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Bevezetés 

 

A Ca
2+

 az egyik legelterjedtebb és legszélesebb hatásspektrummal 

rendelkező másodlagos hírvivő. A citoplazma [Ca
2+

] ([Ca
2+

]c) számos 

élettani és több kóros működésre van hatással: ilyen pl. az aktocitoszkeleton 

állapota, a hormon- és neurotranszmitter felszabadulás, a sejtosztódás, az 

izomkontrakció, a génátírás vagy az apoptózis és a nekrózis. 

Az utóbbi két évtizedben vált nyilvánvalóvá, hogy a mitokondrium 

elengedhetetlen eleme a [Ca
2+

]c szabályozásának. Az organellum szerepe 

azonban nem merül ki a [Ca
2+

]c-ra kifejtett hatásában, hiszen a 

mitokondrium mátrixában kialakuló Ca
2+

 jel önmagában is számos 

kulcsfontosságú folyamatot szabályoz. A mitokondriális mátrix [Ca
2+

] 

([Ca
2+

]m) emelkedése, az ún. mitokondriális Ca
2+

 jel fokozza pl. a piridin 

nukleotidok redukcióját és az ATP termelést, de néhány sejtspecifikus 

funkció (szteroidtermelés, inzulin-elválasztás) is a [Ca
2+

]m szabályozása 

alatt áll. A [Ca
2+

]m fiziológiás mértéket meghaladó emelkedése ugyanakkor 

apoptózishoz vezethet. A mitokondriális Ca
2+

 felvétel és Ca
2+

 jel tehát 

alapvető fontosságú a sejt energetikája, fiziológiás működése és sorsa 

szempontjából, az ionfelvétel szabályozása ennek ellenére kevéssé ismert. 

A mitokondrium az ún. mitokondriális Ca
2+

 uniporteren (MCU), a 

belső mitokondriális membránban található befelé rektifikáló Ca
2+

 csatornán 

keresztül veszi fel az iont. A Ca
2+

 felvétel hajtóereje elsősorban a légzési 

lánc H
+
-pumpái által kialakított mitokondriális membránpotenciál (ΔΨm; 

kb. 180 mV, belül negatív). Az Ca
2+

 a mátrixot a Ca
2+

/H
+
 vagy a Ca

2+
/Na

+
 

kicserélőn keresztül hagyhatja el; a kicserélők kapacitása több 

nagyságrenddel elmarad az uniporterétől. Ezen különbségből fakad, hogy a 

[Ca
2+

]c emelkedésekor a mitokondriális Ca
2+

 felvétel sebessége hamar 

meghaladja a leadás sebességét, így a [Ca
2+

]m nettó emelkedése, vagyis 
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mitokondriális Ca
2+

 jel jöhet létre. A mitokondriális Ca
2+

 felvétel és a 

következményes Ca
2+

 jel kialakulása tehát nagyrészt az uniporter 

aktivitásának köszönhető. 

A mitokondrium Ca
2+

 felvétele nagy kapacitású, azonban kis affinitású 

folyamat. A felvétel félmaximális sebességének eléréséhez szükséges [Ca
2+

] 

az 1-200 µM-os tartományban mozog, sőt, elektrofiziológiai mérések 

alapján akár mM-os is lehet. (Különösen kis affinitásról beszélhetünk annak 

ismeretében, hogy a [Ca
2+

]c nyugalomban csupán kb. 100 nM, és ez a 

koncentráció Ca
2+

 jel során sem haladja meg a néhány µM-os értéket.) A kis 

affinitás látszólagos ellentmondáshoz vezet azáltal, hogy intakt sejtben 

gyorsan kialakuló, akár több µM-os [Ca
2+

]m-emelkedés figyelhető meg 

akkor is, mikor a citoplazma [Ca
2+

]-ja csupán pár száz nM-ra emelkedik. 

Ezen ellentmondást hivatott feloldani a számos közvetett és néhány újabb 

közvetlen bizonyítékkal alátámasztott „magas Ca
2+

 koncentrációjú 

mikrodomén” (high Ca
2+

 microdomain, HCMD) elmélet. Az elmélet szerint 

a citoplazma Ca
2+

 jel kialakulásakor a Ca
2+

 forrás (endoplazmás retikulum 

vagy plazmamembrán) és az annak közvetlen szomszédságában lévő 

mitokondrium közötti szűk térben, a mikrodoménben a lokális [Ca
2+

] rövid 

időre jóval meghaladja a citoplazma egészére jellemző, ún. „globális” 

koncentrációt. Ez, a globálisnál magasabb [Ca
2+

] már elegendő az alacsony 

affinitású mitokondriális Ca
2+

 felvétel aktiválásához. 

A HCMD elmélet az intakt sejtben megvalósuló mitokondriális Ca
2+

 

felvétel elfogadott (gyakorlatilag kizárólagos) elmélete, annak ellenére, 

hogy néhány megfigyelés nincs összhangban a modellel. Endokrin és 

immunsejtekben (glomerulóza és granulóza sejt, β-sejt, T-limfocita) olyan 

körülmények között is kimutatható mitokondriális Ca
2+

 jel és fokozott 

piridin-nukleotid-redukció, mikor a [Ca
2+

]c lassan, és alig 200-300 nM-os 

értékre emelkedik. Ilyen körülmények között nincs lehetőség HCMD 



 - 4 - 

kialakulására. Sőt, a ΔΨm emelkedése önmagában, [Ca
2+

]c-emelkedés nélkül 

is képes a [Ca
2+

]m emelésére, ez pedig egyértelműen jelzi, hogy a Ca
2+

 

felvétel nem minden esetben kötött HCMD létrejöttéhez. 

A mitokondrium Ca
2+

 felvételét szabályozó tényezők sejttípusok 

közötti esetleges különbségei elméletileg magyarázhatják, hogy bizonyos 

sejtekben miért szükséges több µM-os [Ca
2+

]-emelkedés, vagyis HCMD a 

mitokondriális Ca
2+

 jel kiváltásához, más sejtekben pedig miért képes a 

200-300 nM-os Ca
2+

 jel is erre. Mivel a Ca
2+

 felvételért felelős fehérje, az 

MCU szekvenciája még mindig nem ismert, ezen szabályozó tényezők 

gyakorlatilag ismeretlenek. A Mg
2+

-ról és az ATP-ről ugyan ismert, hogy 

szuprafiziológiás koncentráció-tartományban képesek az izolált 

mitokondrium Ca
2+

 felvételét gátolni, de fiziológiás körülmények közötti 

hatásaik nem tisztázottak. Megemlítendő továbbá, hogy bizonyos protein 

kináz C izoformák (nPKC) képesek a mitokondriális Ca
2+

 jelet befolyásolni, 

de a kinázok hatását csak túlexpressziós körülmények között vizsgálták, így 

ezen megfigyelések sem bizonyítják egyértelműen az nPKC izoformák 

fiziológiás szerepét. 

Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy kimutatható-e HCMD-

függő és attól független mitokondriális Ca
2+

 felvétel egyazon sejttípusban. 

Ha igen, akkor milyen tényezők és esetlegesen milyen szabályozási 

folyamatok szabják meg a Ca
2+

 felvétel érzékenységét? Vizsgáltuk továbbá, 

hogy a Mg
2+

-nak van-e hatása a Ca
2+

 felvételre a fiziológiás koncentráció-

tartományban is. Kísérleteink jelentős részét H295R humán adrenokortikális 

aldoszteron-termelő sejteken végeztük. Ez a sejttípus ideálisnak tűnt a feltett 

kérdések vizsgálatára, mert: endokrin eredetű sejt, s mint ilyen, 

mitokondriuma képes a Ca
2+

 felvételre 10
-7

 M [Ca
2+

]c mellett is; citoplazma 

Ca
2+

 jel váltható ki IP3-mediált, feszültségfüggő és raktárszabályozott 

módon is, és a különböző eredetű Ca
2+

 jelek mitokondriális hatásai így 
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összevethetőek. A primer sejttel ellentétben a H295R sejt elfogadható 

mértékben transzfektálható DNS-sel és siRNS-sel, immortalizált modell 

birtokában pedig nincs szükség kísérleti állatokra sem. Azon kísérletekben, 

ahol méréstechnikai okokból különösen nagy transzfekciós hatékonyságra 

és/vagy nagy sejtdenzitásra volt szükségünk, HEK-293T, ill. COS-7 sejteket 

használtunk. 



 - 6 - 

Célkitűzések 

 

Kísérleteinkkel a következő kérdéseket kívántuk megválaszolni: 

 

1. Létrejöhet-e HCMD-függő és HCMD-független mitokondriális Ca
2+

 

felvétel egyazon sejttípusban? 

2. Milyen szabályozó tényezők szabályozzák, ill. módosítják a Ca
2+

 

felvétel sebességét, és ezek milyen mértékben alakítják a HCMD-

függőséget? 

3. Van-e a Mg
2+

-nak szabályozó szerepe a mitokondriális Ca
2+

 felvételben 

a fiziológiás citoszol [Mg
2+

] ([Mg
2+

]c) mellett? 
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Módszerek 

 

Sejttenyésztés és transzfekció 

A H295R, HEK-293T és COS-7 sejteket passzálás után 37 °C-on, 5% 

CO2-t tartalmazó vízgőzzel telített termosztátban tenyésztettük 3-4 napig az 

ATCC  irányelvei alapján. A sejtsűrűség 20.000-80.000 sejt/fedőlemez volt 

fluoreszcens, immunfloreszcens és luminometriás mérések esetében, és 

100.000-150.000 sejt/minta Western-blot kísérletekben. A transzfekcióra a 

2. napon került sor, ezt OPTI-MEM oldatban végeztük 4-6 órán keresztül, 

lipidalapú transzfekciós reagensekkel. A mérésekre a 3-4. napon került sor. 

 

Konfokális és epifluoreszcens mikroszkópia, luminometria 

 A konfokális mikroszkópos méréseket a Zeiss LSM510 lézer 

konfokális pásztázó mikroszkóp rendszerrel, 40×/1,3 vagy 60x/1,6 olaj 

immerziós objektívekkel (Plan-Neofluar, Zeiss) végeztük. Epifluoreszcens 

mikrószkópos méréseinkhez inverz mikroszkóphoz (Zeiss, 40x/1,3 olaj 

imerziós objektív) szerelt monokromátoros, CCD-kamerával működő 

mikrospektrofluorimetriás rendszert (PTI) használtunk. A lumineszcencia 

detektálásához a Cairn cég luminométerét alkalmaztuk. 

 Intakt sejten végzett mérések során az extracelluláris folyadék 

Krebs-Ringer oldat volt (következő módosításokkal: 3,6 mM K
+
, 1,2 mM 

Ca
2+

, 0,5 mM Mg
2+

, 5 mM Hepes és 2 mM HCO3
-
; pH 7,4). Ha volt, a 

fluoreszcens festékekkel történő töltést és a farmakológiai előkezelést is 

ilyen oldatban végeztük. 

Permeabilizált sejtek esetében a citoszol-jellegű oldat összetetele a 

következő volt (mM-ban megadva): KCl (117), NaCl (6), KH2PO4 (1), 

MgCl2 (1,13), K-Hepes (10), Na-piruvát (2), Na-szukcinát (2), K-ADP (2), 

K-EGTA (2); pH 7,1. A megfelelő Ca
2+

 és Mg
2+

 koncentrációt kelátorokkal 
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és a hozzáadott ion mennyiségével állítottuk be a Chelator program 

számításai alapján, a koncentrációkat elektróddal és/vagy fluoreszcens 

festékekkel ellenőriztük. 

 

A [Ca
2+

]c, a [Ca
2+

]m, a [Mg
2+

]c és az [ATP] mérése 

A [Ca
2+

]c-t Fluo-4, Fura Red vagy Rhod-2, a [Ca
2+

]m-t Rhod-2, 

mitokondriumba irányított inverz-Pericam (mt-inv-Pericam) vagy 

mitokondriumba irányított aequorin festékekkel, ill. fehérjékkel mértük. A 

[Mg
2+

]c-t Mag-Fluo-4 vagy Magnesium Green fluoreszcens festékkel, a 

ΔΨm-t TMRE festékkel követtük. A citoplazma [ATP]-t luciferin-luciferáz 

módszerrel, luminometriával mértük. A Ca
2+

 és Mg
2+

 érzékeny festékeket 

acetoxi-metilészter formában jutattuk a sejtekbe. 

 A Fluo-4, a Mag-Fluo-4 és a Magnesium Green festékeket, 

valamint a mt-inv-Pericam fehérjét 488 nm-en gerjesztettük, emissziójukat 

500-550 nm között mértük. A Rhod-2 és TMRE gerjesztése 543 nm-en, 

emissziójuk mérése 560 nm felett történt. A Fura Red festéket 488 nm-es 

lézerfénnyel gerjesztettük, emisszióját 650 nm-nél hosszabb hullámhossz-

tartományban mértük. UV-fotolízishez 363 nm-es lézerfényt használtunk. 

 A méréseket általában 37 °C-on végeztük, a sejtek perfúzióját 

gravitációval hajtott, szolenoid-szelepes szuperfúziós rendszerrel végeztük. 

A mérési adatokat a nyugalmi körülmények között mért fluoreszcencia vagy 

lumineszcencia értékre normalizáltuk. 

 

Western-blot és immunfluoreszcens vizsgálatok 

A Western-blot vizsgálatot előkészítő kísérletek 37 ºC-on 

történtek. A sejtek lízisét hipozmotikus oldatban végeztük (1% Triton X-

100, 20 mM NaF, 1mM Na-vanadát és 1mM PMSF, foszfatáz- és proteáz 

inhibitorok jelenlétében). A mintákat 10%-os SDS gélen futtattuk, az 
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immunreaktivitást nyúl anti-p38 MAPK és anti-foszfo-p38 MAPK 

antitestekkel, majd kecskéből származó nyúl IgG-ellenes, 

tormaperoxidázzal konjugált antitesttel vizsgáltuk. Az immunreaktivitás 

mértékét denzitometriával számszerűsítettük. 

Immuncitokémiai vizsgálatokban a fixálást 4%-os 

paraformaldehiddel végeztük. Permeabilizálás után az elsődleges antitestet 

egy napig, 4 °C-on, a másodlagos antitestet 25 °C-on 1 óráig alkalmaztuk. 

 

Statisztika 

Elemzéshez Microsoft Excel, Statistica, Origin és SigmaPlot 

programokat használtunk. Statisztikai feldolgozás során egy- és kétmintás t-

próbát, faktoriális ANOVA-t, Mann-Whitney U-próbát és Tukey-féle post-

hoc vizsgálatot alkalmaztunk, a kísérleti felállásnak és az adatok 

jellemzőinek megfelelően. 
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Eredmények 

 

A mitokondriális Ca
2+

 felvétel HCMD-függőségének vizsgálata 

 Az endoplazmás retikulum (ER) felszínéhez irányított zöld 

fluoreszcens fehérjével (GFP) és Rhod-2 Ca
2+

-érzékeny festék segítségével, 

lézer konfokális mikroszkóppal mértük a mitokondrium Ca
2+

 felvételét az 

ER-tól vett távolság függvényében H295R sejtben. Az angiotenzin II-vel 

(AII), tehát inozitol-1,4,5-triszfoszfáttal (IP3) kiváltott Ca
2+

 jel során szoros, 

szignifikáns összefüggés mutatkozott a mitokondriális Ca
2+

 felvétel 

sebessége és az ER közelsége között: az ER-hoz közeli mitokondriumok 

gyorsabban vették fel az iont. Ezzel szemben az extracelluláris [K
+
] 

emelésével kiváltott, feszültségfüggő Ca
2+

 belépés során a mitokondrium 

Ca
2+

 felvétele  a vártnak megfelelően  nem függött az ER-mitokondrium 

térbeli viszonytól. Sőt, ilyen esetben a mitokondrium Ca
2+

 felvételének 

sebességét a mitokondrium-plazmamembrán távolság sem befolyásolta. 

Ezek alapján az ER-ból történő Ca
2+

-felszabadulás során az ER-közeli 

mitokondriumok gyors és nagyfokú Ca
2+

 felvétele az ott létrejövő HCMD-

nek tulajdonítható, míg K
+
-ingerlés esetében a mitokondrium Ca

2+
 felvétele 

HCMD kialakulása nélkül jön létre. 

Ezzel összhangban COS-7 sejtben is sikerült mikrodomén 

független Ca
2+

 felvételt kimutatnunk. A mérés során a kapacitatív Ca
2+

 

belépésért felelős csatorna-komplexum egyik tagját (STIM-1) piros 

fluoreszcens fehérjével (mRFP) jelöltük, a [Ca
2+

]m-t pedig mt-inv-Pericam-

mel követtük. Az ún. „total internal reflection” (TIRF) mikroszkóp 

segítségével a plazmamembrán közvetlen közelében (<100 nm) mértük a 

mitokondrium Ca
2+

 felvételét raktárszabályozott Ca
2+

 belépés alatt. A Ca
2+

 

felvétel sebessége nem függött a raktárszabályozott Ca
2+

 csatornával 
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komplexet alkotó STIM-1-től vett távolságtól, jelezve, hogy az ionfelvétel 

(akárcsak H295R sejtben K
+
-inger esetében) HCMD-független módon jön 

létre. 

 

Az AII mitokondriális Ca
2+

 felvételt gátló hatásának vizsgálata H295R 

sejtben 

 Az ER-tól távoli mitokondriumok Ca
2+

 felvételének sebessége AII-

vel történő ingerlés esetén kisebb volt, mint K
+
-inger során, holott mindkét 

agonista ugyanakkora „globális” [Ca
2+

]c-emelkedést váltott ki. Ez arra utal, 

hogy az AII nemcsak citoplazma Ca
2+

 jelet, s azon keresztül [Ca
2+

]m-

emelkedést vált ki, hanem egyidejűleg gátolja is az organellum Ca
2+

 

felvételét. Hogy ebben a gátlásban van-e szerepe foszforilációnak, a széles 

spektrumú foszfatázgátló okadánsavval vizsgáltuk. A gátlószer jelentősen 

csökkentette a mitokondrium Ca
2+

 felvételének hatékonyságát AII-inger 

során, jelezve, hogy a mitokondrium Ca
2+

 felvételének gátlása nagy 

valószínűséggel foszforiláción keresztül valósul meg. 

Az okadánsav már az AII által kiváltott mitokondriális Ca
2+

 jel első 

csúcsának amplitúdóját is csökkentette. Ez arra utal, hogy a gátló 

mechanizmus már az AII által létrehozott Ca
2+

 jel előtt, Ca
2+

 független 

módon aktiválódott. Ezen megfigyelést a következő kísérletben kívántuk 

igazolni. A belső Ca
2+

 raktárakat Ca
2+

-mentes oldatban ürítettük, majd AII-t 

adtunk. (A hormon ilyen körülmények között nem hozott létre [Ca
2+

]-

emelkedést.) Az ezt követően kiváltott raktárszabályozott Ca
2+

 belépés 

során az AII-vel kezelt csoportban a mitokondrium Ca
2+

 felvételének 

hatékonysága (a mitokondriális és a citoplazma Ca
2+

 jel amplitúdójának 

hányadosa) szignifikánsan kisebb volt. Az AII tehát beindít egy jelátviteli 

útvonalat, amely gátolja a mitokondrium Ca
2+

 felvételét. Ez a jelátviteli út 
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aktiválódhat akár Ca
2+

 független módon is, hiszen a fenti kísérleti 

körülmények között az AII nem okozott [Ca
2+

]c-emelkedést. 

 A p38 mitogén aktivált kináz (p38 MAPK) egy olyan fehérje, 

amelyet H295R sejtben az AII Ca
2+

 független módon is képes aktiválni. 

Saját Western-blot vizsgálataink szerint az AII már 1 percen belül előidézi a 

p38 MAPK foszforilációját, vagyis aktivációját. A p38 MAPK 

farmakológiai gátlása (SB202190-nel vagy PD169316-tal) pedig 

szignifikánsan fokozta a mitokondrium Ca
2+

 felvételének hatékonyságát 

AII-vel ingerelt sejtekben, míg az inaktív analóg hatástalan volt. Sőt, a p38 

MAPKα siRNS-sel végzett csendesítése is hasonló hatású volt. (Az siRNS 

hatékonyságát immunfluoreszcens módszerrel ellenőriztük.) Ezek alapján a 

p38 MAPK nélkülözhetetlen az AII mitokondriális Ca
2+

 felvételt gátló 

hatásának kialakításában. Az AII által kiváltott Ca
2+

 jel és Western-blot 

vizsgáltataink kinetikai elemzése egybehangzóan arra utal, hogy az AII már 

a Ca
2+

 jel kialakulása előtt aktiválja a gátló mechanizmust. 

 Az AII-inger alatt tapasztalt összefüggés a mitokondriális Ca
2+

 

felvétel sebessége és az ER-mitokondrium távolság között a p38 MAPK 

farmakológiai gátlása vagy csendesítése után megszűnt. Adataink alapján 

tehát az AII által létrehozott gátlás elsősorban az ER-tól távoli 

mitokondrium Ca
2+

 felvételét gátolja hatékonyan. 

 

Az ún. új típusú protein kináz C izoformák hatása a Ca
2+

 felvételre 

Habár a p38 MAPK gátlása fokozza a mitokondriális Ca
2+

 felvétel 

hatékonyságát, a kináz aktiválása önmagában mégsem jár az ionfelvétel 

gátlásával. TNFα-val vagy S. aureus α-toxinnal történő előkezelés után 

(mindkét hatóanyag fokozta a p38 MAPK foszforilációját) a K
+
-mal 

kiváltott jel során a mitokondrium Ca
2+

 felvételének hatékonysága nem 
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változott. A p38 MAPK aktiválása önmagában tehát nem elég az AII-éhez 

hasonló gátlás létrehozásához. 

Az AII a p38 MAPK mellett egy új típusú protein kináz C 

izoformát (PKCε) is Ca
2+

-független módon aktivál a H295R sejtben. Az új 

típusú PKC izoformák (nPKC) mitokondriális gátlásban betöltött esetleges 

szerepének vizsgálatára farmakológiai módszert alkalmaztunk. Bisindolil-

maleimid (BIS) segítségével aktiváltuk a konvencionális és nPKC 

izoformákat is, míg Gö6976 egyidejű adásával a konvencionálisakat 

egyidejűleg gátoltuk. (Így az nPKC izoformák szelektív aktivációját 

érhettük el.) Akárcsak a p38 MAPK esetében, az nPKC izoformák 

aktiválása önmagában nem befolyásolta a mitokondrium Ca
2+

 felvételét K
+
-

mal kiváltott Ca
2+

 jel során. Ezzel szemben a p38 MAPK és nPKC 

izoformák TNFα + BIS + Gö6976 kombinációval kiváltott aktivációja már 

hatékonyan csökkentette a mitokondriális Ca
2+

 felvételt. A kinázok egyidejű 

farmakológiai aktiválása tehát képes az AII-éhez hasonló gátlás 

létrehozására. 

 

A külső mitokondriális membrán szerepe a Ca
2+

 felvétel szabályozásában 

Mivel a mitokondriális Ca
2+

 felvétel gátlása független volt a Ca
2+

-

forrástól, indokolt volt feltételezni, hogy a kinázok a Ca
2+

 felvétel 

valamelyik mitokondriális tényezőjére, s nem az ion mitokondriumhoz 

történő diffúziójára hatnak. Ilyen mitokondriális támadáspont lehet elvben a 

ΔΨm, vagy a mitokondriális külső membrán (OMM): az előbbi csökkenése 

a hajtóerő csökkenését jelenti, utóbbi Ca
2+

 permeabilitásának csökkenése az 

ion hozzáférhetőségét korlátozhatja a belső membránnál. 

 A kérdés vizsgálatára permeabilizált H295R sejteket használtunk. 

Ezen kísérletben a sejteket két csoportban vizsgáltuk: az egyik csoportban 

(„kináz-aktivált”) a TNFα + BIS + Gö6976 előkezelés alkalmazásával 
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egyidejűleg aktiváltuk a p38 MAPK-t és az nPKC izoformákat, míg a 

„kináz-gátolt” csoportot inaktív analógokkal kezeltük, s a p38 MAPK-t 

siRNS-sel csendesítettük. Így kívántuk a két csoport között a kinázok 

aktivitásának szempontjából növelni a kontrasztot. 

 Permeabilizált sejtben (a mitokondrium szubsztrát megvonással 

létrehozott depolarizációját követően) K
+
-ionofór (valinomycin) 

jelenlétében az extramitokondriális [K
+
] csökkentésével kifelé irányuló K

+
-

áramot hoztunk létre. A K
+
 kiáramlás a mitokondriumot repolarizálta. Az 

újonnan kialakult és stabilizálódott ΔΨm mindkét csoportban azonos volt, 

azonban 5 µM Ca
2+

 hozzáadásával kiváltott mitokondriális Ca
2+

 felvétel 

szignifikánsan lassabb volt a kináz-aktivált csoportban. Ezzel egybehangzó 

eredményt kaptunk, mikor a mitokondriumot teljesen depolarizáltuk 

protonofór, légzési lánc, valamint F1FO-ATPáz gátlószerek együttes 

adásával. Ilyen körülmények között az 5 µM Ca
2+

-mal kiváltott 

mitokondriális Ca
2+

 felvétel hajtóereje csupán a Ca
2+

 koncentráció-

grádiense. Mégis, a kinázok előaktivációja hatékonyan lassította a 

mitokondriális Ca
2+

 felvételt. Ezek alapján tehát a p38 MAPK+nPKC 

izoformák mitokondriális gátló hatása független a ΔΨm-tól. 

 Az OMM esetleges szerepének vizsgálatához permeabilizáltuk a 

külső membránt. Ehhez a proapoptotikus Bid fehérje aktivált formáját, az 

ún. trunkált Bid-et (t-Bid) használtuk. A t-Bid-del történő kezelés a 

citokróm c elvesztése miatt a ΔΨm megszűnéshez vezetett, ugyanakkor a 

mitokondrium mátrixban lévő calcein festék nem hagyta el az organellumot, 

jelezve, hogy a t-Bid az OMM-et szelektíven permeabilizálta. A kináz-

gátolt csoportban a t-Bid nem befolyásolta a mitokondriális Ca
2+

 felvétel 

sebességét. A kinázok aktivációja után adott t-Bid azonban teljes egészében 

megszüntette a mitokondriális Ca
2+

 felvételre kifejtett gátlást. (Az OMM 

permeabilizációját hipozmózissal is elvégeztük, ezen kísérletek az előbbivel 
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egybehangzó eredményre vezettek.) Ezek alapján az OMM nyugalomban 

(t.i. kináz-aktiváció nélkül) nem befolyásolja a Ca
2+

 felvételt, azonban a 

kinázok aktivációjakor a külső membrán a Ca
2+

 felvétel korlátozó tényezője 

lehet. 

 

A citoszol Mg
2+

 hatása a mitokondrium Ca
2+

 anyagcseréjére 

 A Mg
2+

 a Ca
2+

-transzportfolyamatok általános gátlójának 

tekinthető, azonban hatása a mitokondrium Ca
2+

 anyagcseréjére a 

fiziológiás Mg
2+

 koncentráció-tartományban még nem vizsgált. Ezen 

kísérletekben a sejt citoplazmájára jellemző [Mg
2+

] mitokondriális hatásait 

vizsgáltuk. Méréseinkben permeabilizált HEK-293T sejtben 

mitokondriumba irányított aequorinnal követtük a [Ca
2+

]m-t. Különböző 

[Mg
2+

] mellett a perimitokondriális [Ca
2+

] emelésével, majd csökkentésével 

mitokondriális Ca
2+

 jelet váltottunk ki, mértük a Ca
2+

 felvétel és leadás 

sebességét. (Ezen kísérletek 25 °C-on zajlottak.) 

 A Mg
2+

 a 0,25-2 mM-os tartományban koncentráció-függő módon 

gátolta a mitokondriális Ca
2+

 felvételt, a Ca
2+

 leadás sebességére nem volt 

hatással. A Mg
2+

 gátló hatása a 0,25-0,5 mM-os [Mg
2+

]-, és az 500-1000 

nM-os [Ca
2+

]-tartományban volt a legkifejezettebb. A gátló hatás 

ismételhető és reverzibilis volt, gyakorlatilag latencia nélkül lépett fel. 

 A Mg
2+

 tehát a fiziológiásnak megfelelő koncentráció-

tartományban is képes a mitokondriális Ca
2+

 felvétel gátlására. 

 

A citoszol Mg
2+

 jel és forrásainak vizsgálata 

 A Mg
2+

 gátló hatásának fényében a legfontosabb kérdés az volt, 

hogy az intakt sejt citoplazmájában létrejönnek-e olyan [Mg
2+

]-változások, 

melyek a mitokondriális Ca
2+

 felvételt befolyásolják. A P2y receptoron 

keresztül IP3-t mobilizáló ATP 800-1000 nM-os citoplazma Ca
2+

 jelet 
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váltott ki HEK-293T sejtben . Ezt a Ca
2+

 jelet egyidejű Mg
2+

 jel kísérte, 

melynek során a [Mg
2+

]c a nyugalmi 0,3 mM-ról 0,8 mM-ra emelkedett. 

Intakt HEK-293T sejtben tehát az IP3 által kiváltott Ca
2+

 válasz során mind 

a [Ca
2+

], mind a [Mg
2+

] abban a tartományban mozog, melyben a 

mitokondriális Ca
2+

 felvétel Mg
2+

-on keresztüli gátlása a legkifejezettebb. 

(Raktárszabályozott ionbelépéssel létrehozott, az IP3-mediált jellel 

összemérhető [Ca
2+

]c válasz során a Mag-Fluo-4 fluoreszcencia csak 

kevéssé emelkedett. Az intakt sejtre jellemző [Ca
2+

]c mellett a Mag-Fluo-4 

tehát alkalmas a [Mg
2+

]c szelektív mérésére.) 

 Az intracelluláris ATP bomlása önmagában citoszol [Mg
2+

]-

emelkedéssel jár. Az IP3 által kiváltott Ca
2+

 jel során a [Mg
2+

] emelkedése 

és az ATP bomlása azonban merőben eltérő kinetikát mutatott: az utóbbi 

mintegy ötvenszer lassabb volt. A Ca
2+

 jelet kísérő gyors Mg
2+

 jel tehát nem 

származhatott az intracelluláris ATP bomlásából. 

Ha a citoplazma Ca
2+

 jelet az ú.n. „caged-Ca
2+

” UV-fotolízisével 

(tehát IP3-képzés nélkül) váltottuk ki, ugyanakkora [Ca
2+

]-emelkedéshez 

kisebb Mg
2+

 jel tartozott, mint IP3-mediált Ca
2+

 jel során. Ezek alapján 

elmondható, hogy a [Ca
2+

]c emelkedése képes a [Mg
2+

] emelésére, 

feltehetőleg a Mg
2+

 citoplazmatikus kötőhelyekről történő leszorítása által. 

Ugyanakkor az IP3 hatékonyabb ingere a Mg
2+

 jelnek, mint az IP3-képzés 

nélküli ugyanakkora Ca
2+

 jel. 

 Mivel az IP3 a fotolízissel felszabadított Ca
2+

 -nál hatékonyabban 

emelte a [Mg
2+

]c-t, felmerült, hogy esetleg képes belső raktárból mobilizálni 

az iont. Ennek vizsgálatára permeabilizált HEK-293T sejtben, IP3 adása 

mellett egyidejűleg követtük a [Ca
2+

]c-t és a [Mg
2+

]c-t. Ilyen körülmények 

között az IP3 nemcsak Ca
2+

-t, hanem Mg
2+

-t is képes volt (belső raktárból) 

felszabadítani. 

 



 - 17 - 

Következtetések 

 

Kísérleteink igazolják, hogy az AII, amellett, hogy Ca
2+

-

felszabadításon keresztül mitokondriális Ca
2+

 jelet vált ki, tompítja is az 

organellum Ca
2+

 felvételét H295R sejtben. Ez a gátlás az AII által aktivált 

két kináz, a p38 MAPK és az nPKC izoformák egyidejű aktiválásán 

keresztül jön létre. A gátló hatás már az alacsony, szubmikromoláris [Ca
2+

]-

tartományban is érvényesül. A külső mitokondriális membrán tehát a Ca
2+

 

felvétel szabályozott tényezője, a szabályozás feltehetőleg a külső membrán 

Ca
2+

 permeabilitásának változtatásán keresztül valósul meg. 

Az AII hatására aktiválódó p38 MAPK és nPKC kinázok gátolják 

a Ca
2+

 felvételt a sejt teljes mitokondrium-populációjába. Ca
2+

-

felszabadulás során tehát csupán az ER-közeli mitokondriumokba történik 

hatékony Ca
2+

 felvétel  köszönhetően a HCMD jelenlétének. AII-inger 

során a mitokondrium Ca
2+

 felvételét tehát az ER-mitokondrium távolság és 

a p38 MAPK/nPKC kinázok aktivitása együttesen szabályozza; a kinázok a 

Ca
2+

 felvételt mintegy „előrecsatolt” módon tompítják. Ezzel szemben 

feszültségfüggő Ca
2+

 belépés során és (COS-7 sejtben) raktárszabályozott 

Ca
2+

 beáramlás alatt a mitokondriális Ca
2+

 felvétel  kináz-aktiváció 

hiányában  hatékonyan létrejöhet HCMD kialakulása nélkül is. 

HEK-293T sejtben igazoltuk, hogy a citoplazma Ca
2+

 jelet 

egyidejű citoplazma Mg
2+

 jel kíséri. A Mg
2+

 jel olyan koncentráció-

tartományba esik, amely hatékonyan gátolja a mitokondriális Ca
2+

 felvételt. 

A citoplazmatikus ATP hidrolízise nem vesz részt számottevő mértékben a 

kezdeti Mg
2+

 jel kialakításában, annak fő forrása a Mg
2+

 Ca
2+

 általi 

leszorítása citoplazmatikus kötőhelyeiről és egy belső raktár. A [Mg
2+

]c és 

annak változása tehát a mitokondriális Ca
2+

 felvétel intakt sejtben is 

érvényesülő szabályozó tényezője lehet. 
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