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1. BEVEZETÉS 

A légzőtraktus hámfelszíne mikroorganizmusok és káros anyagok óriási 
expozíciójának van kitéve folyamatosan, melyek ellen egy mechanikus, kémiai 
és biológiai védelmi vonalat magában foglaló barrier nyújt védelmet. A 
csillószőrös hámsejtek csillóinak csapási frekvenciája (ciliary beat frequency, 
CBF) elsődleges meghatározója a mucociliaris clearance-nek, és ezáltal a légutak 
mechanikus védelmi vonalának. A krónikus légúti betegségek gyakori velejárója 
a mucociliaris funkció károsodása. A CBF szabályozásának jobb megismerése a 
mucociliaris diszfunkció kezelésének újabb lehetőségeihez vezethet el. Ebben a 
tanulmányban a humán légúti hámsejtek (HLH) ciliáris motilitás 
szabályozásának néhány ismeretlen részletét vizsgáltuk. 

A HLH-ek ciliáris mozgását szabályozó külső hatások sejten belüli 
jelátvitelében két másodlagos hírvivőnek, a cAMP-nak és az intracelluláris 
kalciumnak van kitüntetett szerepe. A HLH-ekben a jelenleg ismert cAMP-
termelő enzimek a transzmembrán adenilciklázok (tmAC) csoportjába 
tartoznak. Emlősök heréjében egy ettől eltérő adenilcikláz aktivitást is leírtak. 
Az enzimet solubilis adenilcikláznak (sAC) nevezték el, melyet nemrégiben 
sikeresen izoláltak és klónoztak. Kiderült, hogy az enzim – szerkezetét és 
funkcióját tekintve – közeli rokonságban áll egyes bakteriális 
adenilciklázokkal, de merőben különbözik a tmAC-októl. A sAC szubsztrát 
affinitása tizede a tmAC-okénak és – szemben a tmAC-okkal – inszenzitív a G-
proteinre és a forskolinra, ellenben specifikusan aktiválja a HCO3

- (függetlenül 
a pH-tól) és a Ca2+. Újabban kimutatták, hogy a spermiumok mozgása és 
hiperaktivációja a sAC aktivitástól függ. Miután a légúti ciliumok és a 
spermiumok ostora strukturális és funkcionális szempontból nagyon hasonlóak, 
elképzelhetőnek tűnik, hogy a sAC-nak szerepe van a HLH-ek CBF-
szabályozásában is. Vizsgálataink egyik célja az volt, hogy megvizsgáljuk a 
sAC esetleges jelenlétét, lokalizációját és működését a HLH-ekben.  

Az intracelluláris bikarbonát koncentráció ([HCO3
-]i) azonban nem csak a 

sAC, hanem egyúttal az intracelluláris pH (pHi) egyik legfontosabb regulátora 
is. A HCO3

--hoz kapcsolódó CBF-változás vizsgálatakor tehát elengedhetetlen 
a sAC-aktiválódás következtében fellépő cAMP-termelődés, illetve a (sAC-tól 
független) pHi-változás miatt bekövetkező CBF-változás elkülönítése. 
Tekintettel arra, hogy az irodalomban nincs adat arra vonatkozóan, hogy 
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milyen kapcsolat áll fenn a pHi és a CBF között, vizsgálataink ennek a 
kérdésnek a tisztázását is célozták. 

A katekolamin-származékok, különösen a β2-adrenerg agonisták széles 
körben elterjedt hörgtágító szerek obstruktív tüdőbetegségekben, de hatásuk 
nem pusztán a légúti simaizomsejtekre korlátozódik. A HLH-eken is 
megtalálhatóak a β2-adrenerg receptorok, amelyek stimulálása serkenti a CBF-
t a tmAC aktiválódása, cAMP termelődés, cAMP-dependens protein kináz 
(PKA) aktiválódása és ennek következtében egy ciliáris célfehérje 
foszforilálása révén. Régóta ismert, hogy a katekolaminok csak 
intracellulárisan képesek lebomlani, mivel a metabolizáló enzimek a 
citoplazmában találhatóak. Ráadásul a katekolaminok, mint szerves kationok, 
nem képesek passzívan átjutni a plazmamembránon, ezért inaktiválódásukat 
meghatározza a katekolamin transzportereken keresztül történő felvételük a 
sejtbe. Ismert továbbá, hogy az extraneuronális katekolamin felvétel 
glukokortikoszteroidokkal (GS) történő gátlása és a következményes 
extracelluláris katekolamin koncentráció emelkedés felelős - legalábbis részben 
- a GS-ok által előidézett arteria bronchialis vazokonstrikcióért. A β2-adrenerg 
agonisták az egyik legaktívabb ciliostimuláns szerek, de kevéssé ismert a 
HLH-ekbe történő felvételük és inaktiválódásuk, ami döntően meghatározhatja 
a ciliostimuláns hatásuk mértékét és időtartamát. Ezért az alábbi 
kísérleteinkben egyrészt tanulmányoztuk a különböző katekolamin 
transzporterek expresszióját a HLH-ekben, másrészt megvizsgáltuk a 
noradrenalin (NA) transzport farmakológiai jellemzőit és budesoniddal ill. 
metylprednisolonnal történő gátolhatóságát egy humán arteria bronchialis 
simaizomsejt (HABS) modell segítségével. 

 
2. CÉLKITŰZÉSEK 

1. Alapvető célunk volt annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az 
izolált pHi-változás hogyan befolyásolja a CBF-t a HLH-ekben, ami 
elengedhetetlen a [HCO3

-]i
--mediálta CBF-változás további vizsgálatához. 

Ebből a célból szimultán CBF- és pHi-méréseket végeztünk tenyésztett HLH-
eken.  

2. A pHi kiváltotta CBF-változás sejten belüli jelátviteli mechanizmusának 
vizsgálatát a cAMP- és Ca2+-dependens jelátviteli utak specifikus gátlásával, 
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valamint az intracelluláris Ca2+-koncentráció ([Ca2+]i) és a CBF szimultán 
mérésével végeztük. Ugyancsak mértük a CBF-t basolateralisan permeabilizált 
HLH-eken, a pHi közvetlen ellenőrzése közben.  

3. Megvizsgáltuk a sAC mRNS és fehérje esetleges expresszióját és a sAC 
sejten belüli elhelyezkedését HLH-ekben. Utóbbi célból immunfluorescens 
vizsgálatokat végeztünk emberi szövetmintán és tenyésztett HLH-eken. 
Előzetes sejtélettani kísérletünk a sAC CBF-re gyakorolt hatásának vizsgálatát 
célozta. 

4. Tanulmányoztuk a különböző katekolamin transzporterek mRNS-
expresszióját a HLH-ekben. 

5. Végül megvizsgáltuk a celluláris katekolamin felvétel farmakológiai 
jellemzőit, beleértve a GS-okkal történő gátolhatóságot is, valamint a GS-
oknak a celluláris katekolamin felvételre gyakorolt gátló hatásának 
mechanizmusát. 

 
3. MÓDSZEREK 

Sejttenyésztés. Kísérleteinkhez a University of Miami Life Alliance Organ 
Recovery Agency-nél transzplantációra előkészített, de végül be nem ültetett 
donor tüdőket használtunk az Institutional Review Board jóváhagyásával. 
HLH-kultúrát hoztunk létre folyékony táptalajon és levegő-folyadék 
határfelületen (air liquid interface, ALI), illetve HABS-kultúrát készítettünk 
folyékony táptalajon az irodalomban használt módszereket alkalmazva. 

CBF és pHi vagy [Ca2+]i szimultán mérése. A sejteket pH-szenzitív 
(BCECF/AM) vagy Ca2+-szenzitív (fura-2/AM) festékkel inkubáltuk, majd egy 
Nikon E600FN mikroszkóp és 60X-os nagyítású víz-immerziós lencse 
segítségével tettük láthatóvá. Az individuális sejtek CBF-ját infravörös 
fáziskontraszt leképezés segítségével mértük, míg ugyanazon sejt pHi vagy 
[Ca2+]i értékét fluorescens módszerrel becsültük. A pHi–méréseket a 
K+/nigericin módszer segítségével kalibráltuk. Az egyidejű fluorescencia- és 
CBF-méréshez egy Nikon multi-image modult használtunk. A CBF-t mintegy 
3 másodpercenként, míg a pHi–t vagy [Ca2+]i–t 10–20 másodpercenként 
mértük.  
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HLH basolateralis membránjának szelektív permeabilizálása. Az ALI 
tenyészet basolateralis felszínét 10.000 U/ml Staphylococcus aureus alpha-
toxint tartalmazó oldatba merítettük 30 percre szobahőn (kivételesen 0,05% 
saponint használtunk alpha-toxin helyett). A basolateralis oldat a 
citoplazmához hasonlóan többek között ATP-t és magas koncentrációban K+-t 
tartalmazott. 

RT-PCR. ALI-tenyészet HLH-jeiből és frissen izolált HABS-ekből teljes 
RNS-kivonást végeztünk. A sAC-nak és 4 különböző katekolamin 
transporternek megfelelő specifikus primereket a GeneBank adatbázisa alapján 
terveztük meg. A PCR-termékek gél-purifikációja után 
szekvenciameghatározás történt. A sAC-variánsok cDNS-fragmentumait 
pGEM-T Easy vectorba illesztve klónoztuk, majd gél-purifikáció után 
szekvencia meghatározás történt. 

Immunhisto- és cytokémia. Humán légcső metszetét és ALI tenyészetek 
HLH-jeit sAC-specifikus monoklonális antitestekkel inkubáltuk. A csillókat 
acetilált anti-tubulin antitest, míg a sejtmagokat DAPI segítségével tettük 
láthatóvá. Kontrollként nem-specifikus monoklonális antitestet használtunk. 
ALI tenyészetben a sAC immunlokalizálását confocalis mikroszkóp 
segítségével végeztük.  

sAC-specifikus Western blot. HLH-ek ALI tenyészetének fehérje-
kivonatából sAC-specifikus monoklonális antitestek segítségével L. R. Levin 
és mtsai (Cornell University, New York, NY, USA) szíveskedtek elvégezni a 
vizsgálatot. 

NA-felvétel mérése sejtszintű, fluorescens technikával. A NA-felvétel 
méréséhez az intracelluláris NA-t szukróz-kálium foszfát-glioxánsav (SPG) 
technika segítségével tettük láthatóvá. Ezt az eredetileg szövettani metszetekre 
kifejlesztett módszert mi adaptáltuk izolált simaizomsejteken történő 
alkalmazásra. Az individuális, SPG-oldattal előkezelt HABS-ek 
fluorescenciáját ugyanazzal a berendezéssel vizsgáltuk, mint amit a pHi és 
[Ca2+]i mérésekhez használtunk. Mivel ismert, hogy a specifikus SPG 
fluorescencia és az intracelluláris NA-koncentráció között széles koncentráció 
tartományban lineáris összefüggés van, kísérleteink eredményeinél csak a 
közvetlenül mért fluorescencia értékeket tüntettük fel, NA-koncentrációra 
történő átszámolás nélkül.  
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Corticosteron kötőhelyek kimutatása a HABS-ek plazmamembránján. 
Tenyésztett HABS-eket 1 µM marha szérum albumin (BSA), 1 µM 
corticosteron-21-hemisuccinat-BSA, vagy 1 µM corticosteron-21-
hemisuccinat-BSA + 100 µM corticosteron oldatában inkubáltuk. Ezt követően 
nyúlból származó anti-BSA IgG-vel (elsődleges antitest), majd pedig TRITC-
jelzett nyúl-IgG-elleni kecske IgG-vel (másodlagos antitest) hoztuk össze a 
sejteket. A TRITC-fluorescenciát a fenti berendezéssel tettük láthatóvá 
(megfelelő excitációs és emissziós filterek használatával).  

 
4. EREDMÉNYEK 

4.1 A humán légúti CBF pHi-regulációja.  

Az első kísérletekhez az “ammonium prepulse” módszert használtuk, ami 
lehetővé teszi az extracelluláris pH változása nélkül a pHi megváltoztatását. A 
kiindulási CBF 7,2 ± 0,2 Hz, a kiindulási pHi 7,49 ± 0,02 volt (n = 63 sejt, 7 
különböző donortól). 2 perces ammónium expozícióval létrehozott 
citoplazmatikus alkalizáció és acidifikáció párhuzamos CBF-változást 
eredményezett (1. ábra): a pHi 7,78 ± 0,02 értéknél tetőzött (p < 0,0001 a 
kiindulási értékhez képest), míg a CBF maximális értéke 9,4 ± 0,2 Hz volt (p < 
0,001 a kiindulási értékhez képest). Hasonlóan, a pHi 7,24 ± 0,02 értékre 
zuhanása a CBF 5,8 ± 0,2 Hz-re való csökkenését eredményezte. 

 
 
1. ábra: A CBF változása az ammónium expozíció 
következtében fellépő pHi-változás hatására. Egy 
folyékony táptalajon tenyésztett, pH-érzékeny BCECF 
festékkel festett humán tracheobronchialis hámsejten 
végzett egyidejű CBF és pHi mérés eredménye. A 10 
mM NH4Cl hatására fellépő intracelluláris alkalizáció 
és acidifikáció a pHi-val párhuzamos CBF-változást 
eredményez.  

 
 
 

Hasonló eredményt kaptunk, amikor az extracelluláris folyadékból 
eltávolítottuk a CO2-t és HCO3

--t, aminek következtében az intracelluláris CO2 
a plazmamembránon szabadon átdiffundálva elhagyja a sejtet, intracelluláris 
alkalizációt eredményezve (2. ábra). 
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2. ábra: A CBF változása a külső CO2 eltávolítása 
következtében fellépő pHi–változás hatására. Egy 
folyékony táptalajon tenyésztett, pH-érzékeny BCECF 
festékkel festett, zárt kamrába helyezett humán 
tracheobronchialis hámsejten végzett egyidejű CBF és 
pHi mérés eredménye. A kamrát váltakozva 
CO2/HCO3

--pufferrel, vagy Hepes-sel pufferelt 
oldattal áramoltattuk át (mindkét oldat pH-ja 7,4 volt).  

 

 

Ezt követően a pHi CBF-re gyakorolt hatásának mechanizmusát vizsgáltuk. 
Irodalmi adatok alapján felmerült, hogy a pHi befolyásolhatja a kináz/foszfatáz 
enzimrendszer aktivitását, és/vagy a [Ca2+]i-t, és/vagy hatását közvetlenül a 
ciliumok külső dynein karján (a CBF-t meghatározó struktúrán) fejti ki. A kináz-
rendszert két módon vizsgáltuk: a PKA gátlásával (ezt H-7-tel, egy széles 
spektrumú kináz-gátlóval, illetve H-89-cel, egy specifikus PKA-inhibitorral értük 
el); illetve a PKA előzetes aktiválásával (forskolin segítségével, 3. ábra). Sem a 
PKA gátlása, sem aktiválása nem védte ki a pHi-indukálta CBF-változást, ami 
arra utal, hogy a PKA-nak nincs szerepe a jelenségben. A foszfatáz inhibitorok 
(cyclosporin + okadaic sav) ugyancsak hatástalanok voltak.  

 
3. ábra: A PKA előzetes aktiválása 
forskolinnal nem védi ki a pHi-
dependens CBF-változást. A 
forskolin hatására a tmAC által 
termelt cAMP a csillók csapásának 
gyorsulását eredményezi. Az 
ammónium hatására fellépő 
alkalizációnak további serkentő 
hatása van a CBF-re. 

 

Ezt követően az esetleges pH-dependens [Ca2+]i-változás lehetőségét 
vizsgáltuk. A [Ca2+]i és CBF egyidejű mérése ammónium expozíció alatt nem 
mutatott szignifikáns változást a [Ca2+]i értékében. Másik kísérletünkben először 
kiürítettük a belső Ca2+-raktárakat thapsigarginnal, majd elvontuk az 
extracelluláris Ca2+-ot. Mindezek ellenére a pHi-hullámok keltette CBF-válasz 
változatlanul megfigyelhető volt (4. ábra).  
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4. ábra: A pHi-mediálta CBF-
választ nem a [Ca2+]i változása 
hozza létre. (A) Szimultán CBF 
és [Ca2+]i mérés egy fura-2-vel 
festett légúti hámsejten. A [Ca2+]i 
változás NH4Cl hatására nem 
szignifikáns (a [Ca2+]i nM-ban van 
megadva). 10 µM ATP-vel 
végzett purinerg stimuláció 
(kontroll) azonban mind a [Ca2+]i, 
mind a CBF átmeneti emelkedését 
okozza. (B) Az A ábrán látott 
kísérletet megismételtük, de fura-2 
helyett BCECF-et használtunk. Az 
NH4Cl szignifikáns pHi változást 
eredményez, míg az ATP nem. (C) 
A belső Ca2+-raktárak kiürítése 
(thapsigarginnal) és a külső Ca2+ 
eltávolítása nem védi ki a pHi-
függő CBF-választ. 

Végül CBF-méréseket végeztünk a citoplazmatikus pH közvetlen ellenőrzése 
mellett. Ezt úgy értük el, hogy az ALI tenyészeten növő HLH-ek basolateralis 
membránját szelektíven permeabilizáltuk Staphylococcus aureus alpha-toxinnal, 
majd a sejtek basolateralis felszínét emelkedő pH-jú oldatokkal (pH = 6,8, 7,2, 
7,6 és 8,0) áramoltattuk át. A basolateralis (azaz citoplazmatikus) pH 
emelkedésével egyre magasabb CBF értéket mértünk: 3,9 ± 0,3 Hz, 5,7 ± 0,4 Hz, 
7,0 ± 0,3 Hz és 7,3 ± 0,3 Hz (n = 18). 

 

4.2 A sAC expressziója és sejten belüli lokalizációja légúti hámsejtekben  

HLH-ekből kivont RNS sAC-specifikus RT-PCR-terméke 3 különböző 
méretű DNS-fragmentumot eredményezett, melyeknek klónozás utáni 
szekvenciameghatározása az ismert humán sAC 243 bp fragmentumát, valamint 
annak két variánsát igazolta.  

ALI-tenyészeten nevelt HLH-ek teljes fehérje kivonatának sAC-specifikus 
monoklonális antitestekkel végzett Western blot analízise egy 50 kDa körüli 
sávot mutatott ki, amely méret megegyezik a standard sAC fehérjével (amit a 
teljes, 187 kDa méretű sAC-protein poszttranszlációs hasítási termékének 
tartanak).  

Humán trachea metszetein immunfluorescens vizsgálatokat végeztünk 
sAC-specifikus monoklonális antitesttel és – a ciliumokat láthatóvá teendő – 
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acetilált anti-tubulin antitesttel. A vizsgálat kimutatta a csillószőrös 
hengerhámsejtek csillóinak megfelelően a sAC-specifikus festődést. Az 
intracelluláris lokalizáció pontosabb meghatározása céljából confocalis 
mikroszkóp segítségével ALI-tenyészetben nevelt HLH-eken is elvégeztük az 
immunfluorescens vizsgálatot, mely igazolta, hogy a tenyésztett sejtekben is 
expresszálódik a sAC fehérje. A tubulin- és a sAC-specifikus festődés fúziós 
képe egyértelműen mutatta, hogy a sAC az apicalis plazmamembránban és a 
csillószőrökben van jelen, utóbbi helyen a ciliaris tubulinnal azonos 
lokalizációban.  

Ezután arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a HLH-ekben expresszálódó 
sAC működése hatással van-e a CBF-re. Előzetes sejtfiziológiai kísérletünk 
ezért a citoplazmatikus HCO3

- CBF-re kifejtett hatásának vizsgálatát célozta. A 
nehézséget az jelentette, hogy a [HCO3

-]i változtatását a pHi változtatás 
minimalizálása mellett érjük el. E célból polarizált (ALI) HLH-kultúrát 
használtunk és a sejttenyészet basolateralis felszínét 0,05%-os saponin-oldattal 
részlegesen permeabilizáltuk úgy, hogy ATP nem volt jelen az oldatban. Azon 
sejt, amely CBF-csökkenést mutatott a saponin hatására, permeabilizálódott, 
míg a változatlan CBF azt jelezte, hogy a sejt intakt maradt. Az intakt sejtek 
CBF-csökkenéssel reagáltak a bilaterális CO2/HCO3

--tartalmú oldatra (amint az 
a 2. ábra alapján, a pHi-csökkenés miatt várható volt). Ezzel szemben a 
permeabilizált sejt esetében CBF-emelkedést detektáltunk, vélhetően a sAC 
aktiválódása miatt.  

 

4.3 Katekolamin transzporterek mRNS-expressziója a humán légúti 
hámsejtekben. A noradrenalin felvétel farmakológiai jellemzése 

ALI-tenyészetben nevelt HLH-ekből és frissen izolált HABS-ekből teljes 
RNS-kivonást végeztünk. Mivel a nem-neuronális sejtek többféle NA-
transzportert is expresszálhatnak, a következő transzporterek mRNS-ének 
kimutatására terveztünk RT-PCR reakciókat: norepinephrine transporter (NET), 
organic cation transporter-1 és -2 (OCT-1, OCT-2), és extraneuronal monoamine 
transporter (EMT). Az RT-PCR termékek gél-purifikációja és DNS szekvencia 
meghatározása kimutatta, hogy mind a HLH-ek, mind a HABS-ek expresszálják 
az OCT-1-et és az EMT-t. Érdekes módon a HLH-ekből a neuronális NET-
mRNS is kimutatható volt. 
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Az OCT-1- és/vagy EMT-mediálta NA-transzport farmakológiai 
jellemzőinek vizsgálatát és annak meghatározását, vajon a transzport GS-okkal 
blokkolható-e, a mindkét transzportert expresszáló HABS-eken végeztük. A NA-
transzportot megmértük 10 μM corticosteron jelenlétében illetve anélkül (ez a 
koncentráció gátolja az EMT-t, de az OCT-1-et és OCT-2-t nem). A 10 μM 
corticosteronnal blokkolható transzportot tekintettük EMT-mediált transzportnak. 
A kísérletek idő- és koncentráció-függő NA-felvételt igazoltak (Km ≈ 240 μM). 
A NET-inhibitor desipramin nem csökkentette az NA-felvételt szignifikánsan, 
míg az EMT inhibitorai igen: 1 μM corticosteron 63,2 ± 6,9%-kal, 1 μM O-
methyl-isoprenalin pedig 57.8 ± 2.9%-kal csökkentette a NA-felvételt (p < 0.05 a 
kontrollhoz képest mindkét esetben). Ezek az adatok arra utalnak, hogy a HABS-
ekbe való NA-felvétel jelentős részben az EMT által mediált transzport.  

A klinikai gyakorlatban is használatos GS-ok celluláris NA-felvételt gátló 
képességét vizsgálandó, megmértük a budesonid és a methylprednisolon hatását 
a NA-felvételre. A corticosteronhoz hasonlóan a budesonid és a 
methylprednisolon is gátolta a NA-felvételt a HABS-ekbe 5 perces inkubációt 
követően (5. ábra). A számított IC50 érték a corticosteron esetében 0,12 μM, a 
budesonidnál 0.89 μM, míg a methylprednisolon esetében 5.56 μM volt. 

 
 
5. ábra: Humán arteria bronchialis 
simaizomsejtbe történő noradrenalin-
felvétel gátlása GS-okkal. A sejteket 50 μM 
NA-nal inkubáltuk 5 percen át, corticoseron, 
budesonid, vagy methylprednisolon 
jelenlétében. Az adatokat az inhibitor nélkül 
mért NA-felvétel százalékában adtuk meg 
átlag ± SEM formában, (3 kísérlet, n = 25-50 
sejt kísérletenként). 
 
 

 

A NA-felvétel akutan kialakuló gátlása nem-genomiális GS-hatást 
valószínűsít. Ezt bizonyítandó, t.i. hogy a klasszikus genomiális mechanizmus 
(citoplazmatikus receptorhoz kötődés, ezáltal egy adott génről történő 
transzkripció és fehérje szintézis megváltozása) nem érintett a corticosteron 
gyors gátló hatásában, a celluláris NA-felvétel mérését megismételtük specifikus 
inhibitorok jelenlétében. 10 μM RU486-ot (citoplazmatikus GS-receptor 
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antagonista), 100 μM actinomycin D-t (transzkripció gátló), vagy 10 μM 
cycloheximid-et (fehérje szintézis gátló) adtunk az inkubációs médiumhoz 30 
perccel azelőtt, hogy az 50 μM NA és 1 μM corticosteron elegyét hozzáadtuk 
volna. A három inhibitor egyike sem változtatta meg szignifikánsan a 
corticosteron által a NA-felvételére kifejtett gátló hatást. Ezt követő kísérletben 
corticosteron helyett annak membrán-impermeábilis konjugátumát használtuk: a 
corticosteron-BSA konjugátum változatlanul gátolta a NA celluláris felvételét, 
ami megerősíti, hogy a corticosteron a hatását a plazmamembránon fejti ki. 
Végül specifikus corticosteron-kötőhelyeket mutattunk ki a HABS-ek 
plazmamembránján: a plazmamembránhoz kötött corticosteron-BSA 
konjugátumot nyúlból származó anti-BSA IgG elsődleges antitesttel, és 
kecskéből származó, TRITC-jelzett nyúl-IgG-ellenes másodlagos antitesttel 
mutattuk ki. Fluorescens jel nem volt látható azokon a sejteken, melyeket 1 μM 
BSA-tartalmú médiumban inkubáltunk 5 percig, míg az 1 μM corticosteron-BSA 
konjugátummal 5 percig inkubált HABS-ek specifikusan festődtek. A 
corticosteron-BSA konjugátum sejtmembránhoz való kötődését 100 µM 
corticosteron kompetitíve teljes mértékben gátolta. 

 
5. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Kísérleteink több új információt nyújtanak a HLH-ek ciliáris motilitásának 

szabályozásával kapcsolatban.  

1. Első alkalommal mutattuk ki, hogy a pHi csökkenése lassítja, míg az 
intracelluláris alkalizáció gyorsítja a cíliumok mozgását HLH-ekben. Viszonylag 
kis pHi változás jelentős CBF változást eredményez. 

2. A pHi-indukálta CBF-változásban sem foszforilációs/defoszforilációs 
mechanizmusnak, sem pedig a [Ca2+]i változásának nincs szerepe. Adataink 
alapján valószínűsíthető, hogy a pHi közvetlenül a ciliáris fehérjéken fejti ki 
hatását. 

3. RT-PCR, Western blot, immunhisto- és immuncytokémiai vizsgálatainkkal 
először igazoltuk, hogy a ciliáris HLH-ek expresszálják a sAC enzimet, az 
adenilciklázok nemrégiben klónozott különleges fajtáját, melyet nem a G-
protein, hanem a citoplazmatikus Ca2+ és HCO3

- ionok szabályoznak (a pH-tól 
függetlenül). 
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4. Humán trachea metszeten és tenyésztett HLH-eken végzett 
immunfluorescens vizsgálataink kimutatták, hogy a sAC a ciliumokban és a 
ciliáris sejtek apicalis membránjában található. Előzetes sejtfiziológiai 
vizsgálataink arra utalnak, hogy a sAC–nak szerepe lehet a CBF szabályozásában 
ezekben a sejtekben. 

5. A HLH-ek expresszálják az extraneuronális OCT1 és EMT, valamint a 
neuronális NET katekolamin transzporter fehérjéket kódoló mRNS-t.  

6. OCT1-et és EMT-t expresszáló légúti vascularis simaizomsejtek modelljét 
alkalmazva kimutattuk, hogy a celluláris NA-felvételt akutan és reverzibilisen, 
nem-genomiális úton gátolják a GS-ok, pl. a budesonid és a methylprednisolon.  
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