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Kana³y jonowe s¹ strukturami bia³kowymi umo¿liwiaj¹cymi
transport jonów poprzez b³ony biologiczne, odgrywaj¹cymi wa¿n¹
rolê w funkcjonowaniu systemów sygnalizacyjnych komórki. Kana³y
te s¹ przedmiotem licznych badañ, których celem jest ustalenie fizjologii
i patogenezy chorób, a tak¿e nowych sposobów ich terapii. Artyku³
zawiera charakterystykê kana³ów jonowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kana³ów limfocyta T, komórki odgrywaj¹cej kluczow¹
rolê w procesie zapalnym tocz¹cym siê w drogach odddechowych.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 17-23

Ionic channels are protein structures responsible for ionic transport
through biological membranes. They play an important role in signal
transduction systems. These channels have been extensively studied
to establish their role in physiology and pathogenesis of several diseases
as well as their treatment. This review presents current issues on ionic
channels with special focus on T - cells, which play a key role in the
inflammatory processes in the airways.
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Specyficzna biologiczna odpowied komórki na bodce p³yn¹ce z zewn¹trz, jak te¿ z jej wnêtrza, jest mo¿liwa
dziêki dzia³aniu systemów sygnalizacyjnych. Mechanizmy
te decyduj¹ o wszystkich funkcjach ¿yciowych komórki.
Receptory, bêd¹ce strukturami bia³kowymi, umo¿liwiaj¹
selekcjê, analizê i prawid³ow¹ interpretacjê docieraj¹cych
informacji. Znajduj¹ siê one na powierzchni komórki lub
w jej wnêtrzu. Rozpoznaj¹ sygna³, przetwarzaj¹ go i przekazuj¹ informacjê na odpowiedni szlak sygnalizacyjny. Jest
on kaskad¹ (ci¹giem) wysoce wyspecjalizowanych bia³ek o charakterze regulatorowym i efektorowym oraz
uwalnianych w wyniku ich aktywacji cz¹stek lub jonów
pe³ni¹cych rolê wtórnych przekaników informacji (ang.
second messengers). Odpowied na zadany bodziec
mo¿e byæ natychmiastowa lub odleg³a w czasie. W pierwszym przypadku dochodzi do wykorzystania mechanizmów
moduluj¹cych aktywnoæ obecnych ju¿ w komórce bia³ek efektorowych np. enzymów lub kana³ów jonowych.
Natomiast jeli do otrzymania biologicznego efektu wymagana jest synteza odpowiednich bia³ek, wtedy odpowied na bodziec jest odleglejsza.
Wiadomym jest, ¿e zaburzenia przep³ywu informacji
na drodze od zewn¹trzkomórkowego sygna³u do odpowiedzi biologicznej komórki stanowi¹ pierwotn¹ przyczy-

nê wielu stanów chorobowych. Mog¹ one byæ spowodowane wrodzonymi lub indukowanymi mutacjami genów
receptorów lub innych bia³ek szlaków sygnalizacyjnych
np. kana³ów jonowych, a tak¿e b³êdami w procesach potranslacyjnych modyfikacji bia³ek powodowanych np.
przez niektóre toksyny bakteryjne (cholery, krztuca) [1,2].
Ostatnia dekada przynios³a ogromny postêp w badaniach struktury, funkcji i mechanizmów dzia³ania poszczególnych sk³adowych ró¿nych systemów sygnalizacji przezb³onowej i wewn¹trzkomórkowej. Sta³o siê to dziêki nowoczesnym technikom badawczym, takim jak: mikroskopia konfokalna, elektrofizjologiczne techniki nieinwazyjnego wgl¹du w budowê i dzia³anie pojedynczych sk³adników komórkowych systemów sygnalizacyjnych, a tak¿e
technikom biologii molekularnej, w szczególnoci klonowaniu DNA i sterowanej mutagenezie.
Dziêki b³onom biologicznym w komórce mo¿e odbywaæ siê jednoczenie kilka tysiêcy reakcji chemicznych.
Ich wybiórcza przepuszczalnoæ umo¿liwia prawid³owe
funkcjonowanie szlaków sygnalizacyjnych komórki. Dziêki ró¿nym systemom transportowym w poprzek b³ony komórkowej odbywa siê ci¹g³y ruch cz¹steczek, jonów. Podstawê zrêbu b³ony komórkowej stanowi¹ fosfolipidy, prz
ez które dyfundowaæ mog¹ jedynie substancje
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rozpuszczalne w t³uszczach. O jej czynnociowych w³aciwociach decyduj¹ bia³ka tworz¹ce takie struktury, jak:
enzymy transportuj¹ce, noniki i kana³y jonowe.
Badania nad kana³ami jonowymi datuj¹ siê ju¿ od ponad 40 lat, kiedy to zaczêto ³¹czyæ zmiany przepuszczalnoci b³ony dla jonów z procesem pobudzenia nerwowego. Elektrofizjologiczna charakterystyka tego zjawiska
sta³a siê mo¿liwa dziêki badaniom biofizycznym. Zasadniczym zwrotem w badaniach biochemicznych nad kana³ami by³o znalezienie selektywnych inhibitorów: tetrodotoksyny dla kana³u sodowego i α-bungarotoksyny dla
nikotynowego receptora cholinergicznego. Zastosowanie powy¿szych substancji umo¿liwi³o ustalenie budowy
bia³ek obu kana³ów [3].
Od roku 1982 do badañ nad kana³em sodowym zastosowano techniki biologii molekularnej. Dziêki znajomoci
sekwencji aminokwasowej fragmentów ³añcucha polipeptydowego jednej z podjednostek kana³u, sta³o siê mo¿liwe
zsyntetyzowanie polinukleotydowych znaczników segreguj¹cych, a za ich pomoc¹ wydzielenie mRNA, uzyskanie cDNA i sklonowanie go. Bia³ka, bêd¹ce produktami
transkrypcji klonowanych genów, reagowa³y z przeciwcia³ami przeciw oczyszczonym podjednostkom kana³u
sodowego. W badaniach z zastosowaniem biologii molekularnej zajêto siê równie¿ innymi typami kana³ów, które
zbadano i oznaczono ich budowê. Na podstawie sekwencji aminokwasowej sporz¹dzono profile hydropatyczne
i przewidywane struktury II-rzêdowe bia³ek kana³ów. To
umo¿liwi³o ustalenie topografii kana³ów w b³onie (kolejnoæ
regionów hydrofilnych i hydrofobowych, po³o¿enie fragmentów transmembranowych). Odpowiedni materia³ genetyczny
(cDNA lub mRNA) wprowadzano do komórki, w której
dany kana³ nie wystêpowa³ i uzyskiwano dowody na to,
¿e istotnie koduje on funkcjonuj¹ce kana³y jonowe. T¹
metod¹ okrelono m.in., które z podjednostek kana³u s¹
niezbêdne dla jego funkcji [4].
W drugiej po³owie lat 80., dziêki zastosowaniu metody klamry ³atkowej (ang. patch-clamp)*, sta³ siê mo¿liwy pomiar aktywnoci elektrycznej pojedynczych kana³ów jonowych w b³onie komórkowej. Pozwoli³o to na ich
dok³adn¹ charakterystykê. Stosowane ró¿ne warianty powy¿szej metody umo¿liwiaj¹ wprowadzanie ca³ego wachlarza substancji (równie¿ leków) zarówno do wnêtrza
badanej komórki, jak równie¿ do roztworu zewn¹trzkomórkowego i obserwacje dotycz¹ce ich modulacyjnego
wp³ywu na aktywnoæ kana³ów jonowych. Dysfunkcja
kana³ów jonowych, bêd¹cych ogniwem w systemach sygnalizacyjnych komórki, mo¿e byæ czynnikiem patogenetycznym wielu chorób (np. mukowiscydozy). Powy¿sze
kierunki badañ nad rol¹ kana³ów jonowych w procesach
¿yciowych komórki i nad ich patologi¹ s¹ obecnie prowadzone bardzo intensywnie.
* Przyczyn¹ u¿ywania nazw techniki i jej konfiguracji w jêzyku
angielskich jest brak odpowiedników w jêzyku polskim.

Ogólna charakterystyka kana³ów jonowych
Kana³y jonowe s¹ wielkocz¹steczkowymi bia³kami
tunelowymi b³on komórkowych i b³on wewn¹trzkomórkowych, poprzez które odbywa siê przep³yw jonów
zgodnie z gradientem stê¿eñ i potencja³ów. W transporcie
przez b³ony zasadniczym mechanizmem napêdowym generuj¹cym gradienty chemiczne i elektrochemiczne s¹
pompy jonowe. Zadaniem kana³ów jonowych jest natomiast kontrola optymalnej dla komórki wartoci potencja³u elektrycznego lub ró¿nicy stê¿eñ przez b³onê, w której
s¹ zlokalizowane.
S¹ one wydajniejsze od enzymów. Ma³e zmiany w konformacji powoduj¹ otwarcie dotychczas zamkniêtego kana³u
pozwalaj¹c na przep³yw do lub z komórki a¿ do 10 milionów jonów na sekundê. Poniewa¿ kana³y jonowe s¹ wydajne, liczba ich przypadaj¹ca na komórkê jest wzglêdnie
niska, zazwyczaj wystarcza kilka tysiêcy kana³ów danego typu.
Kana³y jonowe mog¹ byæ wybiórcze (selektywne) lub
niewybiórcze. Dziêki wybiórczoci mo¿liwy jest przep³yw
przez nie tylko okrelonych pr¹dów jonowych np. sodowego, potasowego lub wapniowego. Nazywamy takie
kana³y odpowiednio: sodowymi, potasowymi lub wapniowymi. Inn¹ charakterystyczn¹ cech¹ kana³ów jonowych
jest zmiennoæ ich przewodnoci co oznacza, ¿e kana³
mo¿e byæ otwarty lub zamkniêty. Wyró¿niamy nastêpuj¹ce bodce prowadz¹ce do aktywacji (otwarcia) kana³u:
1. zmianê potencja³u b³onowego (najczêciej jest to depolaryzacja), mówimy wówczas o kana³ach napiêciowo-zale¿nych,
2. wewn¹trz i zewn¹trzkomórkowe czynniki chemiczne (np. jony wapnia, przekaniki nerwowe, ATP, GTP,
cykliczne nukleotydy jak cAMP), kana³y takie nazywamy aktywowanymi chemicznie b¹d aktywowanymi przez ligandy,
3. naprê¿enie mechaniczne b³ony, mówimy wówczas
o kana³ach aktywowanych naprê¿eniem b³ony
Aktywacja kana³ów mo¿e zachodziæ pod wp³ywem
jednego z wymienionych bodców lub te¿ pod wp³ywem
dowolnej ich kombinacji. Funkcjonowanie kana³ów mo¿e
zostaæ zablokowane przez dzia³anie substancji zwanych
blokerami. Ka¿dy typ kana³u posiada charakterystyczne,
specyficzne dla siebie blokery np. kana³y sodowe  tetrodotoksynê (TTX), kana³y potasowe  tetraetyloaminê
(TEA). Dziêki tej specyficznoci blokery u¿ywane s¹ do
badania obecnoci, lokalizacji, a tak¿e w³aciwoci okrelonych kana³ów. Wi¹¿¹ siê one ze strukturami kana³u i hamuj¹ przep³yw jonów. Znajduj¹ równie¿ zastosowanie kliniczne jak np. blokery kana³u wapniowego  werapamil
czy nifedypina [1,3,5].
Wiêkszoæ bia³ek kana³ów jonowych sk³ada siê z indywidualnych podjednostek lub grup podjednostek (ryc. 1),
przy czym ka¿da podjednostka zawiera 6 hydrofobowych
regionów przezb³onowych od S1 do S6. Kana³y potasowe
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Ryc. 1. Struktura kana³ów jonowych.
A  Podjednostka kana³u zawieraj¹ca szeæ motywów przezb³onowych, od S1  S6, które tworz¹ rdzeñ struktury kana³ów sodowych, wapniowych i potasowych. Struktura kula i ³añcuch w N  koñcu bia³ka stanowi region, który uczestniczy w szybkiej
inaktywacji typu N, zamykaj¹c drogê przepuszczania jonów. Kó³ka ze znakiem + w S4, czujniku napiêcia elektrycznego oznaczaj¹
dodatnio na³adowane reszty lizyny i argininy. P  oznacza fosforylacjê. B  kana³ potasowy sk³adaj¹cy siê z czterech podjednostek (wg Michael J. Ackerman [1]).

4. Napiêciowo-niezale¿ne i niewra¿liwe na charybnapiêciowo-zale¿ne (ang. K channel voltage dependent)
dotoksynê kana³y potasowe aktywowane przez wesk³adaj¹ siê z czterech osobnych podjednostek, z których
wn¹trzkomórkowy cAMP (KcAMP) [12]
ka¿da zawiera pojedynczy szecioregionowy motyw prze5. Kana³y wapniowe aktywowane na skutek wydzielazb³onowy. Podjednostki s¹ u³o¿one z uformowaniem cennia wapnia z wewn¹trzkomórkowych zbiorników tralnego poru, co determinuje zarazem podstawowe w³atypu CRAC. [13]
snoci bramkuj¹ce (mo¿liwoæ odpowiedzi na obecnoæ
6. Kana³y chlorkowe aktywowane napiêciowo typu
liganda, napiêcie lub rozci¹ganie) i charakterystykê przemaxi [14].
puszczalnoci danego kana³u. £añcuch peptydowy (H5
7. Kana³y chlorkowe aktywowane przez wewn¹trzlub pêtla P) pomiêdzy przezb³onowymi segmentami S5
komórkowy cAMP [15]
i S6 wystaje do wype³nionego wod¹ centralnego poru i za8. Kana³y chlorkowe mini aktywowane naprê¿eniem
razem go odgranicza. Mutacje w tym regionie zmieniaj¹
b³ony komórkowej [16]
w³aciwoci przepuszczaj¹ce kana³u. Region przezb³ono9. Napiêciowo-niezale¿ne kana³y kationo-selektywne
wy S4 zawiera pêczek aminokwasów na³adowanych doaktywowane przez naprê¿enie b³ony [13].
datnio (lizyny i argininy) i stanowi g³ówny czujnik napiêcia elektrycznego kana³u jonowego. W zale¿nej od napiê- Obecnoæ klasycznych kana³ów sodowych i wapniowych
cia szybkiej inaktywacji kana³u poredniczy przycze- napiêciowo-zale¿nych w ludzkich limfocytach T nie zopiona N-koñcowa cz¹stka blokuj¹ca (kula i ³añcuch), któ- sta³a udowodniona.
ra ko³ysz¹c siê swobodnie mo¿e zamykaæ drogê przepuszczania jonów (mechanizm zamykaj¹cy) [1].
Kana³y jonowe napiêciowo-zale¿ne
Jest to typ kana³ów, których prawdopodobieñstwo
Kana³y jonowe limfocyta T
otwarcia zale¿y od napiêcia na b³onie. Aktywacja (proLimfocyty T odgrywaj¹ donios³¹ rolê w funkcjono- ces otwierania siê kana³u) nastêpuje najczêciej w odpowaniu systemu immunologicznego. W odró¿nieniu od ko- wiedzi na bodziec depolaryzacyjny, kiedy potencja³ b³ony
mórek nerwowych i miêniowych s¹ one komórkami elek- zmierza w kierunku wartoci dodatnich. Jest to mo¿liwe
trycznie niepobudliwymi. Przy zastosowaniu techniki dziêki obecnoci w strukturze kana³u tzw. czujnika potenpatch-clamp w b³onie komórkowej limfocyta T wy- cja³u. Jego ruch, pod wp³ywem zmiany natê¿enia pola elekkryto dotychczas nastêpuj¹ce typy kana³ów:
trycznego na b³onie, prowadzi do przemieszczenia frag1. Wra¿liwe na charybdotoksynê napiêciowo aktywo- mentu kana³u zwanego bramk¹, co z kolei umo¿liwia
wane kana³y potasowe typu Shaker okrelone jako otwarcie pory kana³u. Po pewnym czasie po otwarciu
Kv1.3 [6,7,8]
nastêpuje inaktywacja kana³u. Jest to stan, w którym, po2. Niewra¿liwe na charybdotoksynê napiêciowo akty- mimo dzia³ania bodca depolaryzuj¹cego, kana³ nie przewowane kana³y potasowe wci¹¿ nieznanego typu [9] wodzi jonów i jednoczenie jest niezdolny do dalszej akty3. Kana³y potasowe aktywowane przez wewn¹trz- wacji. Ta ostatnia cecha odró¿nia go od stanu zamkniêcia
komórkowy wapñ (KCa.) [10,11]
kana³u. Za proces inaktywacji kana³u odpowiedzialna jest
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struktura kana³u zwana bramk¹ inaktywacyjn¹. Powrót
ze stanu inaktywacji do stanu zamkniêcia  a tym samym
mo¿liwoæ powtórnej aktywacji -jest mo¿liwy wówczas,
gdy potencja³ na b³onie osi¹gnie wartoci zbli¿one do potencja³u spoczynkowego [1,5].
Ryc. 2 przedstawia elementy funkcjonalne kana³u jonowego zale¿nego od napiêcia i sekwencjê jego dzia³ania.

Ryc. 2. Wybrane zagadnienia z biofizyki. Czêæ I. Pod redakcj¹
Stanis³awa Miêkisza, Andrzeja Hendricha. Wroc³aw 1996, Akademia Medyczna we Wroc³awiu

Kana³y potasowe napiêciowo-zale¿ne typu Kv1.3
Metoda patch-clamp umo¿liwi³a w latach 80. kilku
grupom badawczym przeprowadzenie dowiadczeñ nad
kana³ami potasowymi napiêciowo-zale¿nymi w niedojrza³ych i dojrza³ych komórkach T, B oraz liniach komórkowych komórek bia³aczkowych. Na ich podstawie wyró¿niono trzy rodzaje kana³ów, nazywaj¹c je odpowiednio:
n  dla typu przewa¿aj¹cego w ludzkich, normalnych
limfocytach T i w komórkach bia³aczkowych linii Jurkat [17]
n'   dla kana³ów podobnych w swej kinetyce do typu
n, ale wystêpuj¹cych tylko w komórkach T
myszy [17]
l  (large)  kana³y o du¿ym przewodnictwie, wystêpuj¹ce w zwiêkszonej iloci w limfocytach
CD4 CD8 u myszy ze schorzeniami autoimmunologicznymi [15,17,18] oraz w ludzkich komórkach linii ch³oniaka Burkitt-Louckesa [13].
Poni¿sza charakterystyka dotyczyæ bêdzie kana³ów
potasowych napiêciowo-zale¿nych typu Kv1.3, które liczebnie dominuj¹ wród kana³ów jonowych limfocytów
T [6,11]. Zbudowane s¹ z podjednostek alfa, tworz¹cych
ciany poru i podjednostki beta po³o¿onej wewn¹trzplazmatycznie [19,20]. Uwa¿a siê, ¿e ta ostatnia moduluje
funkcjê kana³u i mo¿e uczestniczyæ w regulacji proliferacji limfocytów T, w której uczestnicz¹ kana³y Kv1.3
[19,20]. Ze wzglêdu na budowê podjednostki alfa, zasadniczej struktury kana³u, nale¿y on do podrodziny Kv1 (Sha-

ker) [16]. Kana³ Kv1 (a tym samym nale¿¹cy doñ Kv1.3)
sk³ada siê z czterech identycznych podjednostek alfa tworz¹c tetrameryczny kompleks z centralnie po³o¿on¹ por¹,
warunkuj¹cy podstawowe w³aciwoci bramkuj¹ce i charakterystykê przepuszczalnoci kana³u. Struktura podjednostki alfa jest wspólna dla wszystkich kana³ów napiêciowo-zale¿nych (równie¿ sodowych i wapniowych) [3].
Kana³y potasowe typu Kv1.3, dominuj¹ce w limfocycie T, umo¿liwiaj¹ przep³yw jonów potasu w kierunku na
zewn¹trz komórki. Mówi siê, ¿e maj¹ one w³aciwoci
prostownicze; istnienie wewnêtrznej bariery elektrycznej
uniemo¿liwia ruch jonów w kierunku odwrotnym [6].
Wystêpowanie kana³ów Kv1.3 jest bardzo zró¿nicowane
i zale¿ne od fazy cyklu rozwojowego komórki. Wykazano, ¿e liczba kana³ów Kv1.3 w poszczególnych subpopulacjach limfocytów T jest zbli¿ona [11]. W przypadku ludzkich komórek T rednia ich liczba wynosi oko³o 400 w komórce spoczynkowej. Tylko znikoma iloæ (27) w komórce w temp. 22°C lub (520) w temp. 37°C jest w danym momencie otwarta i aktywna przy spoczynkowej
ró¿nicy potencja³ów. Natomiast w przypadku limfocytów
T zaktywowanych iloæ stwierdzanych w nich kana³ów
Kv1.3 wzrasta do oko³o 1000 na komórkê [6,7,21].
Kana³y Kv1.3 limfocytów T s¹ blokowane przez substancje bêd¹ce klasycznymi blokerami kana³ów potasowych takie, jak: tetraetyloamina (TEA), 4-aminopirydyna, chinina [6]. Poza tym s¹ one blokowane przez substancje znane jako blokery kana³ów wapniowych (werapamil, diltiazem, nifedypina) [13]. Z kolei charybdotoksyna (ChTX)  oligopeptyd wyizolowany z jadu afrykañskiego skorpiona Leiurus quinquestratus, znana jako klasyczny bloker kana³ów potasowych aktywowanych przez
wewn¹trzkomórkowy wapñ wystêpuj¹cych w komórkach
miêni g³adkich, równie¿ blokuje kana³y typu Kv1.3 [13].
Silnymi i specyficznymi blokerami Kv1.3 s¹ oligopeptydy
wyizolowane z jadów skorpionów takie jak: noxiutoksyna
[NTX], margotoksyna [MgTX] i kaliotoksyna (KTX) [13].
Specyficzne blokery okaza³y siê niezbêdne w badaniach nad struktur¹ bia³kow¹ kana³ów jonowych, a tak¿e
w ró¿nicowaniu poszczególnych ich typów [3]. W badaniach niedawno przeprowadzonych stwierdzono, ¿e acetylocholina redukuj¹c pr¹dy kana³ów Kv1.3 hamuje proliferacjê limfocytów T [23]. Podobne w³aciwoci blokuj¹ce Kv1.3 ma propofol, rodek szeroko stosowany jako
ogólnie znieczulaj¹cy do¿ylny lek [24]. Równie¿ cyklosporyna i inne leki immunosupresyjne hamuj¹ pr¹dy potasowe w ludzkich limfocytach T [25]. W zwi¹zku z udowodnionym udzia³em kana³ów Kv1.3 w procesie mitogenezy limfocytów T, a jednoczenie wnioskiem, ¿e obni¿enie przewodnictwa potasowego mo¿e ten proces blokowaæ [7,17], prowadzi siê intensywne poszukiwania blokerów Kv1.3, które mog³yby byæ stosowane w terapii jako
rodki immunosupresyjne [26,27,28]. Kandydatem rokuj¹cym nadzieje jest zwi¹zek chemiczny o nazwie
WIN-17317-3, który blokuje kana³y Kv1.3 20 razy silniej
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i 150 razy bardziej selektywnie ni¿ inne blokery tych kana³ów [29]. W przypadku wiêkszoci blokerów ich dzia³anie jest odwracalne i zale¿y od zastosowanej dawki.
W³asnoci kana³ów Kv1.3 ulegaj¹ modulacji pod wp³ywem czynników fizjologicznych takich, jak: wewn¹trzkomórkowe i zewn¹trzkomórkowe pH, temperatura, zewn¹trzkomórkowe stê¿enie K+, wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowe stê¿enie Ca++ [21,30,31].
Wartoæ gK w limfocytach T wzrasta oko³o trzykrotnie wraz ze wzrostem wewn¹trzkomórkowego pH od
wartoci 5,2 do 8,2, przy czym najwiêksze zmiany w przewodnictwie potasowym zachodz¹ przy zmianie pH w zakresie od 6,5 do 7,0 [30]. Równie¿ wraz ze wzrostem
temperatury od 22°C do 37°C gK ronie oko³o dwukrotnie. Przyczyn¹ jest zarówno zwiêkszone przewodnictwo
pojedynczych kana³ów Kv1.3, jak równie¿ obserwowany
wzrost prawdopodobieñstwa ich otwarcia w temperaturze 37oC [21,31].
Udowodniono, ¿e wzrost stê¿enia wewn¹trzkomórkowego wapnia wywo³uje hamowanie aktywnoci kana³ów typu Kv1.3 zarówno w limfocytach T, jak i w B [4,32].
Prawdopodobnie dochodzi w tych warunkach do przyspieszenia szybkoci inaktywacji kana³ów [13]. Obserwacje te s¹ zgodne ze zmianami zachodz¹cymi podczas procesu proliferacji limfocytów T [4]. Kana³y reaguj¹ równie¿ na zewn¹trzkomórkowe zmiany w stê¿eniu jonów
wapnia. Jego obni¿enie, wskutek wprowadzenia do roztworu k¹pieli zwi¹zku chelatuj¹cego wapñ (EDTA), powoduje znacz¹cy wzrost pr¹du potasowego. Natomiast
podwy¿szenie stê¿enia Ca++ w roztworze k¹pieli wywo³uje skutek odwrotny [4,17].
Dodanie mitogenów (PHA  fitohemaglutynina) oraz
cytokin do roztworu, w którym zawieszone s¹ badane
komórki powoduje w czasie kilku minut stopniow¹ aktywacjê kana³ów [33].
Funkcja kana³ów Kv1.3 mo¿e ulegaæ krótkotrwa³ej,
jak i d³ugotrwa³ej modulacji. Liczne bodce, np. antygenowe, przekaniki nerwowe, hormony, dzia³aj¹c poprzez
receptory limfocyta generuj¹ wzrost stê¿enia wtórnych
przekaników takich, jak jony Ca++ czy cAMP i aktywuj¹ kinazy proteinowe [13]. Ró¿norodnoæ uzyskanych wyników licznych badañ wskazuje na du¿¹ z³o¿onoæ procesów sygnalizacyjnych w komórce, w których kana³y Kv
1.3 wspó³uczestnicz¹.
Rola kana³ów jonowych w procesach fizjologicznych
zachodz¹cych w ludzkich limfocytach T
Kana³y jonowe limfocytów T uczestnicz¹ w nastêpuj¹cych procesach fizjologicznych: w utrzymaniu potencja³u
spoczynkowego na b³onie komórki, w mitogenezie komórki
i w procesie regulacji objêtociowej limfocytów T
[13,34,35].
Badania patch-clamp potwierdzaj¹, ¿e potencja³ spoczynkowy w nieaktywowanych mitogenami ludzkich LT
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(limfocyty T) fluktuuje w zakresie 20 mV wokó³ redniej
wartoci 60mV i jest g³ównie utrzymywany przez periodyczn¹ aktywnoæ kana³ów typu Kv1.3 oraz kana³ów
potasowych napiêciowo-zale¿nych niewra¿liwych na charybdotoksynê.
Potencja³ spoczynkowy w nieaktywowanych mitogenami LT nie zale¿y od stê¿enia wewn¹trzkomórkowego
wapnia. Wyklucza to istotny udzia³ kana³ów typu KCa w jego utrzymywaniu [32].
Potencja³ spoczynkowy w aktywowanych mitogenami limfocytach T wynosi oko³o 75 mV i jest bardziej stabilny (mniejsze oscylacje) ni¿ w przypadku komórek nieaktywowanych. S¹ dwie g³ówne przyczyny tego zjawiska.
Pierwsz¹ jest zwiêkszone wystêpowanie kana³ów Kv1.3
w aktywowanych mitogenami LT. Drug¹ przyczyn¹ wspomnianego faktu jest liczne wystêpowanie kana³ów typu
K(ca) w aktywowanych mitogenami LT, co w po³¹czeniu
ze zwiêkszonym stê¿eniem wewn¹trzkomórkowego wapnia w trakcie aktywacji mitogenami powoduje, ¿e aktywnoæ kana³ów typu KCa odgrywa istotn¹ rolê w utrzymywaniu potencja³u spoczynkowego w LT aktywowanych
mitogenami. W efekcie wiêksza liczba kana³ów potasowych jest otwarta i spoczynkowe przewodnictwo b³ony
komórkowej dla jonów potasowych jest wiêksze ni¿
w przypadku komórek nieaktywowanych, za potencja³
spoczynkowy b³ony jest bli¿szy potencja³owi równowagi
dla jonów potasu ni¿ w przypadku komórek nieaktywowanych mitogenami [5,6].
Udzia³ kana³ów jonowych w mitogenezie limfocytów T
Rola poszczególnych typów kana³ów jonowych w odpowiedzi proliferacyjnej limfocyta T jest, mimo wielu badañ, do koñca niejasna. W procesie tym bior¹ prawdopodobnie udzia³ ró¿ne typy kana³ów. Istniej¹ dowody wiadcz¹ce o udziale kana³ów Kv1.3 w procesie mitogenezy ludzkich limfocytów T [4,6,36]. Przede wszystkim w odpowiedzi na dzia³anie mitogenu ulegaj¹ zmianie w³asnoci biofizyczne kana³ów Kv1.3. Wp³yw mitogenu mo¿e byæ widoczny ju¿ po up³ywie kilkudziesiêciu sekund od momentu
jego dodania (tzw. short-term effect = efekt krótkoczasowy), b¹d te¿ dopiero po up³ywie oko³o 24 godzin (tzw.
long-term effect = efekt d³ugoczasowy) [36].
Dodatkowym dowodem na udzia³ kana³ów Kv1.3
w procesie mitogenezy LT jest obserwowana zale¿noæ
pomiêdzy iloci¹ kana³ów typu Kv1.3 w b³onie komórek,
a szybkoci¹ ich proliferacji w danym okresie ¿ycia, zaobserwowan¹ w mysich LT[15,37]. Wykazano bowiem,
¿e iloæ kana³ów typu Kv1.3 w b³onie niedojrza³ych limfocytów (o du¿ej szybkoci proliferacji) jest dwa rzêdy wiêksza ni¿ w dojrza³ych, niezaktywowanych mitogenami LT.
Ponadto stwierdzono, ¿e w LT typu CD4- CD8- (podwójnie
negatywnych) myszy choruj¹cych na schorzenia autoimmunologiczne dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ kana³y potasowe typu l i ¿e komórki te nie wykazuj¹ zdolnoci do proliferacji. Tymczasem w LT typu CD4CD8 od osobników
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zdrowych dominuj¹ kana³y typu Kv1.3, za komórki te
wykazuj¹ normaln¹ zdolnoæ do proliferacji. Powy¿sze
obserwacje dowodz¹, ¿e zdolnoæ LT do proliferacji zale¿y od iloci kana³ów typu Kv1.3 w b³onie komórki [15].
Kolejnym dowodem na udzia³ kana³ów Kv1.3 w mitogenezie komórki jest fakt, ¿e proces ten jest blokowany
przez te same substancje, które blokuj¹ kana³y Kv1.3
w ludzkich LT. Stwierdzono bowiem, ¿e chinina,4-AP,
TEA, diltiazem, ChTX, NTX oraz MgTX  substancje
znane jako blokery kana³ów Kv1.3 w ludzkich LT, blokuj¹
równie¿ proces mitogenezy, za wzglêdna skutecznoæ
dzia³ania toksyn jest w obu wypadkach jednakowa: MgTx
> ChTX > NTX > werapamil > chinina > diltiazem > 4AP
> TEA [17,36]. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e blokada procesu mitogenezy LT zachodzi przy u¿yciu blokerów specyficznych dla kana³ów Kv1.3. Oznacza³oby to,
¿e uczestnicz¹ one w tym procesie. Jednak¿e stê¿enia
toksyn niezbêdne do po³owicznego zablokowania mitogenezy LT s¹ zawsze wiêksze ni¿ te, które s¹ potrzebne do
po³owicznego zablokowania kana³ów typu Kv1.3 [4,13].
Badania dowiod³y, ¿e np. przy obecnoci surowicy w roztworze, stê¿enia toksyn takich jak chinina,4AP, potrzebne
do po³owicznego zablokowania kana³ów typu Kv1.3, s¹
znacz¹co wy¿sze ni¿ w przypadku roztworów nie zawieraj¹cych surowicy [4,33].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e proces mitogenezy zachodzi przy
potencjale b³onowym równym spoczynkowemu, podczas
gdy pomiary w³asnoci kana³ów typu Kv1.3 z zastosowaniem techniki patch-clamp dokonywane s¹ przy
potencja³ach depolaryzuj¹cych b³ony LT wy¿szych od
spoczynkowego.
O przebiegu procesu mitogenezy wspó³decyduje zatem spoczynkowe przewodnictwo LT, nie za obliczona
w oparciu o pomiary elektrofizjologiczne wartoæ gK.
Badania dowiod³y, ¿e skutecznoæ dzia³ania toksyn mo¿e
zale¿eæ od wartoci potencja³u b³onowego, jak to ma miejsce w przypadku 4-AP. Prawdopodobnie jednak najwa¿niejsze jest wystêpowanie w LT oprócz kana³ów typu
Kv1.3, kana³ów potasowych napiêciowo-zale¿nych o innych w³aciwociach biofizycznych i farmakologicznych.
Istnienie tych kana³ów zosta³o potwierdzone niedawno [9].
Kana³y te ró¿ni¹ siê od kana³ów typu Kv1.3 miêdzy innymi: wy¿szym potencja³em aktywacji, jak równie¿ brakiem
wra¿liwoci na ChTX. Do tej pory nie wyizolowano genu
koduj¹cego wspomniane kana³y, tote¿ ich precyzyjne nazwanie nie jest jeszcze w dniu dzisiejszym mo¿liwe. St¹d
robocza nazwa kana³y potasowe napiêciowo-zale¿ne,
niewra¿liwe na charybdotoksynê. Ze wzglêdu na obecnoæ tych kana³ów nawet ca³kowite zablokowanie kana³ów typu Kv1.3 przez ChTX mo¿e zahamowaæ proces
mitogenezy LT jedynie czêciowo [9].
Mechanizm wspó³dzia³ania kana³ów typu Kv1.3
w procesie mitogenezy LT do dzi nie zosta³ jeszcze w pe³ni wyjaniony. Fakt, ¿e wp³yw substancji blokuj¹cych kana³y typu Kv1.3 na proces mitogenezy jest widoczny jedynie we wczesnym jej stadium mo¿e oznaczaæ, ¿e ak-

tywnoæ kana³ów typu Kv1.3 w LT ma wp³yw nie na
ca³y proces mitogenezy komórki, ale na pewien konkretny etap tego procesu. Tym etapem, podobnie jak w przypadku limfocytów B, mo¿e byæ póna faza G1, której przebieg jest kontrolowany przez czynnik wzrostu (growth factor), którym w przypadku LT jest interleukina 2 (IL-2).
W limfocytach T pobudzonych do mitogenezy nasila siê
produkcja IL-2, jak równie¿ zwiêksza siê liczba receptorów IL-2 na powierzchni b³ony komórkowej. Wykazano
równie¿, ¿e zablokowanie mitogenezy LT przy u¿yciu blokerów kana³ów potasowych, takich jak MgTX, NTX,
ChTX, TEA,4-AP czy chinina towarzyszy zahamowaniu
wytwarzania IL-2 [13,33]. Najbardziej prawdopodobny
mechanizm oddzia³ywania kana³ów typu Kv1.3 na proces
wytwarzania IL-2 polega na kontrolowaniu nap³ywu jonów
Ca do wnêtrza LT w trakcie aktywacji komórki przez mitogeny. Badania wykaza³y, ¿e u¿ycie ChTX, NTX oraz
MgTX blokuje nap³yw jonów Ca do wnêtrza LT podczas
aktywacji przez antygeny. Z drugiej strony wiadomo, ¿e
zahamowanie nap³ywu jonów Ca do wnêtrza LT zahamowuje proces wytwarzania IL-2 [17].
W jaki sposób kana³y Kv1.3 mog¹ kontrolowaæ nap³yw
jonów Ca do wnêtrza komórki? Wiadomo, ¿e podstawow¹
rol¹ kana³ów potasowych typu Kv1.3 w LT jest utrzymywanie potencja³u spoczynkowego komórki na okrelonym
poziomie. Wiadomo te¿, ¿e zablokowanie kana³ów typu
Kv1.3 powoduje znacz¹c¹ spoczynkow¹ depolaryzacjê b³ony LT, podobny efekt zachodzi równie¿ wówczas, gdy badane komórki zostan¹ umieszczone w roztworze o podwy¿szonym stê¿eniu potasu. Z drugiej strony badania wykaza³y, ¿e zablokowanie nap³ywu jonów wapnia w trakcie aktywacji przez antygeny, jak równie¿ procesu wytwarzania
IL-2 oraz proliferacji LT, zachodzi tak¿e wówczas, gdy
badane komórki zostan¹ umieszczone w roztworze o podwy¿szonym stê¿eniu potasu. Oznacza³oby to, ¿e kana³y
potasowe typu Kv1.3 kontroluj¹ nap³yw jonów wapnia do
wnêtrza LT przez utrzymywanie odpowiedniej wartoci
potencja³u spoczynkowego na b³onie komórki [7,17]. Nap³yw jonów Ca++ do wnêtrza komórki odbywa siê poprzez
napiêciowo-niezale¿ne kana³y wapniowe typu CRAC. Potencja³ b³onowy jest si³¹ napêdow¹ tego procesu.
Wzrost wewn¹trzkomórkowego stê¿enia jonów Ca++
w trakcie aktywacji LT przez antygeny zachodzi równie¿
na skutek uwalniania jonów Ca++ z wewn¹trzkomórkowych
zbiorników. Mechanizm wp³ywu zmian potencja³u b³onowego na proces uwalniania jonów wapnia z wewn¹trzkomórkowych zbiorników w trakcie aktywacji LT przez antygeny pozostaje do wyjanienia [17,36].
Warto zauwa¿yæ, ¿e zdolnoæ blokerów kana³ów typu
Kv1.3 do hamowania produkcji IL-2 i procesu mitogenezy mo¿e mieæ implikacje terapeutyczne. Chodzi o zastosowanie antagonistów kana³ów jako rodków immunosupresyjnych. Jednak wszystkie dotychczas poznane blokery jak: werapamil, nifedypina, diltiazem nie wykazuj¹
ani wystarczaj¹cej skutecznoci, ani specyficznoci, aby
by³y traktowane jako immunosupresory [13,35]. Dlatego
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poszukuje siê nowych blokerów z wysok¹ swoistoci¹ i powinowactwem. Kandydatem rokuj¹cym najwiêksze nadzieje jest zwi¹zek o nazwie WIN-17317-3, który blokuje
kana³y typu Kv1.3 20 razy silniej i 150 razy bardziej selektywnie ni¿ inne niepeptydowe blokery kana³ów [29].
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