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1. Bevezetés  
 
A cink az emberi test egyik legszéleskörűbben felhasznált nyomeleme, 

fizikai és kémiai tulajdonságainak köszönhetően ugyanis számos fehérjével 

és enzimmel lép kölcsönhatásba. A cink számos metalloenzim katalitikus 

régiójának fontos komponense, de részt vesz több száz cink-ujj domént 

hordozó fehérje felépítésében is. A cink emellett allosztérikus modulátora 

számos ioncsatornának, potencírozva vagy gátolva azok aktivitását. 

Az epitélsejtek dinamikus határfelületet képeznek eltérő élettani 

kompartmentek között. Közös tulajdonságuk, hogy fizikai védelmet 

nyújtanak a káros külső hatásokkal szemben. Ezen kívül szerepet játszanak 

a szöveti folyadékegyensúly fenntartásában is, a rajtuk keresztül történő 

folyadék-és elektrolittranszport szabályozása révén. 

A légúti hámsejtek elektrolittranszportja (Na+ és Cl-) alapvető fontosságú a 

hámsejtek feszínét borító nyákréteg öntisztulási folyamatában, mely a 

légutak elsődleges védelmi vonalát jelenti a fertőző ágensekkel szemben. 

Cisztás fibrózisban (CF) a légúti hámsejtek Cl- szekréciója csökken, 

ugyanakkor a Na+ abszorpciója fokozódik, köszönhetően a cisztás fibrózis 

transzmembrán konduktancia regulátor fehérjét (CFTR) kódoló génben 

bekövetkezett mutációnak. Ez a légutak felszínét borító folyadékfilm 

dehidrálódásához vezet, ami jelentősen gátolja a sejtfelszíni nyák 

transzportját. A mai napig a betegség tüdőn belüli manifesztációja a CF 

betegek panaszainak fő oka, ezért számos terápiás próbálkozás a CF-os 

tüdőbetegség kialakulásának megakadályozását, vagy legalább késleltetését 

célozza.  

A Ca2+-aktiválta Cl- csatornák (CaCC) alternatív Cl- szekréciós útvonalat 

jelenthetnek azokban a szövetekben, ahol a CFTR fehérje működése 

hiányzik. Ennek megfelelően jelenleg is folyamatban van olyan 
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gyógyszerek fejlesztése, melyek alternatív CaCC csatornák aktiválásán 

keresztül javítanák CF-os betegek légúti állapotát.  

Korábban igazoltuk, hogy az extracelluláris Zn2+ befolyásolja a purinerg 

receptorokon keresztül történő Ca2+ belépést mind CF-os, mind egészséges 

humán légúti hámsejtekben, mely hatás erősen függ az extracelluláris tér 

pH-jától, illetve annak Na+ tartalmától. Később azt is demonstráltuk, hogy 

az extracelluláris Zn2+ (20µM) egy alkalikus, alacsony Na+ tartalmú 

közegben alkalmazva ATP jelenléte nélkül is jelentős Ca2+ emelkedést, 

illetve Cl- szekréciót idéz elő CF-os légúti hámsejtekben. Így feltételezhető, 

hogy a cink egy megfelelő összetételű aeroszolban alkalmazva kedvező 

hatást fejthet ki cisztás fibrózisos betegek légúti funkciójára.  

Az emberi szervezet Ca2+ egyensúlyának fenntartásában alapvetően három 

szervrendszer vesz részt: a gasztrointesztinális rendszer, a csontok és a 

vesék. A Ca2+ a bélhámsejtek apikális membránjában található kalcium 

transzporter, a tranziens receptor potenciál csatorna vanilloid típus 6 

(TRPV6) segítségével szívódik fel a vékonybél lumenéből. A transzporthoz 

szükséges hajtóerőt a kalcium elektrokémiai grádiense biztosítja. A TRPV6 

csatornának nincs eddig ismert ligandja, nem érzékeny kapszaicinre, 

hőmérsékletre vagy ozmotikus hatásokra. Tekintettel arra, hogy a csatorna 

konstitutívan nyitott állapotban van, ez állandó útvonalat biztosít a Ca2+ 

számára olyan szövetekben, ahol a Ca2+ transzportja igen fontos, így például 

a bélben és a méhlepényben. A TRPV6 csatorna expressziójának jelenleg 

ismert legfontosabb szabályzói a D-vitamin, az ösztrogén és az étrend 

kalcium tartalma. Egészséges felnőttek cink szükséglete 10-15mg/nap, mely 

jelentősen változhat a korral, illetve a cink kiválasztásának mértékével. A 

Zn2+ felszívódása főként a jejunumban és az ileumban történik, egyrészt 

passzív diffúzió, másrészt különböző cink-specifikus transzporterek, 

úgymint a ZIP4 (Zrt- és Irt-szerű fehérje 4, SLC39 család) révén. A 
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közelmúltban felmerült annak a lehetősége, hogy a TRPV6 csatorna is részt 

vesz a cink felszívódásában. Egyes tanulmányok szerint a halakban 

található TRPV6 csatorna, mely az emlős csatorna ősi formájának számít, 

cinket is szállít. A Xenopus petesejtekben kifejezett patkány TRPV6 

csatornák ugyanakkor a Ca2+-on kívül csak Ba2+-ot és Sr2+-ot szállítottak, 

míg Mg2+-ot, illetve egyéb, a vizsgálatban szereplő di-vagy trivalens kationt 

nem. Mikor humán TRPV6 (hTRPV6) csatornákat vizsgáltak ugyanabban a 

rendszerben, hasonló eredményeket kaptak. Jelenleg nem ismert olyan 

tanulmány, mely emlős expressziós rendszerben vizsgálta volna a humán 

TRPV6 csatornák permeábilitását, illetve amely az endogén TRPV6 

csatorna permeábilitását tesztelte volna különböző nyomelemekre és/vagy 

toxikus nehézfémekre. 
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2. Célkitűzés 

 

Jelen munka során két különböző sejtmodellen vizsgáltuk az extracelluláris 

cink hatását azokra a mechanizmusokra, melyeken keresztül Ca2+ léphet a 

sejtekbe. Az alábbi specifikus kérdéseket tettük fel:  

 

1. Hogyan hat a cink különböző összetételű extracelluláris 

környezetben alkalmazva a Ca2+-függő Cl- csatornák aktivitására 

cisztás fibrózisos légúti hámsejtekben? 

  

2. Hogyan befolyásolja az extracelluláris cink a humán TRPV6 

csatorna működését a transzportert tranziensen expresszáló 

HEK293 sejtekben?  
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3. Metodika 

 

3.1. Sejttenyésztés 
Az IB3-1 (CF humán légúti hámsejtvonal) sejteket DMEM/F12 (1:1) 

tápfolyadékban tenyésztettük. A humán embrionális vese sejtvonalat 

(HEK293) DMEM tápfolyadékban tenyésztettük. Mindkét sejtvonalat 37oC-

os, párásított sejttenyésztő inkubátorban, 5% CO2 koncentráció mellett 

tartottuk fenn.  

 

3.2. Transzfekció HEK293 sejtekben 
A sejteket 300,000 sejt/fedőlemez sűrűségben helyeztük ki 35 mm-es petri 

csészékbe, a fedőlemezeket előtte 100µg/ml poli-D-lizinnel vontuk be. 8-16 

órával később a sejteket fedőlemezenként 2 µg pEYFP-C1-TRPV6 és 5 µl 

Lipofectamine 2000 keverékével transzfektáltuk. A kontrol kísérletekhez a 

sejteket pEYFP-C1 vektorral transzfektáltuk. Néhány kísérletben a 

transzfekciót 2 µg pTagRFP-C1-hTRPV6 konstrukttal végeztük, hogy 

elkerüljük az esetleges interferenciát a sárga fluoreszcens fehérje (YFP) és 

egyes hasonló spektrumú fluoreszcens indikátorok között.  

 

3.3. A citoplazma Ca2+ tartalmának mérése IB3-1 légúti hámsejtekben 
A sejteket standard extracelluláris oldatban oldott Fluo-3-AM (4 µM) 

festékkel töltöttük 60 percen keresztül, szobahőmérsékleten. A standard 

extracelluláris oldat összetétele (mM-ban): 145 NaCl, 5 KCl, 3 CaCl2, 1 

MgCl2, 10 D-glükóz és 10 mM HEPES, pH 7.4 (NaOH-dal). A Na+-mentes 

oldat összetétele (mM-ban): 145 NMDG-Cl, 5 KCl, 3 CaCl2, 1 MgCl2, 10 

D-glükóz és 10 mM HEPES, a különböző pH értékeket NMDG-vel vagy 

HCl-dal állítottuk be. A nominálisan Ca2+-mentes oldatokat CaCl2 

hozzáadása nélkül készítettük. A méréseket konfokális lézer szkenning 

mikroszkóp segítségével végeztük (Axiovert 200M Zeiss LSM 510 Meta). 
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Az [Ca2+] i változásait a kísérlet kezdetén detektálható fluoreszcencia érték 

%-ában mutatjuk be.  

 

3.4. A citoplazma divalens fémion tartalmának mérése hTRPV6-ot 
expresszáló HEK293 sejtekben 
A Ca2+, illetve más divalens kationok beáramlásának méréséhez az azonos 

fedőlemezen található transzfektált és nem-transzfektált sejteket 5 µg/ml, 

szérummentes tápfolyadékban oldott Fura-2-AM (5 µg/µl törzsoldat) 

festékkel töltöttük 37 °C-os inkubátorban 1 órán keresztül. Annak 

megerősítéséhez, hogy a fluoreszcencia-változás valóban a Zn2+ ionok 

beáramlásának a következménye, a sejteket 5 µM NewPort Green DCF (5 

mM törzsoldat) festékkel töltöttük 45 percen keresztül, mely nem érzékeny 

Ca2+-ra vagy Mg2+-ra. A méréseket módosított Krebs-Ringer HEPES 

(KRH) oldatban végeztük (150 mM NaCl, 4.8 mM KCl, 1 mM CaCl2, 1 

mM MgCl2, 10 mM D-glükóz és 10 mM HEPES, pH 7.4). A Fura-2 

festéket felváltva gerjesztettük 340 nm-es és 380 nm-es hullámhosszokon, 

majd a F340/F380 fluoreszcens ráta meghatározásához az 510 nm 

hullámhossznál mért emissziót monitoroztuk. A Fura-2 ráta kezdeti 

emelkedését használtuk a vizsgált kation beáramlásának megítélésére. A 

NewPort Green DCF festéket 500 nm-en gerjesztettük, és a specifikus 

kation(ok) hozzáadását követően a fluoreszcencia intenzitás kezdeti 

növekedését mértük. A fluoreszcens vizsgálatokat egy Nikon Eclipse TiU 

invertált mikroszkóp segítségével végeztük.  

 

3.5. Elektrofiziológia 
 A patch clamp méréseket a standard teljes-sejt (whole-cell) 

konfigurációban végeztük egy Axopatch 200B erősítő, valamint egy 

Digidata 1200 analóg-digitális konverter segítségével. A mikropipettákat 

boroszilikát üvegkapillárisokból készítettük egy P-97 Flaming-Brown 
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típusú készülék segítségével. Ezek ellenállása 3–6 MΩ között volt, standard 

pipetta oldat esetén. Az elektromos protokollok végrehajtását és az 

adatgyűjtést a pClamp 6.03 szoftver segítségével végeztük. Az oldatokat 

folyamatos perfúzió formájában jutattuk a sejtekre. 

 

3.5.1. Patch clamp mérések IB3-1 légúti hámsejtekben 
Az áramokat a -80 mV-os feszültségértéknél monitoroztuk 10 s-onként 

alkalmazott rámpa impulzusok (-100 mV-tól +100 mV-ig, 200 ms hosszú, 

1mV/ms) során. A rámpák közötti fenntartó potenciál -50 mV volt. Az 

áramértékeket áramdenzitás (pA/pF) formájában, a sejtek kapacitanciájára 

normalizálva adtuk meg. Standard pipetta oldat összetétele (mM-ban): 140 

NMDG-Cl, 1 MgCl2, 2 EGTA, 10 HEPES, pH 7.2 (NMDG-vel) és annyi 

CaCl2, hogy a szabad [Ca2+] i = 0.1 µM. Néhány kísérletben a szabad [Ca2+] i 

= 1 µM volt. A szabad [Ca2+] i-kat a MaxChelator szoftver segítségével 

becsültük meg. Az alacsony Cl- tartalmú pipetta oldat összetétele (mM-

ban): 90 NMDG-glutamát, 50 NMDG-Cl, 1 MgCl2, 2 EGTA, 10 HEPES, 

pH 7.2 NMDG-vel (szabad [Ca2+] i = 0.1 µM). A magas Ca2+-puffer tartalmú 

pipetta oldat összetétele (mM-ban): 140 NMDG-Cl, 1 MgCl2, 20 EGTA, 10 

HEPES, pH 7.2 (NMDG-vel). Standard extracelluláris oldat összetétele 

(mM-ban): 145 NaCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 D-glükóz, 10 HEPES, pH 7.4 

(NaOH-dal). Na+-mentes kontroll extracelluláris oldat összetétele (mM-

ban): 145 NMDG-Cl, 1 MgCl2, 10 D-glükóz, 10 HEPES, pH 7.4 (NMDG-

vel) és 3 CaCl2. Néhány kísérletben ettől eltérő koncentrációjú CaCl2-ot 

alkalmaztunk. A nifluminsavat (NFA) 5 perccel a kísérleti protokollok 

indítása előtt alkalmaztuk.  
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3.5.2. Patch clamp mérések hTRPV6-ot expresszáló HEK293 sejtekben 
Az áramokat a -80 mV-os feszültségértéknél monitoroztuk 5 s-onként 

alkalmazott rámpa impulzusok (-110 mV-tól +90 mV-ig, 200 ms hosszú, 

1mV/ms) során. A rámpák közötti fenntartó potenciál -20 mV volt. 

Standard pipettaoldat összetétele (mM-ban): 140 NMDG, 1 MgCl2, 20 

EGTA és 10 HEPES, pH 7.2 (HCl-dal). Normál extracelluláris oldat 

összetétele (mM-ban): 147 NaCl, 3 KCl, 1 CaCl2, 2 MgCl2, 10 D-glükóz, 10 

HEPES, pH 7.4 (NaOH-dal). Divalens kation-mentes kontroll oldat 

összetétele (mM-ban): 147 NMDG, 15 D-glükóz, 10 HEPES, pH 7.4 (HCl-

dal). A mérések során a divalens kation-mentes kontroll oldatot a tesztelni 

kívánt kationt 2 mM koncentrációban (XCl2; X = Ca2+, Zn2+, Cd2+) 

tartalmazó oldatra cseréltük.  

 

3.6. 45Ca felvételi esszé HEK293 sejtekben 
A vizsgálatot 48 órával a transzfekciót követően végeztük, majd a 45Ca 

felvételének mértékét párhuzamosan mértük transzfektált és kontroll 

sejtekben. A sejteket meghatározott ideig kezeltük 2 µCi 45Ca tartalmú 

KRH oldatban, cink hozzáadásával vagy a nélkül, 100 µM nem radioaktív 

Ca2+ jelenléte mellett. A Ca2+ felvétel leállításához a sejteket jéghideg KRH 

oldattal mostuk.   

 
3.7. Statisztika 
Az eredményeket átlag ± SEM formában mutatjuk be, N számú megfigyelés 

esetén. A statisztikai feldolgozás során kétmintás t-próbát és a nem 

parametrikus rank sum t-próbát alkalmaztuk, a kísérleti felállásnak és az 

adatok jellemzőinek megfelelően. Az eltéréseket statisztikailag 

szignifikánsnak tekintettük, ha a p < 0.05. 
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4. Eredmények 

 

4.1. Az extracelluláris pH és cink szabályozza a citoplazma Ca2+ 

koncentrációját és a CaCC aktivitását CF légúti hámsejtekben    
Korábbi tanulmányainkban demonstráltuk, hogy az extracelluláris tér 

összetételének (Na+ és/vagy H+ koncentráció) módosítása befolyással van a 

sejtek citoplazmatikus Ca2+ tartalmára. Ennek megfelelően először az 

extracelluláris alkalinizáció [Ca2+] i-ra kifejtett hatását vizsgáltuk. Na+ 

jelenlétében (145 mM) az alkalinizáció (7.4-ről 7.9-re vagy 8.2-re) nem 

okozott szignifikáns eltérést a sejtek bazális [Ca2+] i-ban (NaCl pHo 7.4: 

101.7 ± 0.7 % [N=16] vs. NaCl pHo 8.2: 101.8 ± 2.3 % [N=5] p=n.s). A 

következő kísérletekben az extracelluláris Na+-ot a nagyméretű, 

impermeábilis szerves kationra, N-metil-D-glukamin-ra (NMDG+) 

cseréltük. Normál pHo mellett (7.4), a külső Na+ akut megvonása nem 

okozott változást a bazális Ca2+ tartalomban (NaCl pHo 7.4: 101.7 ± 0.7 % 

[N=16] vs. NMDG-Cl pHo 7.4: 101.9 ± 1.1 % [N=5] p=n.s). Ugyanakkor, 

ha a külső pH-t 7.9-re emeltük az extracelluláris Na+ egyidejű 

lecserélésével, egy enyhe, de fenntartott emelkedést figyeltünk meg a sejtek 

intracelluláris Ca2+ szintjében (NaCl pHo 7.4: 101.7 ± 0.7 % [N=16] vs. 

NMDG-Cl pHo 7.9: 133.5 ± 3.5 % [N=5] p < 0.05). Ha külső pH-t még 

magasabbra emeltük (7.4-ről 8.2-re), akkor a citoplazma Ca2+ szintje 

magasabbra emelkedett, mely változás körülbelül 3 perc alatt érte el a 

maximumát (NaCl pHo 7.4: 101.7 ± 0.7 % [N=16] vs. NMDG-Cl pHo 8.2: 

239.8 ± 13.3 % [N=5] p < 0.05). Az extracelluláris Ca2+ nominális 

hiányában elmaradt a sejtek [Ca2+] i-jában megfigyelt, alkalinizáció-

indukálta emelkedés (3 mM CaCl2: 239.8 ± 13.3 % [N=5] vs. Ca2+-depletált 

oldat: 107.6 ± 1.1 % [N=5] p < 0.05, pHo 8.2 NMDG-Cl jelenlétében), ami 

a sejten kívüli térből származó Ca2+ beáramlásának szerepére utal. Az 
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alkalikus pHo hatásával szemben, a pHo csökkentése (7.4-ről 6.6-ra) az 

extracelluláris Na+ hiányában egy kismértékű, de tartós csökkenést 

eredményezett az [Ca2+] i-ban (NaCl pHo 7.4: 101.7 ± 0.7 % [N=16] vs. 

NMDG-Cl pHo 6.6: 85.9 ± 2.4 % [N=5] p < 0.05). 

Annak vizsgálatára, hogy az alkalinizáció-indukálta Ca2+ jel képes-e klorid 

kiáramlást előidézni az általunk vizsgált légúti hámsejtekben, a patch clamp 

technika teljes-sejt konfigurációját alkalmaztuk. A kontroll áramokat külső 

Na+ hiányában, NMDG+ jelenlétében regisztráltuk. Alkalinizáció (pHo: 8.2) 

során lassan aktiválódó, nagy inward áramot figyeltünk meg, mely 

körülbelül 2 perc alatt érte el maximumát. Az áram teljes mértékben 

reverzibilisnek mutatkozott a külső pH 7.4-re történő visszaállítását 

követően, a megfordulási potenciál értéke pedig a Cl- egyensúlyi potenciálja 

közelében volt (Erev.= -3.2 ± 0.7 mV [N=8] vs. ECl
- = -1.9 mV). Az 

alkalinizáció-indukálta áram megfordulási potenciálja követte a Cl- 

egyensúlyi potenciáljának az ion intracelluláris glutamáttal történő részleges 

szubsztitúcióját követő elmozdulását (Erev: -25.9 ± 1.7 mV [N=5] vs. ECl
-: -

28.7 mV). Jelen adatok arra utalnak, hogy a -80 mV-nál mért (inward) 

áramértékek klorid kiáramlást reprezentálnak. Az alkalinizáció hatásával 

szemben az extracelluláris acidifikáció (pHo:6.6) enyhe csökkenést idézett 

elő a -80 mV-nál mérhető inward áramokban. Miután a Na+ teljes hiánya 

nem fiziológiai kondíció, kísérleteinket különböző extracelluláris Na+ 

koncentrációk mellett is elvégeztük. A külső tér alkalinizációja nem váltott 

ki inward áram növekedést a sejtekben, ha a külső tér Na+ koncentrációja a 

fiziológiás érték (145 mM) közelében volt. Annak bizonyításához, hogy az 

alkalinizáció-kiváltotta klorid áram CaCC csatornákon keresztül folyik, 

először az áramok Ca2+-függését vizsgáltuk. Az alkalinizáció (pHo 8.2) 

esetén mérhető maximális inward áram (-11.0 ± 1.4 pA/pF [N=8], -80 mV) 

jelentősen kisebb volt, ha a kísérleteket alacsony (0.1 mM) külső Ca2+ 
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tartalmú oldatban (-2.1 ± 0.1 pA/pF [N=15] p < 0.05, -80 mV ) végeztük el. 

Hasonló eredményt értünk el 20 mM EGTA pipetta oldatban történő 

alkalmazásával (-1.1 ± 0.1 pA/pF [N=6] p < 0.05, -80 mV ). Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy a külső térből történő Ca2+ beáramlás fontos 

szerepet játszik a CF-os légúti hámsejtekben indukálható klorid 

kiáramlásban. Továbbá az alkalinizáció-indukálta klorid áramok teljes 

mértékben gátolhatóak voltak 100 µM NFA alkalmazásával, mely potens 

inhibitora a Ca2+-függő klorid csatornáknak.  

A következőkben a cink Ca2+ beáramlásra kifejtett hatását vizsgáltuk mind 

alkalikus (pH 8.2), mind acidotikus (pH 6.6) extracelluláris környezetben. 

Alkalikus pHo (8.2) esetén a Zn2+ egy fenntartott Ca2+ emelkedést idézett 

elő, míg savanyú pHo (6.6) esetén mindössze egy tranziens válasz volt 

megfigyelhető. Adataink arra utalnak, hogy a Zn2+ pH-függő módon 

szabályozza a Ca2+ sejtekbe történő beáramlását. Ha a citoplazmatikus 

[Ca2+] volna az egyetlen faktor, ami meghatározza a CaCC-k aktivitását, 

akkor a cink alkalmazását követően nagyobb klorid áramot várhatnánk, 

mint annak alkalmazását megelőzően. Érdekes módon a sejteket Na+-

mentes és alkalikus oldattal, ZnCl2 (20 µM) jelenlétében stimulálva kisebb 

és tranziensebb áramválasz jött létre, mint Zn2+ hiányában. Feltételezhető 

volt, hogy ennek hátterében a Zn2+ CaCC-re kifejtett közvetlen gátló hatása 

áll. Valóban, ha a sejtek endogén CaCC aktivitását magas (1 µM) szabad 

[Ca2+] i-t tartalmazó pipetta oldattal stimuláltuk, Zn2+ (20 µM) direkt 

alkalmazása szignifikánsan gátolta a kiváltott Cl- áramokat. Ha a Zn2+-et 

előkezelés (20 µM, 5 perc) formájában alkalmaztuk, az 1 µM szabad [Ca2+] i 

hatása jelentősen kisebb volt. Jelen eredmények azt mutatják, hogy bár a 

cink Ca2+ beáramlást indukál légúti hámsejtekben, közvetlenül mégis 

hatékonyan gátolja a Ca2+-függő Cl- csatornák aktivitását.  
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4.2. A cink szabályozza a humán TRPV6 csatorna működését, 
ugyanakkor át is halad rajta 
Először is létrehoztunk egy olyan fehérje expressziós modellt, melyben jól 

vizsgálható a hTRPV6 csatornák funkciója. Amikor Fura-2 segítségével 

vizsgáltuk a sejtek [Ca2+] i-t, a bazális értékek magasabbak voltak az EYFP-

hTRPV6-transzfektált HEK sejtekben, mint a nem-transzfektált sejtekben 

(340/380 ráták: 3.227 ± 0.036 (sejtszám = 682) vs. 1.435 ± 0.01 (sejtszám = 

421). Ha csak az EYFP vektorral transzfektáltunk, nem volt megfigyelhető 

különbség. Az extracelluláris Ca2+ eltávolítása csaknem teljesen 

megszűntette a sejtek közötti szignifikáns különbségeket (340/380 ráták: 

1.1317 ± 0.005 vs. 1.269 ± 0.004). A Ca2+ (1 mM) visszaadását követően 

lényegesen nagyobb emelkedés volt megfigyelhető az EYFP-hTRPV6-al 

transzfektált sejtek [Ca2+] i-ban, mint a nem transzfektált sejtek esetében. Az 

EYFP vektorral történő transzfekciót követően az 1 mM Ca2+-indukálta 

változás ugyanolyan mértékű volt mind a transzfektált, mind a nem 

transzfektált sejtek esetében.  

A következőkben a TRPV6 permeábilitását vizsgáltuk más, a kalcium 

csoportba tartozó divalens kationokra (Ba2+, Sr2+) nézve. Eredményeink azt 

mutatják, hogy mind a Ba2+, mind a Sr2+ bejut a sejtekbe a TRPV6 

csatornán keresztül. Ezek az eredmények összhangban vannak a korábbi 

megfigyelésekkel.  

Miután a cink egy alapvető fontosságú nyomelem, így megvizsgáltuk, hogy 

vajon képes-e a cink is átjutni a TRPV6-os csatornán. 1 mM Zn2+ 

szignifikáns fluoreszcencia-növekedést indukált a TRPV6 fehérjét 

expresszáló sejtekben. Összehasonlításképpen megvizsgáltuk a TRPV6 

csatorna permeábilitását a cink csoport másik két tagjára is (Cd2+, Hg2+). 

Azt találtuk, hogy a csatorna Cd2+ számára is átjárható, Hg2+-ra ugyanakkor 

nem.  
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A továbbiakban megvizsgáltuk a Ca2+ hatását a TRPV6 csatornán keresztül 

történő Zn2+ transzportra. Ehhez a kalciumra nem érzékeny NewPort Green 

DCF fluoreszcens festéket használtuk, miután a HEK293 sejteket pTagRFP-

C1-hTRPV6 konstrukttal transzfektáltuk. Erre azért volt szükség, hogy 

elkerüljük az EYFP és a  NewPort Green DCF festék hasonló spektrumából 

adódó interferencia problémákat. Eredményeink azt mutatják, hogy 1 mM 

Ca2+ jelenléte szignifikánsan gátolta a Zn2+ (1 mM) hTRPV6 csatornákon 

keresztüli felvételét. 

Hogy megerősítsük eddigi fluoreszcens technikákkal kapott 

eredményeinket, a patch clamp technika teljes-sejt konfigurációjában is 

végeztünk méréseket. A divalens kationok beáramlását a feszültség rámpák 

során, -80 mV-nál mért inward áramok révén regisztráltuk. Kezdetben mind 

az EYFP-hTRPV6-transzfektált, mind a nem transzfektált HEK293 sejteket 

egy divalens kationoktól mentes extracelluláris oldattal perfundáltuk. Ha 

ehhez az oldathoz 2 mM Ca2+-ot adtunk, egy nagy, befelé rektifikáló áramot 

figyeltünk meg az EYFP-hTRPV6-transzfektált sejtekben, míg a nem 

transzfektált sejtekben ez a jelenség nem volt megfigyelhető. Zn2+ (2 mM) 

hozzáadását követően egy kis amplitúdójú (20-100 pA), tranziens áramot 

kaptunk a transzfektált sejtekben, mely arra utal, hogy a TRPV6-os 

csatornák valóban átjárhatóak cink számára. Az áram gyors csökkenése 

feltételezhetően a Zn2+ TRPV6 csatornára kifejtett közvetlen gátló 

hatásának a következménye. Cd2+ (2 mM) adását követően a Ca2+-hoz 

hasonló fenntartott áramválasz volt megfigyelhető.  

A következőkben a cink TRPV6 csatornán keresztüli Ca2+ transzportra 

kifejtett hatását vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a Zn2+ nem csak permeábilis a 

hTRPV6 csatornákra nézve, de modulálja is azok aktivitását. Ha a sejteket 

különböző koncentrációjú Zn2+-el kezeltük elő, a magas koncentrációk (200 

és 2000 µM) gátolták, míg az alacsony koncentrációk (2 és 20 µM) 
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fokozták a 2 mM Ca2+-adását követő inward áramokat. Hogy megerősítsük 

az elektrofiziológiai mérések során nyert eredményeinket, a 45Ca felvételi 

esszét alkalmaztuk a következő kísérletekben. A cink e vizsgálatok során is 

dózisfüggő módon befolyásolta a TRPV6-al transzfektált sejtek Ca2+ 

transzportját, vagyis alacsony koncentrációk fokozták, magas koncentrációk 

pedig gátolták a 45Ca sejtekbe történő felvételét.  
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5. Következtetések 

 

1. A Zn2+ kettős hatást fejt ki a Ca2+-függő Cl- csatornák aktivitására CF 

légúti hámsejtekben. A cink alkalmazása közvetve fokozza, míg közvetlenül 

gátolja a Cl- csatornák aktivitását. Ugyanakkor az extracelluláris 

alkalinizáció önmagában, Zn2+ adása nélkül is Ca2+ beáramlást idéz elő, 

mely elégséges Ca2+-függő Cl- csatornák aktiválásához. Jelen 

megfigyeléseink alapján feltételezhető, hogy egy megfelelően alkalikus, 

Zn2+-mentes oldat inhalációja is kedvező hatást fejthet ki cisztás fibrózisos 

betegek légúti panaszaira.  

 

2. A Zn2+ dózisfüggő módon modulálja a hTRPV6 csatornák funkcióját. 

Magas koncentrációjú cink gátolja, míg az alacsony koncentrációk fokozzák 

a hTRPV6 csatornákon keresztüli Ca2+ transzportot. Jelen eredmények arra 

utalnak, hogy az étrend Zn2+ tartalma jelentősen befolyásolhatja a 

vékonybélben zajló, hTRPV6 csatorna által közvetített Ca2+ felszívódást. 

Megfigyeltük továbbá, hogy Ca2+ hiányában a hTRPV6 csatornák Zn2+ 

számára is átjárhatóvá válnak, így feltételezhetően részt vesznek a Zn2+ 

felszívódásában kalcium-szegény étrend esetén.  
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