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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Кальцієва сигналізація та кальцієвий гомеостаз є 

надзвичайно важливими для регуляції фізіологічних функцій 

гладеньком’язових клітин (ГМК) різних систем організму. Вони 

забезпечуються та підтримуються такими транспортними мембранними 

структурами як помпи, обмінники та іонні канали, головними з яких є класи 

потенціал-залежних кальцієвих каналів та сенсорних і рецептор-керованих 

катіонних каналів. Останні в основному представлені родиною Са
2+

-

проникних катіонних каналів, що належать до надродини TRP (канали 

транзієнтного рецепторного потенціалу). 

TRP-канали останнім часом привернули значний інтерес дослідників, 

оскільки представники цієї родини беруть участь в безлічі клітинних 

функцій, а порушення їх експресії або функції були ідентифіковані як одна з 

вагомих причин виникнення багатьох спадкових і набутих захворювань, які 

відомі як каналопатії [Nilius B., 2007]. TRP-канали експресовані переважно у 

плазматичній мембрані багатьох типів клітин, як збудливих, так і 

незбудливих, і активуються різноманітними стимулами хімічної та фізичної 

природи, як екзогенними, так і ендогенними. В організмі ссавців розрізняють 

28 представників TRP каналів, яких розподіляють на 6 підродин [Clapham D. 

et al., 2003; Nilius B. et al, 2007]. Одні з них, TRPV4-канали відіграють 

важливу ролі у регуляції скорочення гладеньких м’язів судин. TRPV4-канал 

активується при температурі вище ніж 25
0
C, механічними стимулами, 

ендогенними речовинами (арахідонова кислота), а також синтетичними 

сполуками (GSK1016790A). Цей катіонний канал відіграє важливу роль у 

забезпечені регуляції артеріального тиску, осмолярності клітин, відчутті 

тепла та механочутливості тощо. Важливо зазначити, що TRPV4-канали 

підсилюють чутливість судин до хронічної гіпоксичної легеневої гіпертензії, 

а також надмірно експресуються за цих умов, що робить їх перспективними 

мішенями для лікування цих захворювань [Xia H. et al., 2013]. Однак нині 

недостатньо відомо про властивості цього каналу в легеневих артеріях. У 

мишей з нокаутними генами TRPV4-каналів на фоні гіпоксії значно 

пригнічувався розвиток легеневої гіпертензії, гіпертрофії правого шлуночка і 

ремоделювання судин. Тому актуальним є дослідження біофізичних 

властивостей та функцій TRPV4, а також вивчення TRPV4-каналів, що 

вважається перспективним напрямком пошуку засобів для фармакологічної 

корекції патологічних станів [Earley S. et al., 2005; Dahan D. et al., 2012]. 

Інший представник TRP – TRPC4-канал, є не менш важливим, оскільки 

він експресований в ГМК кишечника, де відіграє важливу роль у розвитку 

холінергічного збудження та внутрішньоклітинній сигналізації при активації 

мускаринових рецепторів, а саме М3/Gq/11/PLC та М2/Gi/o систем [Bolton T. et 

al., 1999; Tsvilovskyy V. et al., 2009; Zholos A., 2011]. TRPC4 білки формують 

рецептор-керовані катіонні канали, які синергічно активуються Gq/11 та Gi/o 

білками. Наразі є актуальним звернути увагу на структурно-функціональні 

відносини в цих каналах, що базуються на видових відмінностях. Зокрема 



біофізичні властивості TRPC4 миші, на відміну від TRPC4 морської свинки,  

залишаються малодослідженими, тоді як зараз все більше досліджень 

проводиться саме на мишах. Такі дослідження, безсумнівно, сформують не 

тільки нові ідеї щодо ролі деяких структурних відмінностей між різними 

видами, але і проінформують про найбільш підходящі моделі тварин для 

трансляційних досліджень та вивчення регуляції активності каналу. 

Селективні блокатори TRPC4 каналів можуть розглядатися як 

перспективні модулятори скоротливої активності кишечника. Однак наразі 

відомий лише один блокатор цього типу – ML204 [Miller M. et al., 2011]. 

Відомо, що біологічно активні немодифіковані фулерени С60, що є 

алотропними нетоксичними високосиметричними модифікаціями карбону, 

розглядають як новітній клас блокаторів іонних каналів, що можуть бути 

використані для створення лікарських препаратів для корекції порушень 

нормальної функції гладеньких м’язів кишечника [Gharbi N. et al., 2005; Park 

E. et al., 2003]. Можливість регуляції ними рецептор-керованих іонних 

каналів (TRPC4) раніше не досліджували експериментально. 
Також у сучасній медицині значною проблемою залишаються побічні 

ефекти загальних анестетиків [Ogilvy et al., 1995; Resnick et al., 1997]. 

Зокрема, одним з поширених ускладнень загальної анестезії є порушення 

моторики кишечнику (наприклад, ілеус). Відомо, що анестетики взаємодіють 

з клітинними рецепторами, G-білками та іонними каналами, включаючи 

TRP-канали. Дослідження цього явища є актуальним, оскільки отримані 

результати можуть вказати на можливі механізми розвитку післяопераційних 

порушень моторики кишечнику та відкривають нові шляхи для корекції 

таких станів [Matta et al., 2008]. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних тем кафедри 

біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» 

«Механізми реалізації адаптаційно-компенсоторних реакцій організму за 

умов розвитку різних патологій» за № д/р «0111U004648» (2011-2015 роки) 

та «З’ясування клітинних та біофізичних механізмів функціонування і 

регуляції біологічних систем  в нормі та за умов паталогії, а також розробка 

засобів їх корекції» за № д/р 0116U006381 (2016-2019 роки). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити 

функціональну експресію, біофізичні властивості та регуляцію двох 

ключових TRP каналів, що широко представлені у вісцеральних і судинних 

гладеньком`язових клітинах, відповідно TRPC4 і TRPV4. Для її досягнення 

були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити  роль TRPV4-каналів в кальцієвій сигналізації, зокрема у 

взаємодії з Са
2+

-каналами L-типу, BKCa калієвими каналами і ріанодиновими 

рецепторами саркоплазматичного ретикулуму, для з’ясування ролі і 

специфічних функцій TRPV4-каналів у регуляції скоротливої активності 

легеневих артерій. 

2. Дослідити TRPC4 в ізольованих міоцитах тонкого кишечнику миші, в 

яких при активації мускаринових ацетилхолінових рецепторів виникає 



значний вхідний катіонний TRPC4 струм (мІКАТ), і порівняти їх біофізичні 

властивості з краще дослідженим мІКАТ в міоцитах морської свинки у 

контексті структурних відмін між відповідними білками. 

3. Ідентифікувати сигнальні ланки в системі мускариновий рецетор – G 

білок – TRPC4 канал, які порушуються при дії інгаляційного загального 

анестетику ізофлурану. 

4. Охарактеризувати водорозчинні немодифіковані фулерени С60 як 

потенційні новітні блокатори TRPC4-каналів, які опосередковують 

нейрогенне холінергічне збудження і скорочення ГМ шлунково-кишкового 

тракту. 

Об'єкт дослідження – TRPC- і TRPV4-канали у судинних і 

вісцеральних гладеньких м’язах. 

Предмет дослідження – структурно-функціональні характеристики, 

біофізичні властивості та роль TRPC4- і TRPV4-каналів у скоротливій 

активності гладеньких м’язів; вплив фулеренів С60 та ізофлурану на 

активність TRPC4-каналів у тонкому кишечнику. 

Методи дослідження: біофізичні методи (метод реєстрації 

трансмембранних іонних струмів петч-клемп, тензометрія), 

біоінформатичний аналіз, методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором дисертації вперше 

було показано складну двофазну скоротливу відповідь на активацію TRPV4-

каналів їх селективним агоністом GSK у гладеньком’язових клітинах 

легеневих артерій, а також їх взаємодію з Са
2+

-каналами L-типу та кальцій-

чутливими калієвими каналами великої провідності (ВКСа-канали), що дає 

можливість з’ясувати механізми їх участі у регуляції судинного тонусу 

легеневих артерій. Вперше досліджено ГТФyS-індуковані TRPC4 струми в 

ізольованих міоцитах тонкого кишечнику миші і проведено порівняльний 

аналіз біофізичних властивостей мІКАТ в контексті структурних відмін між 

TRPC4-білками морської свинки і миші. Вперше пропонується застосовувати 

водорозчинні немодифіковані фулерени С60 як блокатори катіонних каналів 

TRPC4, які опосередковують нейрогенне холінергічне збудження і 

скорочення ГМ шлунково-кишкового тракту; вперше ідентифікували 

сигнальні ланки в системі мускариновий рецетор – G білок – TRPC4 канал, 

які порушуються при дії інгаляційного загального анестетику ізофлурану, що 

спричиняє пригнічення моторики ГМ тонкого кишечнику після застосування 

загальної анестезії під час операційного втручання. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

роботи полягає в тому, що отримані результати значно розширюють і 

поглиблюють сучасні уявлення про функціональну експресію, біофізичні 

властивості та регуляцію двох ключових TRP каналів, що широко 

представлені у гладеньком`язових клітинах, зокрема TRPC4 і TRPV4, що у 

подальшому допоможе визначити їх роль у розвитку патологій (дисфункцій) 

вісцеральних і судинних гладеньких м’язів, а саме при синдромі 

подразненого кишечника, гіперактивністі сечового міхура, гіпертонусі 

міометрія, що призводить до передчасних пологів або викидів, бронхіальній 



астмі та іншх захворюваннях дихальних шляхів, хронічній гіпоксичній 

легеневій гіпертензії та інших патологічних станів, що пов’язані з 

гіперактивністю ГМ. Одержані результати допоможуть визначити чи можуть 

TRP-канали бути використані в якості нових потенційних фармакологічних 

мішеней при лікування цих захворювань. 

Результати дисертації можуть бути використані при викладанні 

спецкурсів на біологічних факультетах («Біофізика іонних каналів», 

«Біофізика м’язів» , «Фармакологія», «Електробіофізика», «Біоінформатика» 

та ін.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Усі експериментальні дослідження, а також 

теоретичне обґрунтування результатів, пошук та аналіз літературних джерел 

виконані дисертантом особисто. Планування експериментів, розробка 

методичних підходів, узагальнення результатів та редагування матеріалів, 

підготовлених до друку, а також розділів дисертації, здійснено спільно з 

науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на VI Міжнародному конгресі Українського 

товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня, 2014); Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми біофізики» (Львів, 13-15 жовтня, 2014); ХІ 

Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ 

біології» (Львів, 20-23 квітня, 2015); VІ з’їзді Українського біофізичного 

товариства (Луцьк, 28-30 травня, 2015); Ukrainian-German Symposium on 

Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (Kyiv, 21-25 

September, 2015); ХІІ Міжнародній науковій конференції студентів і 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19-21 квітня, 2016); Joint 

Meeting of the American Physiological Society and The Physiological Society 

(Dublin, Ireland, 29 - 31 July, 2016); усна доповідь на науковому семінарі у 

відділі анестезіології медичної школи Вашингтонського університету у місті 

Сент-Льюїс (Saint Louis, MO, USA, 2016); ХІІ Національній школі молодих 

вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В. Стефанова (Київ, 12 

жовтня, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації у наукових виданнях 

опубліковано 12 наукових робіт: 5 статей у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, рекомендованих Департаментом акредитації кадрів України, з них 

1 стаття у наукових журналах, що включені до Scopus Scientific Journal List; 

7 тез наукових конференцій та з’їздів та один патент. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, викладення 

результатів дослідження, обговорення результатів, висновків та списку 

використаних джерел (160 найменувань). Робота викладена на 149 сторінках, 

ілюстрована 56 рисунками та містить 1 таблицю. 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження були проведені на 

гладеньком’язових кільцях основних легеневих артерій (ОЛА), ділянках 

клубової та товстої кишки, а також на свіжоізольованих ГМК тонкого 

кишечнику відділу ileum. Для усіх експериментів використовувались білі 

нелінійні щури-самці масою 220-250 г, миші-самці balb/c середньою масою  

25-30 г. Тварини утримувались в стандартних умовах віварію ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Вся робота проводилась відповідно до конвенції Ради Європи 

щодо захисту хребетних тварин, яких використовують у наукових цілях. 

Виділення ізольованих легеневих артерій та клітин гладеньких м’язів 

тонкого кишечника. Під бінокулярним мікроскопом виділяли ОЛА та 

нарізали їх на кільця шириною 1 мм. Використовували модифікований 

розчин Кребса (розчин А), що містив (ммоль/л): NaCl - 133, NaHCO3 - 16,3, 

NaH2PO4 - 1,38, KCl - 4,7, MgCl2 - 1,05, глюкозу - 11,5, CaCl2 - 2,73, HEPES - 

10; pH 7,4 (NaOH). Ферментативна інкубація ГМ тонкого кишечнику 

відбувалася у розчині Кребса (розчин Б) (ммоль/л): 120 NaCl, 12 глюкоза, 10 

HEPES, 6 KCl, pH 7,4 (NaOH) з додаванням колагенази типу 1А (1 мг/мл), 

інгібітора трипсину (1 мг/мл) та бичачого альбуміну (1 мг/мл)  упродовж 17 

хв за температури 36 
0
С, відмивали, після чого розливали на покривельні 

скельця у розчині Кребса (розчин В) (ммоль/л): 120 NaCl, 12 глюкоза, 10 

HEPES, 6 KCl, 2,5 CaCl2, 1,2 MgCl2, pH 7,4 (NaOH). 

Реєстрація скоротливої активності гладеньких м’язів. Скоротливі 

реакції гладеньких м’язів досліджували в ізометричному режимі з 

використанням методу тензометричної реєстрації. Cудинні сегменти 

підлягали попередньому пасивному розтягненню з силою приблизно 0,5 г. 

Для оцінки функційного стану судин, їх періодично стимулювали 

гіперкалієвим розчином (60 ммоль/л). Деендотелізацію судин проводили 

хімічним методом: препарати витримували 15 хв у розчині сапоніну (0,1 

мг/мл). Ділянки клубової кишки нарізалися сегментами (довжиною 1 см). 

Після 30 хв періоду релаксації м’язів у розчині, реєстрували ізометричні 

скорочення. 

Реєстрація трансмембранних струмів. Трансмембранні струми 

реєстрували методом «петч-клемп» у конфігурації whole-cell з 

використанням підсилювача AxoPatch 200B та програмного забезпечення 

pClamp 8 (Molecular Devices, США). Для реєстрації трансмембранних струмів 

використовували цезієвий зовнішній розчин такого складу (в ммоль/л): CsCl 

120, глюкоза 12, HEPES 10, pH 7,4 (CsOH). Для ізоляції мІКАТ концентрацію 

внутрішньоклітинного кальцію фіксували на рівні близько 100 нмоль/л з 

використанням внутрішньопіпеточного розчину наступного складу (в 

ммоль/л): CsCl 80, MgATФ 1, креатин 5, глюкоза 5, BAPTA 10, HEPES 10, 

CaCl2 4,6, pH 7,4 (CsOH). Для безпосередньої активації G-білків з метою 

отримання катіонного струму через TRPC4 у внутрішньоклітинний розчин 

додавали 200 мкмоль/л гуанозин-5'-O-[гамма-тіо]трифосфату (ГТФγS) (який 



активує G-білки безпосередньо, тобто минаючи мускаринові рецептори) або 

викликали карбахол-індуковані (50 мкмоль/л) мІКАТ через активацію 

мускаринових М2 і М3 рецепторів. Підтримуваний потенціал був -40 мВ. 

Стаціонарну вольт-амперну (I-V) залежність було виміряно за допомогою 

«ramp» протоколу поступового зміщення потенціалу від 80 мВ до -120 мВ 

тривалістю 6 с, які прикладались кожні 30 с. Кінетику потенціалозалежної 

активації та деактивації мІКАТ оцінювали шляхом використання ступінчастих 

зміщень потенціалу від -40 до -120 мВ протягом 1,2 с. Мембранні струми 

були відфільтровані з частотою зріза 2 кГц та оцифровані з частотою 10 кГц. 

Біоінформатичний аналіз. Візуалізацію двовимірної структури TRPC4 

каналу проводили з використанням програми 'TransMembrane protein Re-

Presentation in 2 Dimensions' tool (TMRPres2D). Аналіз амінокислотних 

послідовностей, знайдених в базі даних UniProtKB, було зроблено з 

використанням стандартного програмного забезпечення, такого як Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST), Clustal Omega alignment та ClustalX 2.1. 

Статистична обробка результатів. Аналіз результатів та побудову 

графіків проводили з використанням програмного забезпечення pClamp 9.2 

та Origin 8.5 (OriginLab, США). Усі експериментальні результати наведено у 

вигляді середньої арифметичної (М) та її стандартної похибки (m) для певної 

вибірки (n), де n -це кількість досліджених клітин або гладеньком’язових 

препаратів. Дані мали нормальний розподіл, для їх статистичного порівняння 

використовували t-критерій Стьюдента, і відмінності вважалися статистично 

достовірними при P<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Роль TRPV4-каналів у регуляції фенілефрин-індукованого скорочення 

основних легеневих артерій щурів. У цьому частині роботи метою було 

дослідити роль ванілоїдних TRPV4-каналів у регуляції скоротливої 

активності основних легеневих артерій (ОЛА) щурів під час активації α-

адреноцепторів судинних ГМК, а також  вивчити їх як потенційну мішень 

для фармакологічної корекції при легеневій гіпертензії. 

При додаванні селективного агоніста TRPV4-каналів GSK1016790A 

(GSK) (0,3 мкмоль/л) на фоні дії агоністу α-адреноцепторів фенілефрину 

(ФЕ) (10 мкмоль/л) у гладеньких м’язах виникала двофазна відповідь, яка 

характеризувалася початковим розслабленням (63,5% ± 7,1 від амплітуди 

ФЕ-індукованого скорочення; n=7) та наступним скороченням (142,0% ± 

17,9) (рис. 1А). В деендотелізованих судинах двофазний ефект GSK1016790A 

зберігався, при цьому скорочення навіть посилювалися, що свідчило про 

визначальну роль TRPV4-каналів, котрі експресовані саме у ГМК судин. Їх 

селективний блокатор HC-067047 (1 мкмоль/л) повністю пригнічував ефект 

агоніста, що підтверджує залучення TRPV4-каналів до регуляції скорочення 

гладеньких м’язів судин (рис. 1Б). У наступних експериментах 

досліджувалися механізми такої складної відповіді.  

 



 
 

Рис. 1. Дія селективного агоністу TRPV4 - GSK на фоні дії фенілефрину (ФЕ) 

на тонус гладеньких м’язів ОЛА з- (1) та без-(2) ендотелію (n = 7; * Р < 0,05 

відносно препарату з ендотелієм) (А) та відсутність відповіді на агоніст 

TRPV4-каналів на фоні дії блокатору TRPV4 HC067047 (n=10; * Р < 0,05) (Б). 

Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу TRPV4 з кальцій-

активованими калієвими каналами (BKCa) та потенціалзалежними 

кальцієвими каналами у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура. 

Двофазна дилататорно-констрикторна відповідь може бути пояснена 

вивільненням іонів кальцію з саркоплазматичного ретикулума клітин 

внаслідок дії ФЕ та наступного кальцій- індукованого вивільнення Ca
2+

, що в 

свою чергу, викликане активацією TRPV4-каналів. Це активує ВКСа-канали, 

призводить до гіперполяризації мембрани та розслаблення. Подальший вхід 

кальцію через TRPV4-канали та активація Са
2+

-каналів L-типу викликає 

скорочення м’яза. В церебральних артеріях щурів TRPV4, ріанодинові 

рецептори (RyR) і ВКСа-канали утворюють єдиний функціональний 

кальцієвий сигнальний комплекс, в якому внаслідок активації TRPV4 

ендотеліальним фактором – метаболітом арахідонової кислоти 11,12 ЕЕТ – 

вхід Са
2+ 

через TRPV4 канали активує локальне Са
2+

-індуковане вивільнення 

Са
2+

 з саркоплазматичного ретикулуму (Са
2+

 sparks) через RyR. Внаслідок 

цього активуються близько розташовані ВКСа-канали, що призводить до 

активації спонтанних транзієнтних вихідних струмів (STOCs), а це в свою 

чергу викликає гіперполяризацію мембрани ГМК і, відповідно, розслаблення 

церебральних артерій [Dahan D. et al., 2012]. Тому ми припустили, що 

активація аналогічного сигнального каскаду може відповідати за виникнення 

початкової транзиторної фази розслаблення ОЛА при активації TRPV4 в цих 

судинах. Для перевірки цієї гіпотези нами було проведено блокування BKCa-



каналів їх селективним блокатором паксиліном (0,5 мкМ/л), внаслідок чого 

спостерігалось пригнічення двофазної скоротливої відповіді гладеньких 

м’язів легеневих артерій на агоніст TRPV4-каналів, GSK1016790A (рис. 2А). 

Відповідно наступна фаза скорочення повністю зникала при блокуванні Са
2+

-

каналів L-типу їх селективним антагоністом ніфедипіном (10 мкМ/л) (рис. 

2Б). Отже, ми дослідили роль ВКСа каналів, ймовірно залучених через 

підвищення внутрішньоклітинної концентрації кальцію, а також Са
2+

-каналів 

L-типу у регуляції скорочення судин при активації TRPV4, а також 

визначили, що TRPV4 є потенційною фармакологічною мішенню для 

регуляції скоротливої активності ОЛА (наприклад, при легеневій гіпертензії). 

 

 
 

Рис. 2. Порівняльний аналіз дії агоністу TRPV4 каналів GSK1016790A на 

попередньо скорочені ФЕ гладенькі м’язи ОЛА, А: в контролі (n = 8) та в 

присутності селективного блокатору BKСa-каналів паксиліну (n = 8). 

Б: інгібуючий ефект агоністу TRPV4-каналів, GSK на фоні блокатору 

потенціал-керованих кальцієвих каналів, ніфедипіну, на викликане ФЕ 

скорочення гладеньких м’язів ОЛА (n=4). 
 

Біофізичні властивості та регуляція рецептор-керованого TRPC4 

каналу у вісцеральних гладеньких м’язах. Кількість секвенованих геномів 

тварин постійно зростає, що відкриває нові перспективи для аналізу 

видоспецифічних молекулярних структурно-функціональних зв’язків. Для 

визначення функцій TRP каналів все ширше застосовуються генетичні 

підходи, наприклад технологія нокаут на мишах, і в той же час біофізичні 

властивості TRPC4 миші (на відміну від морської свинки) залишаються 

малодослідженими. Проведений нами аналіз (рис. 3) засобами 

біоінформатики показав значну гомологію TRPC4 між цими двома видами, 

яка становила 95,6%. 93% усіх відмін спостерігалась у С-кінцевій частині 

білка, тоді як всі заміни у N-кінці білка та в ділянці трансмембранних 



сегементів (ТМ1-ТМ6) носили подібний характер (позначені трикутниками 

на рис. 3В). 

 
 

Рис. 3. Аналіз структурних співпадінь у білку TRPC4 морської свинки та 

миші. A: загальна будова TRPC4 каналу і головні сигнальні ланки, що 

зв’язані з активацією мускаринових рецепторів М2 та М3 та відкриттям 

TRPC4 каналу; Б: двовимірна структура TRPC4 змодельована у програмі 

TMRPres2D. На всатівці показані трансмембранні домени каналу, де 

позначено нечисленні позитивно (+) та негативно (-) заряджені амінокислотні 

залишки в трансмембранних ТМ1-ТМ6 доменах. В: місця розташування 

декількох важливих структурних доменів (зверху) та відсоток гомології 

відповідних амінокислотних залишків (CLUSTALX 2.1) TRPC4 каналів миші 

і морської свинки. Місце розташування подібних за фізико-хамічними 

властивостями амінокислотних залишків позначені трикутниками. 

 

Нами показано, що дозвільна дія внутрішньоклітинного Ca
2+

 відсутня в 

TRPC4-каналі миші (рис. 4А). Це, ймовірно, пов'язано зі структурними 

відмінностями в одному з кальмодулін (CaM)-зв'язуючих доменів (рис. 3В). 

Найбільші відміни спостерігалися в зсуві V1/2 (потенціал напівмаксимальної 

активації каналу) в область від’ємних потенціалів по мірі активації G-білків, 

який був вираженим в міоцитах морської свинки, але практично відсутнім в 

міоцитах миші (рис. 4Б). Значна різниця спостерігалася також у кінетиці 

потенціалзалежних релаксацій струму.  



 
Рис. 4. Порівняльний аналіз біофізичних властивостей мІКАТ миші і морської 

свинки. А: відношення амплітуд катіонних струмів у відповідь на 50 

мкмоль/л карбахол, які були зареєстровані при фіксованій концентрації 

внутрішньоклітинного Ca
2+

 на рівні 100 нмоль/л (А, І100) (n=5) або <1 нмоль/л 

[Ca
2+

]i І0, (10 ммоль/л ВАРТА без додавання Са
2+

, n=3); Б: зсув V1/2 у бік 

негативних значень потенціалів на десятки мВ по мірі активації G-білка є 

суттєвим механізмом регуляції TRPC4 морської свинки, але він повністю 

відсутній у TRPC4 миші (n=17) . 

 

Очевидно, що потенціалчутливі структури іонного каналу, швидше за 

все, містяться в більш варіабельному С-кінці, аніж у його консервативній 

частині. Саме у цій ділянці, де з'язується Gαi субодиниця [Jeon J. et al., 2012], 

раніше виявили, що активовані G-білки не тільки відкривали мускаринові 

катіонні канали, а й регулювали їх потенціалзалежність [Zholos A., Bolton T., 

1994]. У той же час треба зазначити, що декілька біофізичних властивостей 

мІКАТ практично ідентичні у міоцитах морських свинок і мишей. До них 

відносяться форма вольт-амперних кривих і коефіцієнт крутизни Больцмана, 

які є найбільш важливими параметрами, що характеризують 

потенціалзалежність іонного каналу. 

Отже, виявлено структурні (біоінформатичний аналіз) та 

функціональні відмінності між TRPC4 білками миші і морської свинки; 

також було проаналізовано відповідні кінетичні і біофізичні особливості 

мІКАТ. У підсумку слід зазначити, що структурні відмінності TRPC4 каналів у 

цих двох видів в основному стосуються регуляції каналу за допомогою G-

білків, ймовірно, через його С-кінцеві домени, аніж до його головних 

потенціалозалежних властивостей. Відмінності, які ми проаналізували, 

відкривають нові перспективи для подальшого, цілеспрямованого 

дослідження структурно-функціональних властивостей мускаринових 

катіонних рецептор-керованих каналів у вісцеральних гладеньких м’язах. 



Інгаляційний анастетик ізофлуран пригнічує мускаринові катіонні 

струми та карбахол-індуковані скорочення гладеньких м’язів кишечнику. 

Загальний механізм дії анастетиків на клітинному рівні залишається в 

основному малодослідженим, але все ж на сьогоднішній день розглядаються 

дві основні молекулярні мембранні мішені. Перша – це ліпідний бішар 

плазматичної мембрани, а друга – рецептори та іонні канали, одним з яких 

може бути TRPC4. Як відомо, активація TRPC4 є ключовою ланкою в 

генерації нейрогенних скорочень [Tsvilovskyy et al., 2009], а порушення 

моторики шлунково-кишкового тракту – типовим післяопераційним 

ускладненням. В наших дослідах ми вивчали TRPC4-опосередкованний  

мІКАТ в міоцитах тонкого кишечнику і вплив ізофлурану на ці канали. 

Для уточнення, на які саме мішені впливає ізофлуран в рамках цієї 

складної системи, ми порівняли його дію на амплітуду мІКАТ, що був 

активований як карбахолом, так і ГТФγS (рис. 5 А, Б, В). 

 
 

Рис. 5. Інгібуюча дія ізофлурану на мІКАТ. А, Б: вольт-амперні 

характеристики мІКАТ активованого карбахолом (n=8) (A) або ГТФγS (n=5) 

(Б) у контролі (кружки) та після додавання ізофлурану (квадрати). В: 

нормована щільність струму при -60 мВ у контролі (Контр) та при дії 

ізофлурану на карбахол (КХ) та ГТФγS –індуковані струми.  

 

В останньому випадку мускаринові рецептори не беруть участь в 

активації TRPC4 каналів, оскільки відбувається безпосередня і незворотня 

активація всіх тримерних G-білків клітини за допомогою ГТФγS. 

Незважаючи на те, що було показано, що галотан і хлороформ інгібує TRPC5 

канали шляхом прямої дії анестетика [Beech et al., 2008], ми вважали 

малоймовірним, що пригнічення TRPC4-опосередкованого мІКАТ 

ізофлураном було пов'язано з прямим блокуванням каналу. По-перше, 

інгібування і відновлення струму розвивалися досить повільно, і така 

повільна кінетика не є типовою для прямого блокування пори каналу 

фармакологічним препаратом. По-друге, і що більш важливо, спостерігалось 

кілька помітних відмінностей у рівні і швидкості пригнічення струму між 



двома шляхами активації мІКАТ - починаючи з мускаринових рецепторів або 

без їх залучення. Такі відмінності навряд чи мали б місце, якби TRPC4 білки 

були єдиним місцем впливу анастетику ізофлурану, так як в обох випадках 

білки каналів є кінцевими ефекторними молекулами. На противагу цьому, 

інгібування мускаринових рецепторів і зв’язаних з ними G-білків  здається 

набагато більш імовірним, якщо в основі механізму пригнічення активації 

мІКАТ лежить порушення зв’язку G-білків з рецепторами. Результати не лише 

узгоджуються з декількома попередніми дослідженнями, де показано, що 

ізофлуран може пригнічувати мускаринові рецептори [Minami et al., 1994; Do 

et al., 2001] і порушувати сигнальний каскад від мускаринового рецептора до 

G-білка [Anthony et al., 1989; Magyar et al., 1996; Hollmann et al., 2005], що 

має тепер пряме експериментальне підтвердження (рис. 5, 6).  

 

 
 

Рис. 6. Ефект ізофлурану на карбахол-індуковані скорочення кишечнику. 

Репрезентативні дані показують ізометричні скорочення сегментів клубової 

кишки (А) або товстого кишечнику (Б) у відповідь на карбахол, після чого 

додається розчин ізофлурану в постійній присутності карбахолу. 

В: порівняльний аналіз інгібування карбахол-індукованих скоротливих 

реакцій гладеньких м’язів у відповідь на дію ізофлурану. Рівень 

максимального скорочення порівнювався для карбахола до та після 

додавання ізофлурану (0,5 мМоль/л) (n=8). 
 

Дійсно, мІКАТ не просто пригнічувався ізофлураном, як можна було б 

очікувати в разі типового блокування каналу, але замість того, спостерігалася 

зміна біофізичних властивостей – зокрема, потенціал половинної активації 

зсувався у бік позитивних значень, в той час, як потенціалзалежна 

деактивація була прискорена. Таким чином, можна зробити висновок, що 

обидві мішені - мускаринові рецептори і G-білки (або їх поєднання) - 

зазнають впливу ізофлурану, і це пояснює інгібування обох процесів: 

активації мІКАТ і скорочувальних реакцій гладеньких м'язів кишечника на дію 

агоністів мускаринових рецепторів. 

Інгібуюча дія фулеренів С60 на мускариновий катіонний струм у 

гладеньких м’язах тонкого кишечнику миші. Останнім завданням роботи було 



дослідити водорозчинні немодифіковані фулерени С60 як потенційні новітні 

модулятори TRPC4, які опосередковують нейрогенне холінергічне збудження 

і скорочення ГМ шлунково-кишкового тракту (рис. 7. А, Б, В). Вони могли б 

розглядатися як перспективні модулятори скоротливої активності 

кишечника, оскільки наразі відомий лише один селективний блокатор TRPC4 

– ML204 [Miller et al. 2011]. 

 

 
 

 
 

Рис.7. Інгібування мІКАТ фулеренами С60. А: Вольт-амперна характеристика 

мІКАТ, що вимірювалася за допомогою повільних ’ramp’ імпульсів до і після 

аплікації фулерену С60 у контролі (крива 1) та у присутності фулерену С60 

(крива 2); Б: Статистичний аналіз блокування мІКАТ нанокомпозитом 

фулерену С60 (n = 9); 1) – контрольний мІКАТ, 2) – у присутності фулеренів 

С60. В, Середня нормована амплітуда ГТФγS-індукованого мІКАТ у контролі  

та при дії фулеренів C60 (n=9). 

 



Вуглецеві наноматеріали, зокрема одностінні вуглецеві нанотрубки 

(ОВНТ) блокували струм через калієві канали, а С84 фулерени були 

запропоновані, на основі молекулярного моделювання, як селективні 

блокатори потенціал-керованих натрієвих каналів [Hilder T., 2013]. 

Можливість регуляції ними рецептор-керованих іонних каналів раніше не 

досліджували експериментально. Наші дослідження показують, що водний 

розчин С60 фулеренів викликає значне зменшення струму - приблизно на 60% 

за низької концентрації С60 молекул/їх агрегатів - 10
-6

 моль/л (рис. 7. А, Б, В).  

Як видно з вольт-амперних характеристик (рис.7 А, Б), струм при 

цьому зберігав свої потенціалзалежні властивості. За фізіологічних умов 

мІКАТ виникає при активації мускаринових холінорецепторів, що спричиняє 

холінергічне збудження та скорочення вісцеральних гладеньких м’язів. У 

наших експериментах струм активували шляхом внутрішньоклітинної інфузії 

ГТФγS, що безпосередньо викликає активацію G-білків, тобто без участі 

мускаринових рецепторів. Тому ймовірними мішенями для дії С60 фулеренів 

за цих умов є G-білки і TRPC4 канали, які роблять основний внесок у 

генерацію мІКАТ [Tsvilovskyy et al., 2009]. Ймовірно, що С60 фулерени/їх 

агрегати накопичуються у ліпідному бішарі плазматичної мембрани клітин і 

перешкоджають функціонуванню сигнального каскаду через G-білки, що й 

пригнічує мІКАТ (принаймні пряме блокування пори TRPC4 є менш 

ймовірним з огляду на повільний розвиток інгібуючого ефекту і його 

незворотній характер) (рис. 7В). Крім того, інгібуючий ефект спостерігали 

для струмів як вхідного, так і вихідного напрямків (рис. 7А, Б). І, нарешті, 

специфічність інгібуючої дії фулеренів C60 на мІКАТ  тестувалася шляхом 

аналізу потенціалзалежних K
+ 

струмів. Густина K
+
 струмів в міоцитах 

клубової кишки миші становила 115 ± 9 і 120 ± 7 пА/пФ при 80 мВ (n=4), в 

контролі і в присутності фулеренів C60, відповідно.  

Таким чином, фулерени C60 специфічно інгібують мІКАТ, але не 

потенціалзалежні K
+ 

струми. Отже, нами вперше показано інгібування 

мускаринових катіонних струмів (мІКАТ) через TRPC4 канали в ізольованних 

ГМК тонкого кишечника миші вуглецевими наночастинками фулеренами 

С60. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В проведеному дослідженні показана функціональна експресія, 

досліджені біофізичні властивості та регуляція двох ключових TRP каналів, 

що широко представлені у вісцеральних і судинних гладеньком`язових 

клітинах, відповідно TRPC4 і TRPV4. 

1. Показано, що в легеневих артеріях щурів функціональні TRPV4-канали 

експресовані переважно в ГМК, тоді як ендотеліальні TRPV4 

відіграють відносно незначну роль у регуляції скорочення. На фоні 

актвації α-адреноцепторів селективний агоніст TRPV4 GSK1016790A 

викликав початкове розслаблення та затримане скорочення ОЛА, як з 

інтактним ендотелієм, так і без ендотелію.  



2. З’ясована функціональна взаємодія TRPV4 з іншими іонними каналами 

у процесах регуляції скорочення судин, зокрема, показано, що 

селективний блокатор BKСa-каналів, паксилін, та селективний блокатор 

Са
2+

-каналів L- типу, ніфедипін, пригнічують відповідну першу та 

другу фази скоротливої відповіді ОЛА на GSK. Таким чином, TRPV4 

відіграє важливу роль в регуляції тонусу ОЛА. 

3. Аналіз засобами біоінформатики показав значну гомологію TRPC4 

білка між мишею і морською свинкою, яка становила 96%, тоді як 93% 

усіх відмін спостерігалась в дистальному C-кінці канала. Всі 

амінокислотні заміни у N-кінці білка та в ділянці трансмембранних 

сегементів (ТМ1-ТМ6) носили подібний характер. 

4. Проведено порівняльний аналіз біофізичних властивостей TRPC4 

каналів в ізольованих міоцитах тонкого кишечнику миші, в яких 

виникає значний TRPC4 струм при активації мускаринових рецепторів 

(мІ
КАТ

), з краще дослідженими мІ
КАТ

 в міоцитах морської свинки. Зсув 

діапазону потенціалів активації TRPC4 по мірі активації G-білків  був 

вираженим в міоцитах морської свинки, але практично відсутнім в 

міоцитах миші. Крім того, значні відміни спостерігалися у Са
2+

-

залежній регуляції цих струмів, тоді як у формі вольт-амперної 

характеристики не спостерігалося видоспецифічних відмін. Таким 

чином, структурні відмінності TRPC4 цих видів визначають їх різну 

регуляцію G-білками, найбільш ймовірно шляхом взаємодії з C-кінцем 

білка, а не загальні біофізичні властивості каналів.  

5. Було досліджено вплив інгаляційного анестетику ізофлурану на мІКАТ в 

ГМК тонкого кишечнику (ileum) та на карбахол-стимульовані 

скорочення ileum і colon миші. Отримані результати передбачають, що 

основними мішенями ізофлурану є мускаринові рецептори та/або G-

білки, в той час як будь-яке пряме інгібування мускаринових катіонних 

каналів (тобто TRPC4)  є менш ймовірним та потребує окремих 

досліджень. Отримані результати дозволяють ідентифікувати сигнальні 

ланки, які ведуть до порушення моторики кишечнику внаслідок 

застосування загального наркозу як одного з поширених 

післяопераційних ускладнень. 

6. Досліджено вплив водорозчинних немодифікованих фулеренів С60 як 

потенційних новітніх інгібіторів TRPC4-опосердкованих мІКАТ. 

Показано, що фулерени С60 викликають значне зменшення струму - 

приблизно на 60%. Отримані результати свідчать про те, що найбільш 

ймовірними мішенями для їх дії є G-білки і TRPC4 канали. 
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АНОТАЦІЯ 

 Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 І TRPV4 катіонних 

каналів і їх роль у регуляції скорочення гладеньких м'язів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016.  

Дисертація присвячена дослідженню ролі TRPV4- і TRPC4-каналів у 

скоротливій активності гладеньких м’язів відповідно судиних і вісцеральних 

систем. Результати показали функціональну взаємодію TRPV4, VGCCs (L-

типу) і BKCa-каналів в клітинах гладеньких м'язів легеневих артерій, а також 

вказують на їх участь в регуляції симпатичної вазоконстрикції. 

Біофізичні властивості TRPC4 струмів безпосередньо активованих 

GTPγS залишаються невідомими. Таким чином, метою було вивчити їх в 

міоцитах миші, в яких виникає TRPC4-опосередкований мускариновий 



катіонний струм, який називається мІКАТ, і порівняти його з більш вивченим 

мІКАТ в міоцитах морської свинки. 

Було показано, що мІКАТ в міоцитах миші значно пригнічується 

ізофлураном (0,5 мМ), одним з найбільш часто використовуваних 

інгаляційних анестетиків. 

Метою наступної частини роботи було дослідити дію фулеренів С60 на 

мІКАТ через TRPC4-канали в ГМК тонкого кишечника миші. Аплікацію 

фулеренів С60 здійснювали на піку активації, що призводило до значного 

зменшення струмів в середньому на 62%. Отже, вуглецеві наночастинки 

фулерени C60 є перспективними наноструктурами для вивчення модуляції 

функцій ГМ кишечника. 

Ключові слова: гладенькі м’язи, мускаринові рецептори, адреноцептори, 

канали транзієнтного рецепторного потенціалу, катіонні канали, 

внутрішньоклітинний кальцій, TRPC4 канали, TRPV4 канали. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дринь Д.О. Биофизические свойства TRPC4 и TRPV4 катионных 

каналов и их роль в регуляции сокращения гладких мышц. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.00.02 – биофизика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016.  

Первая цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить роль 

TRPV4-каналов в кальциевой сигнализации и связанных с ней 

сократительных реакциях легочных артерий. Результаты показывают 

наличие функционального взаимодействия TRPV4, 

потенциалчувствительных Са
2+

каналов L-типа и BKCa-каналов в 

гладкомышечных клетках легочной артерии, а также указывают на его 

участие в регуляции тонуса легочных артерий.  

Биофизические свойства непосредственно активированных GTPγS 

TRPC4 токов в миоцитах мыши остаются неизвестными. Таким образом, 

нашей целью было изучить их в миоцитах мыши, в которых возникает 

TRPC4-опосредованный мускариновый катионный ток, который называется 

мІКАТ, и сравнить его с более изученным мІКАТ в миоцитах морской свинки. 

Было показано, что мІКАТ в миоцитах мыши значительно ингибируется 

изофлураном (0,5 ммоль/л), одним из наиболее часто используемых 

ингаляционных анестетиков. 

Целью последней части работы было исследовать действие фуллеренов 

С60 на мІКАТ через TRPC4-каналы в ГМК тонкого кишечника мыши. 

Аппликацию фуллеренов С60 осуществляли на пике активации ГТФγS-

индуцированного мІКАТ, что приводило к значительному уменьшению токов 

в среднем на 62%. Таким образом, углеродные наночастички фуллерены C60 

являются перспективными наноструктурированными материалами для 

модуляции сократительной функции ГМ кишечника. 



Ключевые слова: гладкие мышцы, мускариновые рецепторы, 

адреноцепторы. каналы транзиентного рецепторного потенциала, катионные 

каналы, внутриклеточный кальций, TRPC4 каналы, TRPV4 каналы. 

 

SUMMARY 

Dryn D.O. Biophysical properties of TRPC4 and TRPV4 cation 

channels and their role in the regulation of the smooth muscles contraction. – 

Manuscript.  

Dissertation for the Candidate of Biological Sciences degree in specialty 

03.00.02 – Biophysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

This research addressed the role of TRPV4 and TRPC4 channels in the 

regulation of vascular and visceral smooth muscle cells contraction, as well as 

biophysical properties of these cation channels. 

The first aim of our study was to reveal the role of mechanosensitive 

TRPV4-channels in calcium signaling and associated contractile responses of rat 

pulmonary arteries induced by the activation of α1-adrenoceptors. The results show 

the functional expression of TRPV4-channels and the presence of a functional 

interaction between TRPV4, voltage-gated L-type Ca
2+

 channels and BKCa-

channels in smooth muscle cells of the rat pulmonary artery, and indicate its 

involvement in the regulation of pulmonary artery vascular tone. As it is already 

known, a number of pathologies are associated with the dysfunction of TRPV4-

channels (such as pulmonary hypertension, for instance), so there is a possibility of 

their use as novel pharmacological targets for treating corresponding 

abnormalities. 

Biophysical properties of TRPC4 currents directly activated by GTPγS in 

mouse cells remain unknown. In the second part of this study, we thus aimed to 

investigate these in mouse ileal myocytes, which produce prominent TRPC4-

mediated muscarinic receptor cation current termed mICAT, and compare its 

behavior to the better studied mICAT in guinea-pig myocytes. In parallel, structural 

differences in mouse and guinea-pig TRPC4 channels have been analysed with the 

use of bioinformatics tools. We conclude that TRPC4 structural differences 

between the two species mainly relate to channel regulation by G-proteins, likely 

via its interaction with sites in the C-terminus, rather than its core voltage-

dependent properties. The differences we describe open new prospects for further, 

purposeful structure-function studies of mAChR-operated cation channels in 

visceral smooth muscles. 

We next aimed to study the effect of anesthetics on muscarinic receptor-

mediated excitation and contraction of intestinal smooth muscle. Here we show 

that muscarinic cation current (mICAT) mediated by TRPC4 channels in mouse ileal 

myocytes was strongly inhibited by isoflurane (0.5 mM), one of the most 

commonly used inhalation anaesthetics. Carbachol-activated mICAT was reduced by 

63 ± 11 % (n=5), while GTPγS-induced (to bypass muscarinic receptors) current 

was inhibited by 44 ± 9 % (n=6). Furthermore, carbachol-induced ileum and colon 

contractions were inhibited by isoflurane by about 30%. We discuss the main sites 



of isoflurane action, which appear to be G-proteins and muscarinic receptors, 

rather than TRPC4 channels. These results contribute to our better understanding 

of the signalling pathways affected by inhalation anaesthetics, which may cause 

ileus, and thus may be important for the development of novel treatment strategies 

during postoperative recovery. 

Finally, we aimed to investigate the action of C60 fullerenes on receptor-

operated cation channels mainly formed by TRPC4 proteins in ileal smooth muscle 

myocytes. C60 fullerenes applied at the peak response to G-proteins activation 

(induced by GTPγS infusion) caused mICAT inhibition about 62% (n=9). These 

results suggest that C60 are unlikely to cause any direct block of the TRPC4 

channel; rather, they may accumulate in the membrane and disrupt G-protein 

signalling leading to mICAT generation. Thus, C60 fullerenes may represent a novel 

class of molecules for the treatment of disorders of gastrointestinal motility 

associated with their over activity. 

Key words: smooth muscles, muscarinic receptors, adrenoceptors, transient 

receptor potential channels, cation channels, intracellular calcium, TRPC4 channel, 

TRPV4 channel. 

 


