna és a CD3 

molekula között membrán domén szinten kolokalizáció van. Sikerült kimutatnuk a CTL 

sejteken, hogy a Kv1.3 csatorna felhalmozódik az immunológiai szinapszisban. 

Megállapítottuk, hogy az immunológiai szinapszis képzQdésekor a T sejt membránban a 

csatorna dinamikus átrendezQdése figyelhetQ meg, és a csatorna bejut a szinapszisba, ami 

magába foglalja a csatornák és a jelátviteli molekulák közötti kölcsönös szabályozási 

lehetQséget. 

 

 13



8. AZ ÉRTEKEZÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖZLEMÉNYEK  
 
 

Eredeti közlemények: 

 

Panyi G, Bagdány M, Bodnár A, Vámosi G, Szentesi G, Jenei A, Mátyus L, Varga S, 

Waldmann TA, Gáspár R, Damjanovich S: Colocalization and nonrandom distribution of 

Kv1.3 potassium channels and CD3 molecules in the plasma membrane of human T 

lymphocytes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:2592–2597, 2003  

       IF: 10,272 (JCR 2003) 

 

Panyi G, Vámosi G, Bacsó Z, Bagdány M, Bodnár A, Varga Z, Gáspár R, Mátyus L, 

Damjanovich S: Kv1.3 potassium channels are localized in the immunological synapse 

formed between cytotoxic and target cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 101:1285-90, 2004 

       IF: 10,272 (JCR 2003) 

 

Bagdány M, Batista CV, Valdez-Cruz NA, Somodi S, Rodriguez de la Vega RC, Licea AF, 

Varga Z, Gáspár R, Possani LD, Panyi G: Anuroctoxin, a new scorpion toxin of the alpha-

KTx 6 subfamily is highly selective for Kv1.3 over IKCa1 ion channels of human T 

lymphocytes. (közlés alatt: Mol Pharmacol) 

IF: 5,650 (JCR 2003) 

 

IdézhetQ absztraktok: 

Bagdány M, Varga S, Szentesi G, Bodnár A,  Jenei A, Damjanovich S, Gáspár R, Panyi G: 

Non-random distribution of Kv1.3 channels in the lymphocyte plasma membrane. Biophys. J. 

82:250a, 2002 

 

Varga Z, Valdez-Cruz NA, Bagdány M, Somodi S, Gáspár R, Possani LD, Panyi G: 

Anuroctoxin: a Potent and Selective Blocker of Kv1.3 Channels Biophys. J. 86: 538a, 2004 

 

Vámosi G, Bacsó Z, Bodnár A, Bagdány M, Varga Z, Gáspár R, Matyus L, Damjanovich S, 

Panyi G: Kv1.3 potassium channels are localized in the immunological synapse formed 

between cytotoxic and target cells. Biophys. J. 86: 540a, 2004 

 

 14



Poszterek és elQadások: 

Bagdány M: Kv1.3 ioncsatornafehérjék sejtfelszíni eloszlásának vizsgálata heterológ 

expressziós rendszerekben (elQadás) Ph.D. konferencia, Debrecen, 2002 

 

Bagdány M, Varga S, Szentesi G, Bodnár A, Jenei A, Vámosi G, Damjanovich , Gáspár R. 

Jr., Panyi G: Kv1.3 ioncsatornafehérjék sejtfelszíni eloszlásának vizsgálata heterológ 

expressziós rendszerekben. (poszter) 32. Membrántranszport konferencia, Sümeg, 2002 

 

Bagdány M, Somodi S, Gáspár R. Jr, Lourival DP, Panyi G: Az anuroctoxin a Kv1.3 kálium 

ioncsatorna új specifikus gátlószere. (poszter) A Magyar Biofizikai Társaság Vándorgy_lése, 

Szeged, 2003 

 

Varga Z, Valdez-Cruz NA, Bagdány M, Somodi S, Gáspár R, Possani LD, Panyi: 

Anuroctoxin: A potent and selective blocker of Kv1.3 channels. (poszter) Gaiser school, 

Predeal, Románia, 2003 

 

 

 

 15


	®>¶@�Úð˘±Š˚±>ž˜C™µ·À~(�¨ÏÐíµû	ÐﬂšŽhúF¨óÖËÿ‹¿Ë�8£p‡Í©…]:ª/v�`Í�©É¸Ðá�{i÷wnzÔ�>ÍY¡’ˇÝ�ËR"Fî�
³»zﬂ¤n½
	Ì€Ã5¥v}�¦òÚå)¼�Ùeb]˜+˙dRƒS4�óhe−¿Yv^�˛Å¯™>D�Œwèúl,8ÿ4�É^;3*�(ŽPô¥‘ñM)¯¾þrË›œ
	−ðg��À”]’>ùçen˜^8ŁÍk�§É�)�{H¤«&•a«]‹Ÿºv~‰'^	µ)ıÐ?1àše/�q��˜ËE6ôŠ2Vqu¶™Ï…ù9(¡6«ÂŁÜd°C=tWYGS$»ÃÛ+�sôRxa⁄>²ÜÑ`�ÄØëœc�õº˜–�å†D�⁄rnzfý¸oº‡m;cd��˚U�ÉÑà�²Jc|˘n4šÛî±f�Å¢Î[˝^‡>áUÀ¡D™»…c€£w<~0â¾ÓÌfž½7Z'Ú<5$j‚�í�¸»í¤�´^µi˚hA¹ðµ�Ûš
	Rø˘$�àk¿	�µ#€má²'ŁxêA@ì�Ù−¨Öﬂ`D�ÎÑÏ1•±¶Aú~fEñ¹ˆèÅÖ.U¸ê��g³I2âS,¹bÔ�öç
Ô5„�!Ò‰PïÇ–ÑdOt{’Üñ·öB¨�ƒÒô©[}”í|U%¾˝3*ÌWÖ¦Ä¢ü°^ê?ÊßÄôª‰óÐ›ïU¨@£��´�¦@¬¥/—‚ô\ðñ‚=þç�I��…›-Ê¿�VÐÅÅÂ•\Ð«��aÂ¨‹#Zá1¢�˙!]Öë)Ž,Â€<µÕ½îÀBõﬂìØ7…pÅ4�LÖžpKÇ?`H/—Ł˛‡‹Û?204�J8¡�¢"êâ�ä§÷ãöf?®ec�¾ÔÍÅ�º¢¾¤æ“ãlﬁ¦§#2˝HâÍ�óH�˜Wy¬>ł\ı�6™	�€� ı�?‡Â?×‹ÑÜ8½ÆöçÔ…‘Ùx£eJ÷�û6§C˝�!<O(Ÿ‹p�bÐÆ‡ÝÛ•[�À˛cÉˇ•M@t¥¦Ý�ı—‹Ûf�:ðn�WšRŠHA‰ùEç�Ü½ï™{�Ł®`fžö˛d¯�ksO†*Ž¸Ï+µ�.±6en�Yq„Î˜ÆRH¹Þ¨»KÓÁá�G«XËKUÞ°zB`„ýc>+$§Á0ôú<Êþ^,’W.çÅ�_‰ˆf½K−ªZÚ�ÐY¤ª¹ı7Â–Í„2ú/−ÊèuðT±J/Ł�È[?�¥—°+
˜¢Š¤³Â�
’‘‘î¨‚ÑzÅç»jÏÐtœ�Ÿìí�â��â�ã�æÈ´ÙÏ9ÙƒÔURa{‰Z�aX²ƒˆ�o^d=¬�Å™�p� \ºhøª'ûÀ¾��¦FvšŒ¥…l¦ÝZZªáþ/>FÈe£üÈ¤øgI†5µd§sÃ²F×ø&©"îK‚å{©Ú´ w�4�ü�ÒžÖ�ZÕx$G˙sƒÖ(WëæóYÒ�$ÌZ�»ƒ�õK�T“°Ô«ˆÝIcR��‚€��¼éTÕ± ¿©´NÒ¹�©�à½5_Íñ®�×8�ô9⁄·äRé?z)“½Ìubß"wl†¾àSŁ9N¯eªe©E‚òÝ<*ˆ SqÒ¸kÓxs6æ^îgƒËÈôüÖ⁄ÚöÏD�ff~dvÑØSÐ¶î¼îè="Û·ÊIú8ÕnÞ™ÞIY{tW€˝•(©Îä™Šó"�‰LñÉ¸~⁄Â�[ÖB×Æí�OÄ6¼¿ß‘x7ûê~;‡3î2OG29œó®êÌŽ8§¹e�r�€|ı÷Õ−ÈeýC?»!X]û)ŠƒkÕ�˜};Åÿ86·�	ÌÛ“°©Łû›ž"‰/^‰öf¥áûòèÇj/·…z¡–#îô�òÑ�’ueÝöáô00%“÷_Þ½u4nˇ¨}ÔÔEKÏá×Ç·˜CÜãç˘9Å'êƒPÿ©º9n›ÓÛ}˜�IH�Ô3−Âè«-ßL÷Ø"�'ÄC¾Åc�RIä Î‹ç¡àÙîr
F‹VO}⁄<µ„˘ł—Xš‡�$�D9ëØﬂ€�głÆ®;+ÿ-Ê%â�t0§Á�Ø—Ò‘˝¹×4æ@þ~xÑ˛�]e	�·Ô€Íw�Éﬂ��rBOK[ÔÓŒùr¿ït«ˇÛ¯IuÄ�µOºÏ±A„º¹½�²Ñp‚@/É´¾Wﬂ(⁄`í¼�†⁄łŒ•ö°ÓÚ⁄¬ì:aXV²3nÏÖ¦œá2×xó½°W°Œ��‚Qýú¶w½Uô�»f¶ô⁄Ø±]ðÁsr§Ë€�¼ÿlCPÛ¥aà03ñ@$fãÃ⁄h™”kÇÜ‘â‹vG´�IecT<Ł¯`ÝÑKÔÜe�V35.‰Üò�nºßÖd�+$ä·¯)||¯ñÞ{ò¨£íMej�}c>Ô£9�³LÊ�8D�–y¹�ûmÁ<<ò��²ﬁîèšºè−�D�Wš´-�¬j*Û=¬Ri‰þ6¹ŒÃÞ{*š�M�ˇt��øÌ=‘WóÒQﬂ,í+@Ýł�	ë÷âÕaƒûQ§9KØ�ñ�úÕO[©���D˝u�¬¡öà��UÏr�Æ łT�F�ˆ©=³˜´lå�GW«ü«@W‡ÞAH˚^vBu�ø†�Ü�ﬂåM=áiœ�sÉR�Ù�û©ﬁ6zâ¢“s�Ïá"IøÕÑlołA—ˆ[ÂÜvFł
ïªäB�AD��þäŽŽﬂäúÈfÕ�−åþ×9ý82˝ï€®fF˚fgÞfüs…ç�rÉ¥mTÕ0øÁÎU/�´J�ý‹ºë&œd�5⁄Ý[8d\‚Þd˝=¬èzr;7ÆX~T¿±=|ı„â�ØyŠ×“ò¯2é(¥žì�±?;‚iÏú&Æ&�¥˚‘0(³�–xı@˚[²‚˚ciCý°“${5�ÑK8ðˆŁ��Lèûƒ©Ý²€˘s¡¿ˇ<"æ�Õ[äâ=¶œ€‡�ªŒ<8¹ÞÈ−ÏÑ¸è[Vı-¤À‚‡öìQ~K$N^�¼W>`ÚÏ¡¾;¨ł⁄mF²¤ã>C£MÄﬁ«Á�²¹þ½ﬂı/
™4S‡k«˛þ−!Š%˘¯0n¬]´‰õ¨‹Y Ô
p˛¨-�sØ!ú‰|°%ðí*¼%Ò˛È�ÎÍ×›ÉsÁ@úÆKbU§ï�ò¡3©ä¶·èˇëƒX‰òD	D�3¼qÐË£Qqòzpnłîóü‰m¸C¾Ä)16ol«½Tzâ?�‚æûZŁ�Y*¿H†—âB&¿tVˆö�œüå–L`á1<M¨Ì�ã�9~�þ�ïMˆÖ?µ
¡È˚ìîKš4áˇÚ<ıÊI˜k5Ë��&÷YÎåßk¼¼‰†�&�3Z�]’¼˝—›.[Ñg•’EÐã�	?àCG„¦nˇ�€7ôÁ±Ú²ðˆI„ûëÀèuÅ˙�‹Ñ
…&’ÄÁ…~`bP~ú±g¯¤c^RWŁâ§�äõ”łŽk|6&ák�vO~¡�œ�k÷Ü�×P=`Ñ‰áFÃÙdI5¯±McBâ¸ptÑC}âç²±¢_[¸8LÌyGüZ¦’c	[é±~‡ë�×Š»/§˙kºMÞ7»-ﬂ�a˘ÖEM-Zﬂ¸•�™oÄ�/¶�†Æ+á)&�ð¡qZXh@�`ıkE�ö‘—bñÁ'�Ò0ƒ˝}ÉÃn¢é¹:šâx-ûÐø”’ðj€žzP=Y¾M?C�âtG�oÛSn¬[›°ýÇ=£.ŁíØÓ_U¥��ÅÅ\ð�|Q�8á¿�›�=×ù½»$p2µ$Û1©Æg¸´œ.&nWw8fâi�/Å!3oÍß¬BÞô−u~%< �Ü7Q±‘ÄDÒvž{3�P\⁄¬ﬂ”��"êN3E÷˛ªžˆÓã®ÝÂ¯§›G�Ø*Øº©�Uul�12˚|#‘��ÖL *�ö9îŒQ9�«�|«î}T]ıŠÍÄæ
	ï_ø�NlÏ3}Ôà�ß®kÑ¤1§ﬂ−å�•ç‰•ŒÂ¡,õQ�Óüv˜�ô[XËÂõv�¹”*²L!Ë¸ñ−t³y€−±€M9—oáÕüöEF_>D�˚š¦â–gy†ç~}vÿÈÏ]ïæ÷ÊÔÔ¢ÃÔký±ôº|–�$YYÒﬂMæUÈœ›Ÿc��w0Æˆ˛kÙ½Œplu�øôkðˆ.�[0‘H«„Ç’±Î)¨�K~–�µ��G1éYë1n�ÁÐˆ'ÖÙTy‘ÉNâ#!¤	¬l~ÕÂÑˇ.>±��ÈHRä"u�Tê÷>ﬁz�çõCSùüB¼lłûýÙr�®‡™Ü�|åƒ/1åæ�HK
˜vâÍ<©•Óõ>ª8�O��pn‚O�⁄TaÈ�8K–3ôk!´f�³<A�ÖŒ¡¯Šâwè]�−y˜
	ˇ&ýA€g°−#�Ê?!
	ﬂ˛3ö�8£x¥Mó�|/>ÉhÜÔf�møqð
S�Ò:•—ó(Í¿ıD„ý®¸ÑrènÈ>r˛� �Æ®!²•”za�+(mŸ ûÆ>B³Ž˘!-¹˘f²×»6‡¼Œ˙¹ﬁ˚CÎ<€æ�î½�…ðÂ²´�–²Ì8E�ÿ$[žˇ¦•ÇßßcF˚VŽ+•p¿ÇÒL-£2.ŁPn"Îe��v7\	GSZ¦�/v=ÓZ2�=GBP£�t_ñ°ÿÚ»�¨ñAºlMZä�ð”úÃì˘–.¾QfÉßÄnLQ�˘�B�Ñÿ8°ﬁ/Ž�á�Ù&	g¸”ìBVÿs<¢3Ø|�éÕøa�µ&ÌŒ@pE!–�=�	>ééµú¦ﬂPÄD²k±�fÏ·¡Öt«�¾M˛ÚßÖ¦��A»®ë\Œ
��m]ﬁ¬˜d�µŽ”ÁoLp”Â¶KÑ¿�ékð¶�ïõë8˜Ó�Bêó¥(‹¶Ë++�±C©™¨cƒ.6Bã´*ä⁄<_Ä\íÊÌÇ¢k³4y—….˜¶ﬁ#my�˙‡?§CeÇ}Ñä„
	úı˝©ˆ�3K]"B�Ù
	å•‰„]�Šæ	jî=¨·î*Uch¬rË]æéH--œp:FÓ��ãí—Òqð`¡$Û7âBèäªxÜjó�3¶�¤Í�Z%,ç%C–Üˆ`KÄ¿³�c$µ��DtyIò¢3	�¼lfÍºù—{!†”O_u‡]r¬�
ÿŁ½úÿ´í²‰¢‚eˆù=A£õ9Ł½u®
	Þ�ˆ�•yy"§æ¹wî$ùÝoÏv-;-bÝr¡ž°Ò¥Þ`ñ�†ˆÅ¨@¹–Łlê�ü�™ÝOni�îı=ÙÕ�»ÈU@
	?Ÿ¯¶‘ìgÉ©⁄˚j‚ë�ﬁØö£l;Z:•`º£/9ÓÙ<x¸M!⁄“&3|ı˛⁄BÝ«FÉ˝ñ
Tí:‰ã�«�…¼ñãłì/Ç¹0œë�ÝíÍ½�À�/�9í÷öxŠèB}.+_?úÉõLZjÌ!q=•�~ê„]
	qEﬂF�‚t¼}Á/€²Łzu8óI�²Ùﬁ^‹ÖLl‡ø¥'x÷R2Ù©¿w¹šL¿�n�˘»ô�æe”�qŽõàæå¡Î��Â€ú©ö b]@É³Í�ÑNÛ�¸>�`¤„¢Fmì¶¡G/ł½¤ì7ee��>Lá±�˝„ýÔÂﬂ�Ñcƒ%`Eﬁª�ºwsV§Œ2¯ô½’~oÌö¯˜Ì
	rŁ‚�Ú´í¬8„fJP)2×�CFâ“[¶‚¦µ›is 6Æ–úŁr™¡U·oK¹ÐM|ì—öE5byæíÖæÆÿk?©´�ısâã²ÿ¨ã3µ˜Qﬂa¶|Y¯«©=†0YFX�pRõÂˆüü¿�Ö”q<Ü�ž�;ã\¹Cyð+›ﬂ’−�˜½Ú`äî�£C,ž—K‰˙>=þÎCO«ö›(V=0_ò!®þå�ŠB� ���‡Š¨vBÉRØ5Í1]
	C
Á‰-�¾æC¿.ò«ÆšŒ¾�ò]6ı˘nó:t£—sUˆŽ1™°�Łz	lq½ﬂ‰4ï¤_Ï¯ÂHŽıÑ,~�m���iZÊ	;Ò{ïøU˙r¿ž�ëPC;Ł9ˆ§F_¦IRdF2zƒð>§}æÕ»�ìèó^áÝ¯��lJå�³6ÅïX¿˚Ýá'ÈX[K‘/U=�—õ>ýÚëwÙý#—à—#(º¬Iø[0ÚÌ?êg3„s�8K@UhııÏÒé
	´.êﬁKkP‡5Ã¦˚èýæFY¥3í2›0hž�D])¦ºkˇ��9��Dúr°t+ö�±âŸ¬ëz��‚øª„ðœ� ô†å5��ÄR¾-]¬Ç‰Õ$Ì‘¼w‹îRfþ!�˙˘á.=´–‰ÊPAèâ�<¬Y´œ€õ]Ðˇ�›võÚFjE{\xÝD1Þ−�â6Â¸S‘P![/0†á��˚°Æ7¿*—§�Œí˜˙V�æqð�£*rŁøw
		¤;S�~Õ(QAF R
	×Þ,Áµ�æu¢�pÃmì�ãHéCÌ��I�ÏÂ[�.{1Úõ1ﬁàºÊ—t��%å Ÿ´L•0f«ˇ˝Æf−½M}lêêØèÒRñ`<»�é¬��¬]±/‹‚kÈM�u®µ¯ûUò/WãÓ~�û|,W±Ä²ä¶3�‘#•>ŠKc(•ðæu&˙¼úık�·ltsx�ˆœ^Ž¯ö‡·«`–ñÇÒﬁ+"i§˛�� hà¯ûúéQi ·Èæâ&Åˇ¼i5ä6"pµÅ€›�õP!Zfº�˛žÜÇb£>�”¯†é¢˙;�0Äß„Øû©Ó»�ªKÇÄm÷e°~™éÌ��ñx“gÖzl€ˆêŸŒ=½˚‚i"ªŠ˝²,´oýÇ-àÊ˝5xﬂÙîì¡ï\™�êY.þ¥¶?¤´!����Ù�¤Æ
	˝±ïW„ÄmR¯�ì9êž—eK<66B�Lgv��aiZ0^Cà•¤|¡−o0å;8¾>Å>‘Ën‡R(VõžåÊD�é€�ÂÍøEh�J2�b/‡�Û_�Æ¾†�'ò�î�1õžxÆLmùÚñq¨”�}Áí1eFv+⁄W×È�8c…(ë
	Ù?ƒg⁄à“õSÎð´Æ�¯kÅ‰%‹�wúb¯+Ò�™çﬁª³Æ·KÌ—r�„€−öWÌšè�æ@�WéhÄ(	ÚŽõG®×ÒŠ“Áèc#uA”7gëŸžü¼í�”É}|rÆYW(H¿‘˜łºL½†ÛxŸý['4r¾¨ª�×U
‡è�p
�‰�ıAñ«þÆàºßõn%J�¢!Ñ�|‡�%Û+dIw²›�·Þ…»üû˙��Ñ‚ÏEˇ‘t’È�$
æ¤ëJM}QŽhz‘�´ã0òœµ
	½Ÿ–ÿ˘âôyÂ+.Ì−�;ŒÚ`¼Ïnú†fÛ®ûõN½ê¬{‹−þ¥jú@×EâöQœôÓ�x˜˛à¼ªÀ−�ôC?ÂßfC�ﬂ|N[ÏþS�¸¹'Ú§">gQÄEüÕðì¬k¡â‹ıPÆìS4,¹>³¾MÏ�õPô–�\4¨w–n#í�áE�ıEd§5€.ì�
	+Z4ùÔƒß�t]9Ùü˘;2Jx¼ý�±�…ï`Ln#¤4:˛łÖµÇ%³-,"*âƒcł�¦‰Äê©˘ó�Í|

	gÍôï�^ß�l1e@ø
	˙²s6|t•8
¾³—6=¿�‹�ú‚ÒÄ|L�'�W¤¿÷=ï´U��põÖwU´�…:ap^¨uÊD«v¿Ÿˆ%U¿×öˆþłföþˇbjI³−T�•ºO¾I�˘{¾Mu�à\¤ˇO�èt@PmfM´‹û^Z˜œŁµ	ˇæeHxAà+Qeß`ef*QÕﬂkêÜa~ŠÁû}½pJ–1ìÔ�ƒ�—Âí¤†.OšýÑ•}“�ï^
	Ý©8G~ñZÑÒµsV'ì³+R¸Ä �ÄMs�ŽÌl¢7ãùüâ�¬ÈXŸ��©|è6I˙˘µŒX¹¡;@þcﬂ°<¶áˇÏ��íÕo3TBÊ:ˇÍÃMï¾˚äMºtä6÷÷fXf‘¼éÃËù×Ç.Ì«ê{Ž⁄X•ÉØÊ¦êÚnàÜ¥™«À}åkÑÒ;�ü_�§VömÅËÃO–¿>ËÍŠÎiÀ�ªƒ-ìAqÔ•ë¶é�f�Æ˚]dPÕQDùÇ7=Ô�ªúÏT�˙:hE6˚û�ñŒr¶¨a?�À�Z��Ó¼\&«ÿK(€ÖQŁFÅÙ'õ!©�éMA¿Ìº�˙1¶õ_›K¸�Øà»Æ'�ÑjxÅœ���™Á�“jE�¡�éh¿Ÿ×T4˚8wõgÇ9…µ£‚tgJj_1|ï@ýˇ
	±˝jµÑ‡ÖÁJÿÜ4ÏÄ+J�-)˛�Zµy²zÝôoÔqŠø�~žù°{z¶0ÆÐâNÄ™�=�*�ðîP|ìw<Ó(Ù:@¯ó¶łý«1ÈŸ YH�P¢˛pZùÂÄ⁄IkSÎÌnÌð��ıð”�op˛ñÅºòF(Pç¢ﬁ¹±ˇàÂÓ?`¦º·�=�2!Pn³›ñ3'ÏÀ°0Vy¶ÖÉÜ=)¨Ïé:ÕíÍ�zàÓáÜVƒ˝Î|á“4u=O£èy—ﬂ†wmH«óášNÿ£˙ðàÕ4+?—!ƒ–¾—	ãIøî÷ã'F Œ >
FZ~æÍG3„@GÝX6.††ÊmR^Ž]¯�jÌ¾‚¹GµqÜrúq…=‘í#ÂjW�ÝÑºáﬂ€NS™è¨Á‚ß‘˚’ª)�½Á”«îçÝ”M¾�-L”Øi<5ëZ!ûØ�Xúxä2#éŒ&Gž¸é�Râ/fá®øb�>
	WŒ7sânh¬‚$Yr�
	¨iÀúêÂm��jM÷‰î4"��:ÒoŠÁÒ«Ł‹5+
é7−ˇ�b˙íƒ�ji�¶�þ·Á‘y¢zLclgÔµ8ã�¸im0xg�IÏ]Ô<‹&‚#x�ø�€éÁıö%½ß8Þõí�t;˙7µ,�ÔQÒºöwA!ô[Jﬁ“;*N\ ¨ïgG¯®�üö�Òÿ×�§AO	KB;å<ÿbŸ¬�˘|Í	70]EGüÈV6p’¼˛e‰�ZÑ+:°�¾”[ÿ*YÒïS;=ìx…•°}~úzmŁ®#í�*sœÛw}‰X®’¼ÆKﬁµ’©ﬂ¢�‡÷
ÀSó‹K6ık•8û€!sÈ�V�É�ÃîG
zËá��ﬂ$¡îI°‹\x7ü]¿pŸæåB02ïkÚfœ
ﬂuB3åﬂeSKš�/ý„? U§+Åh(æå'¹?+AªÂ
	O`7ˇ¢ÍýŸ�¼]�VsÙY3÷Ø:[�-µ<öÎÂ�)�ÑÈclÛäžO�É��oýª\¯Ì�#ù‰€ÓŁÏ§@9«Å˛Ã9aûùÉ˘›á’ô–Ö½V¹;Ã(Ð��Ú�Ç$7Âzàzº±EÀ,⁄^™ˆ“ÝLÚ˜`5!Ø«Ã©û\…ëq6ÐŁ�Fœ¢¨�i˘g[öÞnxüo›b›˚˜X‹'QN
FŸ;t¼Z0ýÑ˘4þç4ù¸Z!y�®ŸÐÕý~�²‘-Kc{2uÈÇÎ�‘�„aØ¬1GﬁU•⁄ïž/�kÁÛþÐÔŽ©Ht…Â"0�²Ÿ4b>I`Ü–OMK§î‚¿½|˚zÐí¾AJ’~ﬁL<Z
�¿KëÜXë{sEÞ"T,éhUQˇ56�ºä9{$|a°−f˘úz5ÿJ€W‹6ÜÕﬂ¾�>ò˜ﬁŸ�)G�{ŁÆèk_˚´K	 |7o„‹-lVÆÚï¶v˜�`¬öı��·�²�¨�¡ï	Å…F·Ý|H+�ﬁ�óúé˝%mŠÇıäÅÝH0vObÛ‡žbNïêÛaÇIâ�¯J	&ÉÿTÜçg�e©5ž¿Ž-f1¼=¡¶‘éÓÅÊw®ìïiA©BãłÖßª@a¯ÐVþW��ˆ�UÅ�›Ð]YR NˇÎÜ²ž’_µl˘ÜyO%ﬁ"¾Ü�$Ê
	‰&�šéiº¹ˇØEañ`òA»^F@íz�eˆL«ÉŠ−š)˘^¥:P�\–−ìﬁÌˆç•HÔ¬�&Ý>‡øÄ�t�×¯Þg»Ã�L,À{˙„W��èÖÜÚŠr%ËŠ'ê�\p“”éŽš±ÎY8˛ˇ‚�´$�3‚łg+dý;0;”'žaôé0n�cłWÏÙ½fXü³�1!�2Ù/˝�€ë.@Û$&°…bs¾&>ûÿG�9-H3�CÚc�Â²H¿�eZ´‘�zþ¾˙|c¸²Dæé(®¼•p˘– vÂž§šûÓ��m_´l!µ“…ﬁ¾�Ô˚Ú.±ÿZw,§˝å;8*ﬁ)¨¾rpNŸ ùÂ$Z½�/��0ﬁŁÓª†O'Vwí‹–+�!Ö°qaM4ú-É(X;"¶u�!÷nˇeN=¯–ë»ùû@ßÊC†0^|›@R•‹�¯øïÚ ìZ©ž

	�³ÙÀô}¬~éHŠj��r‘ÖÆ§ÜŠ§GæÎ>]1ëÏÇPÞ´ý·‰d�Db}Kw³©ÆïZ��˚ðÍãq)¢ŠÝððˆ*Ï×Áð�Wñýñ$�ßÊc£z ?ÐÒª,§kû@âAËûÞˆ~4�…"†‘�
	¯ło�ŒÅn(t�³*.5
�L®€/�Be»zj-•l7â˙Ýł©	¶hUÚ‰�ı’Ébòî*|Ø�%ëI}£Ëq’¼�Ô kÊP&W−×m–_@}›ºm‚�Ù��y�˛t?Bða'7ÆłÍV�5Â_µxâ\%˛§1yJhc¿< 7FÞ)S4¼��aEłn
ç¢©ifÒ·çâÇ9¤Ù?j²_ÏÍ˝+À�\ðÛ��˜�¾vL´¾šSs@ûçvD*W…ÀÒÛP°�å�9Ñfoíÿ…ßÅKpÎjAœ/üïbÅm˚‡Æ—Â=!ãÈ•Ø3{��½ﬁ�Í�m`BÓx⁄GiBý[/K‘k;“b°NF˝†ðq}qðÒ·8�usı
ÁÅ˝e™
	˜¯RﬂÂS&Ð6Gł�á;œÿòÂÒm®þ˝ØÓƒmê,;&0?�Úcdï�œ�¡Ôvˆ�g¸\˚ﬁÐ¶«>˚ÙIAcG
�\Õ¶õ−	¤ç&<CÏäGÏ%¦ñ�§…ep�R‰$B°/!e�6?ùad>È¥IêÐ#ÇÇ?�¯r¤M�™�÷HDkëÏ?”„J÷1s;š
	á¬ÜÏad�´V¯À�¿


