Czego nie wiemy o mitochondrialnych kanałach potasowych?

STRESZCZENIE

W

pracy przedstawiono najciekawsze, a wciąż nierozstrzygnięte zagadnienia dotyczące pochodzenia, funkcji i farmakologii mitochondrialnych kanałów potasowych. W
wewnętrznej błonie mitochondrialnej opisano, jak do tej pory, osiem kanałów potasowych:
kanał regulowany przez ATP, kanały aktywowane jonami wapnia o dużym, średnim i małym przewodnictwie, kanały regulowane napięciem KV1.3 oraz KV7.4, dwuporowy kanał
potasowy TASK-3 oraz kanał SLO2. Pierwotną funkcją mitochondrialnych kanałów potasowych jest regulacja potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej. Dodatkowo, mitochondrialne kanały potasowe wpływają na oddychanie, regulację objętości mitochondriów
oraz syntezę reaktywnych form tlenu. Mechanizmy leżące u podstaw tych procesów nie są
jednak dostatecznie poznane. W niniejszej pracy autorzy nie poprzestają na przedstawieniu
dostępnej wiedzy dotyczącej mitochondrialnych kanałów potasowych. Idąc dalej, stawiają
oni szereg hipotez które mogą wyznaczyć kierunek przyszłych badań tych białek.

WPROWADZENIE

Pierwszy kanał potasowy został zidentyfikowany w wewnętrznej błonie mitochondrialnej komórek wątroby wykorzystując technikę patch-clamp na początku lat dziewięćdziesiątych [1]. Był to kanał potasowy (kanał mitoKATP) regulowany (hamowany) przez ATP i przeciwcukrzycowe sulfonomoczniki (glibenklamid). Wkrótce wykazano, że kanał mitoKATP może być aktywowany przez
szereg substancji, które nazwano aktywatorami kanałów potasowych (KCOs,
ang. potassium channel openers). Następne 25 lat badań przyczyniło się do identyfikacji dalszych kanałów potasowych wewnętrznej błony mitochondrialnej. I
tak, kolejno zidentyfikowano kanały potasowe aktywowane jonami wapniowymi m.in. kanał potasowy o dużym przewodnictwie mitoBKCa, kanały potasowe
regulowane napięciem mitoKv1.3 oraz mitoKv7.4. Ostatnio wykazano obecność
kanału potasowego TASK-3 oraz SLO2 w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.
Wydaje się, że większość rodzajów kanałów potasowych z błony plazmatycznej
obecna jest w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Dla poznania całościowego opisu mitochondrialnych kanałów potasowych polecamy czytelnikowi pracę
przeglądową [2].
Od samego początku powód obecności kanałów potasowych w mitochondriach nie był oczywisty. Klasyczny opis fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach zaproponowany przez Petera Mitchella zakładał, że obecność kanałów
jonowych, które rozpraszają potencjał elektryczny mitochondriów jest zbędna.
Jednak ostatnie lata przyniosły dziesiątki obserwacji potwierdzających obecność
kanałów jonowych (selektywnych dla kationów i anionów) w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Badania ostatnich lat były zogniskowane bardziej na poznawaniu funkcji mitochondrialnych kanałów potasowych, niż jedynie na próbie potwierdzenia ich obecności w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.
To co szczególnie zainteresowało wielu badaczy to wykazanie, że aktywacja mitochondrialnych kanałów potasowych w różnych typach komórek może
prowadzić do zjawiska cytoprotekcji tzn. osłony komórek/tkanek przed uszkodzeniem w wyniku różnych czynników np. niedotlenienia. Mechanizm tego zjawiska tzn. jak zwiększony napływ jonów potasowych do mitochondriów powoduje cytoprotekcję jest nadal niejasny.

Bartłomiej Augustynek1
Antoni Wrzosek1
Piotr Koprowski1
Agnieszka Kiełbasa1
Piotr Bednarczyk2
Agnieszka Łukasiak2
Krzysztof Dołowy2
Adam Szewczyk1,
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa
2
Zakład Biofizyki, SGGW, Warszawa
1

Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów
Jonowych, Instytut Biologii Doświadczalnej
PAN im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3, 02-093
Warszawa; tel.: (22) 589 22 07, faks: (22) 822 53
42, e-mail: a.szewczyk@nencki.gov.pl


Artykuł otrzymano 27 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 30 maja 2016 r.
Słowa kluczowe: mitochondria, mitochondrialne kanały potasowe, błony biologiczne,
cytoprotekcja, śródbłonek
Wykaz skrótów: 5-HD – kwas 5-hydroksydekanowy; KCOs – aktywatory kanałów
potasowych; ETC – łańcuch oddechowy; mitoBKCa – mitochondrialny kanał potasowy
regulowanych jonami wapnia o dużym przewodnictwie; mitoKATP – mitochondrialny kanał potasowy regulowany przez ATP; mitoKv
– mitochondrialny kanał zależny od napięcia;
mitoTASK-3 – mitochondrialny dwuporowy
kanał potasowy; mPTP – megakanał mitochondrialny; NAD – dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy; NADPH – fosforan dinukleotydu
nikotynoamidoadeninowego; ox-LDL – utleniona forma lipoproteiny o niskiej gęstości;
RET – wsteczny przepływ elektronów; ROMK
– kanał potasowy zewnętrznego rdzenia nerki;
ROS – reaktywne formy tlenu

Podziękowania: Praca powstała podczas realizacji projektu badawczego finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju MERIS PBS1/B8/1/2012, projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka koordynowanego przez konsorcjum JCET-UJ: POIG.01.01.02-00069/09, projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: 2015/17/B/NZ1/02496.
Praca powstała także w ramach Polskiej Sieci Mitochondrialnej MitoNet.pl.
Postępy Biochemii 62 (2) 2016

189

Intensywne badania mitochondrialnych kanałów potasowych w ostatnich latach spowodowały, że pewne pytania
stały się szczególnie istotne i ważne dla zrozumienia funkcji
tych kanałów w różnych rodzajach komórek. W prezentowanej pracy skupiamy się na zdefiniowaniu pewnych fundamentalnych pytań i problemów tej dziedziny badań.
Idea tzw. „lustrzanego odbicia” tzn. obecności w wewnętrznej błonie mitochondrialnej kanałów potasowych
bardzo podobnych do tych w błonie plazmatycznej prowadzi do pytania dlaczego kanały selektywne dla jonów sodowych praktycznie nie są obecne w wewnętrznej błonie
mitochondrialnej mimo, że kanały sodowe są powszechne
w błonie plazmatycznej?
Substancje, które hamują (blokują) lub aktywują kanały
potasowe w mitochondriach były wcześniej wykorzystywane w badaniach kanałów błony plazmatycznej. Dodatkowo
substancje te często mają działania uboczne np. niektóre aktywatory kanałów potasowych mogą hamować mitochondrialny łańcuch oddechowy. Powoduje to, że wykorzystanie różnych narzędzi farmakologicznych w badaniach kanałów mitochondrialnych wymaga ogromnej staranności
jeżeli chodzi o wybór substancji oraz zakresu wykorzystywanych jej stężeń.
Większość mechanizmów regulujących aktywność
mitochondrialnych kanałów potasowych jest podobna
do tych, które dotyczą kanałów z błony plazmatycznej.
Są jednak pewne zjawiska, które są unikatowe dla kanałów potasowych z wewnętrznej błony mitochondrialnej.
Ostatnimi czasy wykazano, że kanał mitoBKCa w komórkach glejaka jest związany z oksydazą cytochromową. Co
więcej, stan zredukowania łańcucha oddechowego wpływa na aktywność kanału mitoBKCa. Czy związanie strukturalno-funkcjonalne sytemu generującego potencjał
w mitochondriach (łańcuch oddechowy) oraz systemu
rozpraszającego potencjał mitochondrialny (kanał potasowy) może być istotnym mechanizmem regulującym
bioenergetykę komórek? Poszukując unikatowych właściwości mitochondrialnych kanałów potasowych można
też zadać pytanie czy skład lipidowy błon mitochondrialnych może warunkować istnienie specyficznych mechanizmów regulacji aktywności kanałów potasowych w
mitochondriach?
Często mitochondria postrzegane są w uproszczeniu jedynie jako „generatory energii”. W ostatnich latach okazało
się jednak, że równie ważne dla fizjologii komórki mogą być
również funkcje sygnałowe (regulacyjne) mitochondriów
np. w komórkach śródbłonka. Czy niedawno odkryty kanał
mitoBKCa w komórkach śródbłonka może brać udział w tego
typu procesach?
W niniejszej pracy staramy się przedyskutować podstawowe fakty i hipotezy dotyczące mitochondrialnych
kanałów potasowych: ich pochodzenia, farmakologii oraz
własności funkcjonalnych. Wierzymy, że zadawanie ważnych pytań dotyczących mitochondrialnych kanałów potasowych ułatwi poszukiwanie trafnych i wartościowych
odpowiedzi.
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DLACZEGO W MITOCHONDRIACH OBECNE SĄ
KANAŁY POTASOWE A NIE KANAŁY SODOWE?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy zastanowić się nad równowagą jonową komórki i pochodzeniem
mitochondriów, a więc początkami życia. Stężenie jonów
potasowych we wszystkich komórkach jest aż o rząd wielkości, wyższe niż w oceanach. Z kolei komórkowe stężenie
jonów sodowych i wapniowych jest znacznie niższe niż to
w wodzie morskiej. Żywe komórki zachowują w cytosolu
wysokie stężenie K+, zaś niskie stężenie Ca2+ i Na+, nawet w
czasie wzrostu w bardzo rozcieńczonych roztworach tych
jonów. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że błony komórkowe są selektywnie przepuszczalne dla jonów. Błony te są
skomplikowanymi systemami będącymi efektem długiej
ewolucji i wydaje się, iż pierwotne błony lipidowe były
prostsze i przepuszczalne dla małych cząsteczek, w tym
dla jonów. Nie oddzielały one szczelnie protokomórek od
środowiska zewnętrznego i pozwalały na wymianę z nim
drobnych cząsteczek, bez koniecznej obecności w błonie
wyspecjalizowanych białek transportujących [3]. Zgodnie
z tym scenariuszem wysunięto hipotezę, że życie powstało w śródlądowym systemie geotermalnym, dla którego
charakterystyczny jest wysoki współczynnik stężenia K+/
Na+ i dlatego też dzisiejsze komórki zachowały właśnie taki
stosunek stężeń obu jonów w cytoplazmie [4]. Kolonizacja
oceanów bogatych w jony sodowe mogła nastąpić dopiero
po wykształceniu błon komórkowych nieprzepuszczalnych
dla jonów oraz pomp sodowych mogących zachować środowisko wewnątrzkomórkowe bogate w jony potasowe,
takie do którego wcześniej przystosował się cały wewnątrzkomórkowy aparat enzymatyczny [5].
Eubakterie, w celu utrzymania balansu osmotycznego
po przeniesieniu do środowiska o wysokiej osmolarności,
przejściowo akumulują jony potasowe i syntetyzują glutaminian. Następnie syntetyzowane są związki organiczne
takie jak np. N,N,N-trimetyloglicyna [6]. W tych samych
warunkach archeony nieustannie utrzymują wysokie wewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasowych [7]. Bakterie
i archeony posiadają szereg transporterów i kanałów umożliwiających zachowanie wysokiego wewnątrzkomórkowego stężenia K+ [8].
Kanały potasowe, występujące u wszystkich organizmów, są największą i najbardziej zróżnicowaną klasą kanałów jonowych, co może wskazywać na ich wczesną ewolucję. Kanały sodowe występują powszechnie u eukariontów, natomiast wśród prokariontów znajdowane są jedynie
u niektórych bakterii morskich czy alkalofilów, gdzie pełnią
wyspecjalizowane funkcje. U większości bakterii jony sodu
transportowane są na zewnątrz komórki przez wymiennik Na+/H+. Niektóre prokarionty posiadają dodatkowo
wszystkie białka niezbędne dla funkcjonowania całego cyklu sodowego: pompy sodowe, Na+-zależne syntazy ATP,
antyportery Na+/H+ i symportery Na+/substrat [9]. Ponieważ błony biologiczne nieprzepuszczające jonów sodowych
są strukturalnie prostsze od tych nieprzepuszczających protonów uważa się, że bioenergetyka pierwszych organizmów
bazowała na gradiencie Na+ [5]. Przypuszcza się, że kanały
sodowe odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu pH w środowiskach o niskim pH lub w pobieraniu jonów sodowych
www.postepybiochemii.pl

sodowych. Kontrastuje to z regulacją stężenia K+ i Ca2+, których przepływ uwarunkowany jest obecnością specyficznych kanałów. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może
być przeszłość ewolucyjna tzn. względna rzadkość i mała
różnorodność kanałów sodowych.

Rycina 1. Zakres stężeń najważniejszych jonów i wartości pH w płynie międzykomórkowym, cytozolu i macierzy mitochondrialnej komórki ssaka.

[10]. Prawdopodobnie kanały sodowe wyewoluowały z kanałów potasowych poprzez mutacje filtra selektywności, co
stało się niezależnie w bakteriach i eukariontach, w związku z czym sodowe kanały bakteryjne nie są ewolucyjnymi
przodkami eukariotycznych kanałów sodowych [11].
Archeony i bakterie, które dały początek organizmom
eukariotycznym, miały następujące cechy: jony sodowe i
protony były aktywnie wypompowywane z komórki, a ich
dokomórkowy gradient wykorzystywany był do syntezy
ATP, zaś jony potasowe akumulowane były w komórce
umożliwiając osmotyczną regulację jej objętości [12]. Zgodnie z teorią endosymbiotyczną, dzisiejsze mitochondria pochodzą od α-proteobakterii i podobnie do nich utrzymują
wysokie stężenie jonów potasu w celu regulacji objętości,
która jednak u bakterii i mitochondriów znacznie się różni. Bakterie, zwykle znajdujące się w środowiskach ubogich
w jony potasowe, potrzebują do ich akumulacji wyspecjalizowanych pomp. W przeciwieństwie do bakterii, mitochondria znajdują się w środowisku o stabilnym i wysokim
stężeniu K+, dlatego napływ tych jonów do macierzy mitochondrialnej następuje jedynie poprzez kanały potasowe,
zgodnie z ujemną wartością potencjału elektrochemicznego
(∆Ψ) niezbędną dla fosforylacji oksydacyjnej [13]. Nadmiar
K+ usuwany jest z macierzy poprzez antyporter K+/H+.
Jony sodowe występują w cytoplazmie i macierzy mitochondrialnej w niskim stężeniu, a oddychające mitochondria kręgowców utrzymują skierowany do macierzy
mitochondrialnej gradient tego jonu (Ryc. 1) [14]. Niekorzystny energetycznie wypływ Na+ katalizowany jest przez
wymiennik Na+/H+ [13]. Skierowany do wnętrza potencjał
elektrochemiczny Na+ wykorzystywany jest przez mitochondria do wypompowywania jonów Ca2+ przez elektrogenny wymiennik Na+/Ca2+ [15]. Stwierdzono, że podwyższone stężenie Na+ w cytoplazmie kardiomiocytów, wywołane niedotlenieniem/reperfuzją, prowadzi do zwiększenia
wypływu Ca2+ z mitochondriów. Obniżenie mitochochondrialnego stężenia jonów Ca2+ powoduje zmniejszenie intensywności fosforylacji oksydacyjnej i wzrost utlenionej
puli dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+)
[16]. Odwrotnie, podwyższone stężenie Ca2+ w macierzy
prowadzi do aktywacji megakanału mitochondrialnego
(mPTP, ang. mitochondrial permeability transition pore) i dyssypacji ΔΨ [17]. Z tych też powodów ścisła regulacja stężenia mitochondrialnego Na+ wydaje się być istotna. Mitochondria jednak, oprócz wymienników Na+/H+ i Na+/Ca2+,
nie zawierają innych transporterów Na+, w tym kanałów
Postępy Biochemii 62 (2) 2016

Proteomy mitochondriów zawierają ponad 1000 białek.
W wyniku presji selekcyjnej spowodowanej wysokim poziomem reaktywnych form tlenu, większość białek mitochondrialnych kodowana jest przez geny jądrowe. Wydaje
się, że tylko niewielka frakcja (ok. 15%) białek mitochondrialnych, kodowana była w genomie endosymbionta który
dał początek mitochondriom [18]. Nie wiadomo zatem, czy
mitochondrialne izoformy kanałów potasowych są białkami endogennymi, czy zostały nabyte w czasie endosymbiozy. Jednakże przynajmniej trzy argumenty przemawiają
za prastarym występowaniem kanałów potasowych w mitochondriach: i) mitochondrialne kanały potasowe zostały
odkryte u wszystkich badanych organizmów, w tym tych
„prymitywnych”; ii) mitochondria „zamieszkują” środowisko bogate w jony potasu, podobne do warunków proponowanych w modelu ewolucji protokomórek; iii) regulacja
objętości mitochondriów może być ewolucyjnie związana z
zależną od jonów potasu regulacją turgoru bakterii.
KANAŁY POTASOWE W PROCESACH CYTOPROTEKCJI
– MECHANIZMY ORAZ KONTEKST EWOLUCYJNY

Zawał serca i niedokrwienny udar mózgu są głównymi
przyczynami śmierci w krajach rozwiniętych. Są one spowodowane zamknięciem naczynia krwionośnego dostarczającego tlen do tkanki. Komórki pozbawione tlenu po
pewnym czasie umierają. Komórki serca i mózgu są szczególnie wrażliwe na brak tlenu (ischemię). W 1986 roku dokonano zaskakującego odkrycia. Jeżeli długi okres ischemii
zostanie poprzedzony krótkimi naprzemiennymi okresami
ischemii i reperfuzji (przywrócenia dostaw tlenu) to uszkodzenie mięśnai sercowego jest zdecydowanie mniejsze [19].
Zjawisko to nazwano hartowaniem przez niedokrwienie.
Komórki hartowane niedokrwieniem mają wyższe stężenie
ATP niż te nie hartowane. Podobne zjawisko hartowania
rosnącym stężeniem Ca2+ zostało odkryte w 1996 roku [2022]. Również komórki hartowane jonami wapniowymi mają
wyższe stężenie ATP niż komórki niehartowane. Hartowanie można również osiągnąć stosując substancje aktywujące
kanały potasowe: KATP [23] i BKCa [24]. Aktywatory kanałów
potasowych (KCOs) chronią komórkę przed niedokrwieniem, a substancje blokujące te kanały znoszą ochronny
wpływ aktywatorów. W przeciwieństwie do kanałów potasowych to inhibitory, nie aktywatory mitochondrialnych
kanałów anionowych chronią komórki serca przed uszkodzeniem [25].
Wydaje się, że mitochondria są kluczowym elementem odpowiedzialnym za hartowanie niedokrwieniem.
Mitochondria zużywają tlen, aktywnie transportują jony
wapniowe, posiadają kanały potasowe i anionowe w wewnętrznej błonie, syntetyzują ATP i biorą udział w apoptozie. Istnieją różne hipotezy dotyczące roli mitochondriów
w śmierci komórki podczas ischemii/reperfuzji. Według
tych hipotez śmierć komórki może być spowodowana
wieloma czynnikami: i) syntezą reaktywnych form tlenu;
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czami biorącymi udział w uszkadzaniu tkanek w przypadku ischemii/
reperfuzji. Ich rola nie jest jednak
oczywista i powinna być postrzegana wielopłaszczyznowo. Okazuje się,
że oprócz oczywistego, negatywnego
wpływu na fizjologię mitochondriów
są one niezbędne dla cytoprotekcyjnych właściwości aktywatorów kanałów potasowych (KCOs). Kluczowa
jest tutaj kwestia ich ilości i momentu
syntezy. Niewielkie zwiększenie syntezy ROS obserwowane po podaniu
KCOs jest niezbędne dla zajścia procesów cytoprotekcyjnych. Podanie
zmiataczy ROS na tym etapie eksperymentu znosi cytoprotekcyjne działanie KCOs [27]. Drugie oblicze ROS
związane jest z nagłym wzrostem
stężenia ROS obserwowanym po reperfuzji i przywróceniu dostaw tlenu
do komórki. Ilość ROS powstających
po reperfuzji jest znaczna i powoduje
rozległe uszkodzenia w komórce które mogą doprowadzić do jej śmierci.
Za to zjawisko odpowiedzialny
może być nadmiar bursztynianu nagromadzony w macierzy mitochondrialnej w trakcie ischemii. Przywrócenie dostaw tlenu umożliwia
reaktywację łańcucha oddechowego. Duże ilości bursztynianu uruchamiają tzw. wsteczny przepływ elektronów
(RET, ang. reverse electron transfer) z kompleksu II na I.
Zjawisko to z kolei prowadzi do dramatycznego zwiększenia szybkości syntezy ROS i uszkodzenia komórki [28]
(Ryc. 2).

Rycina 2. Postulowany mechanizm uszkodzenia komórki w następstwie zjawiska ischemii/reperfuzji. ETC –
łańcuch oddechowy; Cyt c – cytochrom c; mPTP – magakanał mitochondrialny; RET – wsteczny przepływ elektronów; ROS – reaktywne formy tlenu.

ii) obniżoną zdolnością do syntezy ATP; iii) wzrostem stężenia jonów wapnia w cytoplazmie i macierzy mitochondrialnej; iv) zmianą objętości macierzy mitochondrialnej;
v) otwarciem megakału mitochondrialnego skutkujacego
uwolnieniem cytochromu c który może inicjować proces
apoptozy.
Istnieje kilka niezależnych teorii próbujących wyjaśnić
cytoprotekcyjne efekty aktywacji mitochondrialnych kanałów potasowych i choć są różne, niekoniecznie muszą się
wykluczać.
Pierwsza z zaproponowanych hipotez łączy napływ jonów potasu do macierzy mitochondrialnej z pęcznieniem
tych organelli. Uważa się, że pęcznienie mitochondriów
usprawnia oksydację kwasów tłuszczowych, fosforylację
oksydacyjną i w konsekwencji zwiększa syntezę ATP.
Kolejna hipoteza mówi o zmniejszeniu zjawiska akumulacji jonów wapniowych w macierzy mitochondrialnej po
aktywacji mitochondrialnych kanałów potasowych [26].
Jony wapnia zakumulowane w macierzy mitochondrialnej w trakcie fazy ischemii zwiększają szansę na otwarcie
megakanału mitochondrialnego i uwolnienia cytochromu
c, co z kolei może zapoczątkować apoptozę. Dobroczynna
rola napływu K+ może polegać na dyssypacji części mitochondrialnego potencjału błonowego. Mniejszy potencjał z
kolei sprawia, że mniej jonów wapniowych zostanie zakumulowanych w macierzy mitochondrialnej (Ryc. 2).
Podobnie jak Ca2+, reaktywne formy tlenu (ROS, ang.
reactive oxygen species) wydają się być kluczowymi gra-

192

Istnieje również inna teoria próbująca wyjaśnić procesy
związane ze zjawiskiem ischemii/reperfuzji. Według klasycznej teorii chemiosmotycznej kompleksy białkowe łańcucha oddechowego wyrzucają protony z macierzy mitochondrialnej. Protony wracają do macierzy poprzez syntazę ATP co napędza syntezę ATP. Wyrzucenie 1 nanomola
protonów na jeden mg białka mitochondrialnego prowadzi
do powstania potencjału elektrochemicznego ΔΨ równego
200mV i ΔpH = 0,05 jednostki [29]. Oznacza to, że jeżeli
układ składałby się wyłącznie z łańcucha oddechowego
i syntazy ATP ΔpH byłoby bardzo niskie. Napływ kationów do macierzy kompensuje ładunek elektryczny wyrzucanych protonów i prowadzi do wzrostu ΔpH, alkalizacji
macierzy (Ryc. 3). Alkalizacja macierzy wraz z napływającymi do niej jonami wapniowymi (w obecności fosforanów
nieorganicznych) powodują przekształcanie się apatytu
Ca3(PO4)2 w hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2 który jest w
macierzy głównym buforem nie tylko jonów wapniowych,
ale również pH [30]. Kanały potasowe, zwłaszcza mitoKATP
i mitoBKCa, pełnią ważne funkcje regulacyjne w tworzeniu
hydroksyapatytu. Gdy stężenie ATP w cytoplazmie maleje
otwiera się kanał mitoKATP i energia układu oddechowego
przekształcana jest w alkalizację macierzy. Z kolei, gdy rośnie stężenie jonów wapniowych w macierzy otwiera się
www.postepybiochemii.pl

mitochondriów opisano również u owadów [31] a
nawet roślin [32]. Z racji, że mitochondrialne kanały potasowe opisywane są w coraz to nowych
organizmach należących do różnych grup systematycznych eukariontów, domniemywać można,
że procesy cytoprotekcyjne obserwowane po ich
aktywacji mogą być powszechne. Hipoteza ta wymaga jednak gruntownego udokumentowania.
FARMAKOLOGIA MITOCHONDRIALNYCH
KANAŁÓW POTASOWYCH – BLASKI I CIENIE

Odkrycie cytoprotekcyjnych skutków aktywacji
mitochondrialnych kanałów potasowych
Rycina 3. Mitochondrialne kanały kationowe (uniporter wapniowy, kanały potasowe) umożlisprawiło, że białka te stały się obiecującym cewiają napływ Ca2+ oraz K+ do macierzy mitochondrialnej. By zrekompensować ładunek łańcuch
oddechowy wypompowuje protony z macierzy, co prowadzi do jej alkalizacji. Równocześnie nalem potencjalnych terapii farmakologicznych. Jak
pływ Ca2+ do alkalicznej macierzy powoduje przekształcenie apatytyu w hydroksyapatyt. ETC
już wspomniano, niektóre związki zaliczane do
– łańcuch oddechowy; ANT – translokaza ADP/ATP.
KCOs, takie jak BMS180448 (faza kliniczna badań)
skutecznie ograniczają rozmiar zniszczeń jakie
2+
kanał mitoBKCa i powoduje, że nadmiar Ca wraz z jonami
pozostawiają
po sobie zjawiska ischemii/reperfuzji w mięhydroksylowymi jest wiązany w postaci hydroksyapatytu.
śniu
sercowym
czy ośrodkowym układzie nerwowym [33].
Kanały potasowe w mitochondriach pełnią więc rolę reStosowanie
KCOs
jest również niezbędne w badaniach pod2+
gulacyjną w utrzymywaniu odpowiedniego stężenia Ca i
stawowych mających na celu identyfikację i charakterystykę
pH w macierzy mitochondrialnej.
kanałów zlokalizowanych w wewnętrznej błonie mitochonZarówno podanie aktywatorów kanałów potasowych
drialnej różnych typów komórek. Okazało się jednak, że zajak i zwiększenie stężenia jonów wapniowych w cytoplastosowanie KCOs zarówno w terapiach jak i w badaniach
zmie prowadzą do zwiększenia ilości hydroksyapatytu
podstawowych wiąże się z kilkoma istotnymi problemami.
w macierzy mitochondrialnej. Podobny skutek ma hartowanie naprzemiennymi okresami ischemii i reperfuzji.
Pierwszym, oczywistym utrudnieniem jest uniwersalPodczas ischemii przestaje pracować łąńcuch oddechowy
ność działania większości KCOs, które przeważnie są rówi obniża się stężenie ATP w cytoplazmie. Następuje wynie skuteczne w aktywacji izoform danego kanału funkciek jonów wapniowych z jego wewnątrzkomórkowych
cjonujących w różnych lokalizacjach komórkowych. Taka
magazynów i zwiększa się ich napływ ze środowiska
sytuacja sprawia, że globalne (komórkowe) skutki podania
zewnątrzkomórkowego, któremu nie przeciwdziałają
aktywatora kanału potasowego nie mogą być kojarzone z
pompy wapniowe z powodu braku ATP. Po przywróceaktywacją jego konkretnej izoformy.
niu dostępu tlenu mitochondria akumulują jony wapniowe z cytoplazmy i wiążą go w postaci hydroksyapatytu.
Kolejną wadą KCOs jest ich wpływ na inne aspekty fiWszystkie czynniki hartujące mięsień sercowy prowadzą
zjologii komórki niezwiązane z aktywnością kanałów potado podwyższenia stężenia hydroksyapatytu w macierzy
sowych. Nawet wysoce selektywne KCOs mogą działać na
mitochondrialnej.
inne białka w komórce zmieniając ich funkcję. Dlatego właściwości każdego aktywatora mitochondrialnych kanałów
Podczas ischemii łańcuch oddechowy przestaje pracopotasowych muszą być sprawdzone nie tylko w kontekście
wać, ale rozpuszczanie hydroksyapatytu powoduje podbadanego białka kanałowego, ale również w szerszym konwyższenie stężenia jonów wapniowych i utrzymanie wytekście funkcji mitochondriów oraz całej komórki.
sokiej wartości pH w macierzy. Syntaza ATP dalej może
produkować ATP kosztem ΔpH. Elektroneutralność tego
Wspomniane wyżej problemy są szczególnie dobrze udoprocesu jest zachowana dzięki wypływowi jonów wapniokumentowane w przypadku modulatorów dwóch mitochonwych z macierzy przez uniporter wapniowy [30]. Im więcej
drialnych kanałów potasowych: mitoKATP oraz mitoBKCa.
zgromadzonego hydroksyapatytu tym dłużej mitochonDiazoksyd, aktywator kanału mitoKATP jest związkiem z
dria mogą produkować ATP pomimo ischemii i tym dłużej
jednej strony bardzo użytecznym, gdyż jego specyficzność
mogą przeżyć komórki poddane hartowaniu.
względem mitochondrialnej izoformy kanału KATP jest wielokrotnie większa niż wobec kanonicznej wersji tego białka
Zaprezentowane teorie próbujące wytłumaczyc cytoproobecnej w błonie komórkowej [34]. Z drugiej jednak strony,
tekcyjne efekty napływu jonów potasowych do macierzy
okazało się, że związek ten hamuje aktywność dehydrogemitochondrialnej nie musza się wykluczać. W istocie, opinazy bursztynianowej (II kompleks łańcucha oddechowesują one fragmentarycznie większy obraz którego pozanie
go), co powoduje niezależną od jonów potasu dyssypację
wciaż wymaga dalszych badań.
części mitochondrialnego potencjału błonowego. Diazoksyd zmniejsza również aktywność niektórych adenozynoAbstrahując od mechanizmu cytoprotekcyjnych właścitrifosfataz (ATPaz) komórkowych oraz syntazy ATP.
wości KCOs, zdumiewająca jest powszechność tych procesów w domenie organizmów eukariotycznych. Procesy cyKwas 5-hydroksydekanowy (5-HD) uważany był za spetoprotekcji wywołanej przez napływ jonów potasowych do
cyficzny inhibitor kanału mitoKATP. Niestety okazało się,
Postępy Biochemii 62 (2) 2016
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że związek ten może hamować również aktywność kanału KATP w błonie komórkowej miocytów w obecności ATP.
Co interesujące, związek ten działał jedynie gdy podawano
go od cytoplazmatycznej strony białka [35] i nie wykazywał on żadnego wpływu na kanały KATP nienaruszonych
komórek. Trzeba również wspomnieć, że 5-HD okazał się
być nieskuteczny w hamowaniu kanału mitoKATP w mózgu [36]. Specyficzność 5-HD względem mitoKATP została
zakwestionowana ponownie, gdy odkryto, że związek ten
jest metabolizowany przez syntazę acetylo-CoA i wchodzi
w szlak beta oksydacji [37]. Co więcej, zarówno 5-HD jak
i inny specyficzny inhibitor kanału mitoKATP glibenklamid
oddziałuje z przenośnikiem ADP/ATP [38].

Reasumując, modulatory mitochondrialnych kanałów
potasowych są niezwykle użytecznym narzędziem stosowanym w badaniach podstawowych oraz obiecującymi lekami, które mogą okazać się skuteczne w terapii pewnych
schorzeń. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że związki te wykazują szereg niespecyficznych efektów zarówno w
kontekście fizjologii mitochondriów jak i całej komórki. Stosując je, należy zatem zachować należytą ostrożność i przeprowadzać odpowiednie eksperymenty kontrolne.

Kolejnym aktywatorem kanału mitoKATP, który jak się
podejrzewa wykazuje działanie cytoprotekcyjne jest związek BMS191095. Niestety, obserwowane cytoprotekcyjne
właściwości tego związku przynajmniej po części nie są zależne od obecności jonów potasu, a co za tym idzie opierają
się na mechanizmach nie związanych z regulacją aktywności kanału mitoKATP.

Jak wczesniej wspomniano, kanały potasowe są elementem mechanizmów, które mogą prowadzić do uszkodzenia,
jak i ochrony komórki. Ich aktywność podlega regulacji
poprzez zmiany pH, temperatury, ciśnienia, reaktywne formy tlenu, hormony czy ligandy takie jak ATP. Część badań
wskazuje, iż w regulacji tej uczestniczy również środowisko
lipidowe błon [41]. Od chwili odkrycia mitochondrialnych
kanałów potasowych ich regulacja przez różne czynniki jest
intensywnie badana [2]. Wykazano na przykład, że mitochondrialne kanały potasowe są regulowane przez łańcuch
oddechowy (ETC, ang. electron transport chain) (Ryc. 4).
Ścisła zależność układu generującego napięcie (ETC) oraz
elementów rozpraszających (kanały potasowe) może mieć
wpływ na elektrochemiczną homeostazę mitochondriów.
Dlatego pojawia się fundamentalne pytanie: dlaczego łańcuch oddechowy bezpośrednio reguluje mitochondrialne
kanały potasowe?

Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku modulatorów kanału mitoBKCa. Syntetyczne aktywatory kanału
BKCa takie jak NS1619 oraz NS11021 posiadają właściwości cytoprotekcyjne i większość doniesień literaturowych
potwierdza tę hipotezę. Istnieje jednak jedno doniesienie
opisujące neuroprotekcyjne działanie NS1619, które jest niezależne od kanału BKCa [39]. Co więcej, zarówno NS1619 jak
i NS11021 poprzez swoje niespecyficzne oddziaływanie z
dehydrogenazą NADH (I kompleks łańcucha oddechowego) zmniejszają zużycie tlenu przez mitochondria glejaka.
Jak się okazuje, aktywator NS1619, który uznawany jest
powszechnie za specyficzny modulator kanału BKCa, może
również wpływać na aktywność kanałów chlorkowych regulowanych jonami wapnia. Jakby tego było mało, okazało
się, że NS1619 może uwalniać jony wapniowe z wewnątrzkomórkowych magazynów oraz hamować działanie pompy
wapniowej w siateczce sarko/endplazmatycznej (SERCA).
Kolejne kontrowersje dotyczące efektów aplikacji KCOs
związane są z indukcją pęcznienia mitochondriów. Początkowo zaproponowano mechanizm według którego aktywacja mitochondrialnych kanałów potasowych wywołuje
napływ jonów K+ do macierzy mitochondrialnej. Zgodnie z
teorią chemiosmotyczną woda podąża za jonami, co wywołuje pęcznienie mitochondriów. Później okazało się jednak,
że zjawisko to nie jest wrażliwe na stosowane inhibitory kanałów potasowych, a nawet nie zależy od obecności jonów
potasu [40]. Z kolei inne badania nie odnalazły żadnej korelacji między podaniem KCOs a zmianą objętości mitochondriów. Obserwacje te pozwalają domniemywać, że oprócz
samych kanałów istnieje w komórce wiele innych białek
wrażliwych na KCOs.
Problem specyficzności modulatorów kanałów potasowych nie ogranicza się do ich aktywatorów. Paksylina, znany i powszechnie stosowany inhibitor kanału BKCa okazała
się chronić komórki nerwowe przed uszkodzeniami wywołanymi zwiększonym stężeniem glutaminianu. Co ciekawe,
podobny efekt uzyskano stosując paksylinol, analog paksyliny, który nie zmienia aktywności kanału.
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JAK ŁAŃCUCH ODDECHOWY REGULUJE
MITOCHONDRIALNE KANAŁY POTASOWE?

Zależność przepływu jonów przez mitochondrialne kanały potasowe od potencjału błonowego wydaje się być
oczywista. Ponadto, istnieje kilka dowodów wskazujących
na regulację aktywności mitochondrialnych kanałów potasowych przez łańcuch oddechowy [42]. W badaniach kanału
mitoBKCa komórek gwiaździaka ludzkiego techniką patch-clamp wykazano, że substraty ETC (NADH, bursztynian
i jabłczan/glutaminian) oraz donory elektronów (TMPD/
askorbinian) hamują aktywność kanału mitoBKCa [42]. Efekt
ten jest znoszony przez podanie specyficznych inhibitorów
mitochondrialnego łańcucha oddechowego (rotenon, antymycyna A oraz KCN), co sugeruje, że atywność kanału mitoBKCa może być regulowana przez oksydazę cytochromu c.
Dlatego, przepuszcza się, że sygnał redoks przekazywany
z ETC do kanału mitoBKCa jest za pośrednictwem oksydazy cytochromu c. Szczegóły dotyczące molekularnego mechanizmu leżącego u podstaw tej obserwacji nie są jeszcze
znane, ale istnieją obserwacje wskazujące na funkcjonalne i

Rycina 4. Schemat hipotetycznej regulacji kanału mitoBKCa przez łańcuch oddechowy (ETC).
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strukturalne oddziaływanie kanału mitoBKCa z łańcuchem
oddechowym [43]. Co z kolei sugeruje, że kanał mitoBKmoże być zaangażowany w metabolizm tlenu. Dlatego
Ca
można domniemywać, że oddziaływanie kanału mitoBKCa
z oksydazą cytochromu c może odgrywać ważną rolę w
warunkach patofizjologicznych: podczas zawału serca czy
niedotlenienia mózgu [44].
Istnieje szerg publikacji opisujących regulację aktywności
kanału BKCa z błony komórkowej zmianami stanu redoks w
komórce [45]. Wiemy również, że kanał BKCa wraz z oksygenazą hemową oraz gazową cząsteczką sygnałową tlenkiem
węgla (CO) mogą uczestniczyć w wyrafinowanym mechanizmie, który pozwala komórkom na wykrywanie zmian
ich wewnętrznego stanu redoks. Analogiczne mechanizmy
regulacji aktywnosci kanału mitoBKCa heminą i CO opisane
zostały w mitochondriach [46,47]. Mitochondria, wyspecjalizowane w przemianach tlenowych (fosforylacja oksydacyjna) są komórkowymi elektrowniami, gdzie zachodzą
nieprzerwanie reakcje redoks, w wyniku których dochodzi
do syntezy ATP. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że
stan redoks kanału jonowego (np. kanału mitoBKCa) może
odgrywać ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu
mitochondriów. Zaobserwowano również, regulację redoks
kanału mitoKATP w kardiomiocytach [48]. Wykazano, że niedotlenienie zwiększa aktywność kanału mitoBKCa i zmniejsza aktywność megakanału miotchondrialnego (mPTP)
[49]. To odkrycie może sugerować funkcjonalne sprzężenie
kanału mitoBKCa i mPTP. W związku z tym, zmniejszenie
aktywności kanału przez łańcuch oddechowy może powodować aktywację mPTP, co prowadzi do śmierci komórki.
Niedawna identyfikacja transkryptów genów kodujących
mitochondrialne izoformy kanałów KATP [50] oraz BKCa [51]
otwiera drogę do scharakteryzowania ich roli w mitochondrialnych procesach redoks.
MITOCHONDRIA W KOMÓRKACH ŚRÓDBŁONKA
– JEŚLI NIE CENTRA ENERGETYCZNE TO CO?

Śródbłonek naczyniowy stanowi pojedyncza warstwa
komórek wyścielająca od wewnątrz każde naczynie krwionośne. Przez bardzo długi czas uważano, że nie spełnia on
żadnej istotnej funkcji fizjologicznej i jest jedynie warstwą
półprzepuszczalnego „celofanu” izolującą krew od reszty
komórek organizmu. W latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku okazało się, że komórki śródbłonka uczestniczą aktywnie w regulacji średnicy światła naczyń krwionośnych i
w ten sposób regulują ciśnienie krwi w układzie krwionośnym. Okazało się również, że pomimo tego, iż śródbłonek
wyściela wszystkie naczynia krwionośne, nie jest on układem jednorodnym i występują znaczne różnice funkcjonalne w zależności od miejsca jego występowania w układzie
krwionośnym. Inną rolę pełni śródbłonek w mikronaczyniach a inną w tętnicach i żyłach. W latach 70. ubiegłego
wieku okazało się, że śródbłonek wydziela substancję mającą właściwości rozkurczowe naczyń krwionośnych nazwaną czynnikiem pochodzenia śródbłonkowego rozkurczającym naczynia (EDRF, ang. endothelial derived relaxing factor).
Izolowane naczynia krwionośne posiadające śródbłonek
rozkurczały się pod wpływem acetylocholiny natomiast te,
które go pozbawiono nie wykazywały takiej właściwości
[52,53]. EDRF zidentyfikowany został w końcu jako proPostępy Biochemii 62 (2) 2016

sta cząsteczka gazowa, tlenek azotu (NO) [54], za odkrycie
której przyznano nagrodę Nobla. Śródbłonek okazał się być
również aktywny w procesach auto- i endokrynnych wpływających na stan zapalny oraz w procesach miażdżycowych [55]. W świetle nowych doniesień nie można było już
traktować śródbłonka jako biernej bariery. Należało uznać
jego rolę jako aktywnego składnika układu krwionośnego.
Zrodziło się jednak pytanię o rolę mitochondriów w komórkach śródbłonka, które tak jak niemalże wszystkie komórki
eukariontów je posiadają. Są one jednak w kwesti mitochondriów wyjątkowe gdyż opierają swój metabolizm na procesach glikolizy. Powstaje zatem pytanie, czy i jaką rolę pełnią
mitochondria w śródbłonku?
Pomimo tego, że komórki śródbłonka wykorzystują
energię uzyskaną w procesach mało wydajnej glikolizy wystarcza im ona do zabezpieczenia ich podstawowych funkcji. Okazało się jednak, że komórki śródbłonka pomimo
niewielkiej liczby mitochondriów są w stanie wytwarzać
znaczne ilości ATP w procesach fosforylacji oksydacyjnej
[56]. Jest zatem wielce prawdopodobne, że jedną z funkcji
mitochondriów w komórkach śródbłonka jest zapewnienie
swoistej „rezerwy” energetycznej mogącej być wykorzystaną w szczególnych warunkach.
Jednym z przejawów niezaprzeczalnej aktywności mitochondriów w komórkach śródbłonka są powstające w
nich reaktywne formy tlenu (ROS). Powstają one, jako
produkt oddychania tlenowego napędzającego syntezę
ATP. Reaktywne formy tlenu powstają w mitochondriach
głównie w obrębie I i III kompleksu łańcucha oddechowego. Dodatkowym źródłem ROS w mitochondriach
może być oksydaza NOX4 z rodziny oksydaz NADPH,
aczkolwiek jej lokalizacja mitochondrialna nie jest jednoznacznie określona. W zewnętrznej błonie mitochondrialnej znajduje się także oksydaza monoaminowa (MAO),
która jest źródłem ROS z przemian katecholamin. Zmiana
mitochondrialnego potencjału błonowego związana jest
ze zmianami szybkości syntezy ROS. W regulacji homeostazy ROS w mitochondriach biorą udział białka rozprzęgające (UCP, ang. uncoupling proteins) obecne również w wewnętrznej błonie mitochondrialnej komórek
śródbłonka [57]. Podwyższony poziom ROS związany z
aktywnością mitochondriów ma bezpośredni wpływ na
rozwój stanu zapalnego śródbłonka, proliferację komórek
oraz ich apoptozę. Pod wpływem ROS aktywacji ulegają
między innymi takie białka jak, czynnik transkrypcyjny NFκB (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of
activated B cells) czy kinaza białkowa C (PKC, ang. protein kinase C). Ponadto wysokie stężenia ROS powodują
zmniejszenie puli NO. W wyniku spontanicznej reakcji
anionorodnika ponadtlenkowego (O2·–) z NO powstaje
anion ONOO-, eliminujący i limitujący dostępność NO
dla procesów regulacji rozkurczu naczyń krwionośnych
co może brać udział w patogenezie takich schorzeń jak
nadciśnienie, cukrzyca, sepsa czy miażdżyca [58]. Kliniczne próby zapobiegania tym schorzeniom poprzez
aplikowanie substancji obniżających poziom ROS nie
przyniosły jednak spodziewanych efektów. Przyczyn tej
porażki można doszukiwac się w fakcie, że ROS w małych stężeniach spełniają istotną rolę sygnałową dla aktywacji genomu jądrowego [59].
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Mitochondria śródbłonka odgrywają również istotną
rolę w takich procesach jak starzenie, apoptoza, nekroza czy mitofagia. Proces apoptozy jest dobrze poznany
w komórkach śródbłonka a wywołują go takie czynniki
jak: niedotlenienie, utleniona forma lipoproteiny o niskiej
gęstości (ox-LDL), czy też uszkodzone DNA. Ox-LDL
powoduje zmiany potencjału mitochondrialnego, czego
konsekwencją jest uwolnienie cytochromu c z przestrzeni międzybłonowej mitochondriów co uruchamia szlak
apoptozy. Proces ten hamowany jest przez cyklosporynę
A i wskazuje na istotną rolę mitochondriów w apoptozie
indukowanej ox-LDL [60]. Z kolei apoptoza wywoływana przez hiperglikemię wskazuje na udział zarówno ROS
pochodzenia mitochondrialnego jak i cytoplazmatycznego. Aktywacja peptydu C i AMPKα (ang. AMP activated
protein kinase α) hamuje indukowaną przez wysokie stężenie glukozy syntezę ROS, podział mitochondriów, spadek potencjału i apoptozę komórek śródbłonka [61]. W
przypadku działania cytokiny prozapalnej TNF-α (ang.
tumor necrosis factor α) dochodzi do aktywacji receptorów
CD95, co w konsekwencji powoduje aktywację kaskady
kaspaz i apoptozę komórek śródbłonka [62].
Tak jak wszystkie komórki eukariotyczne, komórki
śródbłonka posiadają również błonowe kanały potasowe
zróżnicowane pod względem funkcji i charakterystyki.
Obejmują one kanały potasowe regulowane jonami wapniowymi (KCa), kanały potasowe zależne od potencjału
błonowego (Kv), rektyfikujące kanał potasowe (KIR), kanały potasowe o domenach dwuporowych (K2P) oraz kanały potasowe regulowane ATP (KATP) [63]. Kanały te w
komórkach śródbłonka zostały zidentyfikowane głównie
w błonie plazmatycznej. Póki co nasza wiedza na temat
mitochondrialnych kanałów potasówych w komórkach
śródbłonka jest ograniczona. Ale wiemy np., że aktywacja kanałów mitoKATP w komórkach śródbłonka KCOs
takimi jak BMS191095 i diazoksyd skutkuje depolaryzacją potencjału błonowego ∆Ψ i rozkurczem naczyń zależnym od śródbłonka [63]. Jednym z lepiej poznanych
i opisanych kanałów potasowych w wewnętrznej błonie
mitochondrialnej śródbłonka jest kanał mitoBKCa [64]. Jak
już wspomniano, aktywność mitochondrialnych kanałów
potasowych łączona jest z procesami cytoprotekcyjnymi.
Zatem również w przypadku komórek śródbłonka przypuszcza się, że mitochondrialne kanały potasowe mają
swój udział w procesach ochronnych przed uszkodzeniem.
Rola Ca2+ w procesach regulacji aktywności bioenergetycznej mitochondriów jest bezsprzeczna i dotyczy to
również komórek śródbłonka [65]. Wzrost stężenie jonów
wapniowych w cytoplazmie powoduje wzrost komórkowego zużycia tlenu co świadczy o wzroście aktywności
mitochondriów. Jednym z modulatorów kanału BKCa jest
wspomniany wczesniej związek CGS7184, który powoduje dodatkowo wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia
jonów wapniowych w komórkach śródbłonka. Związek
ten jak wykazano działając na komórki śródbłonka linii
EA.hy 926 powoduje wzrost zużycia tlenu [66]. Przedstawione dane literaturowe wykazują, że mitochondria
komórek śródbłonka podlegają podobnej regulacji, jak
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komórki w których proces syntezy ATP zachodzi na drodze fosforylacji oksydacyjnej. Obecnie wydaje się, że mitochondrialne kanały potasowe w komórkach śródbłonka
odgrywają ważną, aczkolwiek nie do końca jeszcze poznaną, rolę w fizjologii układu krwionośnego.
PODSUMOWANIE

W tym roku mija 25 lat od pierwszej publikacji identyfikującej kanał potasowy regulowany przez ATP w wewnętrznej błoni mitochondrialnej. Początki tych badań to przede
wszystkim próba potwierdzenia faktycznej obecności białek kanałowych w mitochondriach. Następnie próbowano
wyjaśnić rację bytu kanałów potasowych w mitochondriach
ponieważ ich „przydatność” w mitochondrialnej syntezie
ATP jest znikoma. Udział tych białek w zjawisku cytoprotekcji stanowił mocny impuls dla zainteresowania się tą tematyką przez wiele grup badawczych na całym świecie.
Następny ważny etap badań mitochondrialnych kanałów potasowych to próba identyfikacji ich molekularnych
składników. Dziś można przypisać aktywność białek kanałowych określonym białkom. Wydaje się, że będzie to stanowić ważny punkt wyjścia dla przyszłych badań.
Nadal jednak lista pytań dotycząca mitochondrialnych
kanałów potasowych wydaje się być bardzo długa. Pytania
te dotyczą fundamentalnych spraw takich jak farmakologia
oraz mechanizmy regulacji aktywności tych białek. W niniejszej pracy przedstawiliśmy część ważnych problemów,
które pozostają nieodkryte w tym obszarze badań.
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ABSTRACT
In the current work the authors present the most interesting, yet not fully understood issues regarding origin, function and pharmacology of
the mitochondrial potassium channels. There are eight potassium channels known to contribute to the potassium permeability of the inner
mitochondrial membrane: ATP-regulated channel, calcium-regulated channels of large, intermediate and small conductance, voltage-regulated Kv1.3 and Kv7.4 channels, two-pore-domain TASK-3 channel and SLO2 channel. The primary function of the mitochondrial potassium
channels is regulation of the mitochondrial membrane potential. Additionally, mitochondrial potassium channels alter cellular respiration,
regulation of the mitochondrial volume and ROS synthesis. However, mechanisms underlying these processes are not fully understood yet.
In this work, the authors not only present available knowledge about this topic, but also put certain hypotheses that may set the direction for
the future research on these proteins.
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