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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ 

І ТЕРМІНІВ 

 

ГМ 

ГМК 

АТФ  

TRP 

TRPC 

TRPV  

[Ca
2+

]i  

мІКАТ 

M2  

M3  

Gαi  

НСКК 

BKCа  

СТВС  

PIP2  

PLC  

ГТФ  

ГТФγS 

GSK1016790A  

 

 

 

ТМ  

СР  

ЕР  

АХ  

ДАГ  

гладенькі м`язи 

гладеньком’язові клітини 

аденозинтрифосфорна кислота 

транзієнтний рецепторний потенціал 

канонічні TRP канали 

ванілоїдні TRP канали 

внутрішньоклітинна концентрація вільного Ca
2+

 

мускариновий катіонний струм 

холінергічний мускариновий рецептор М2 типу  

холінергічний мускариновий рецептор М3 типу 

αi субодиниця G-білку 

неселективні катіонні канали 

Са
2+

-активовані калієві канали великої провідності 

спонтанні транзієнтні вихідні струми    

фосфатидилінозитол–4,5–біcфосфат  

фосфолипаза С 

гуанозинтрифосфат 

гуанозинттрифосфат-γS 

(N-((1S)-1-{[4-((2S)-2-{[(2,4-дигідрофеніл)-

сульфаніл]аміно}-3-гідроксипропаноіл)-1-

піперазиніл]карбоніл}-3-метилбутил)-1-

бензотіофен-2-карбоксамід 

трансмембранні домени 

саркоплазматичний ретикулум 

ендоплазматичний ретикулум 

ацетилхолін 

діацилгліцерол 
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ВСТУП 

 

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 



 

 

8 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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, 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). Обсяг дисертації складає 149 стор. 

Дисертаційна робота ілюстрована 56 рисунками та містить 1 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Структурна організація та функції гладеньком’язових клітин  

 

Гладенькі м'язи (ГМ) знаходяться в стінці внутрішніх органів, 

кровоносних і лімфатичних судин тощо і морфологічно відрізняються від 

скелетних та серцевих м'язів відсутністю видимої поперечної 

посмугованості. Своїм скороченням вони забезпечують рухову функцію 

таких органів, як травний канал, міометрій матки, огранів сечостатевої 

системи тощо). На відміну від скелетних та серцевих м'язів, які розвиваються 

з мезодерми, ГМ хребетних тварин розвиваються з мезенхіми [159]. 

Основною структурною одиницею ГМ є м'язова клітина, що має 

веретеноподібну форму. ГМ клітини довгі, загострені на кінцях, мають 

тільки одне ядро, а також містять такі внутрішньоклітинні компоненти: 

мітохондрії, мікротрубочки, лізосоми, скоротливі протофібрили і 

саркоплазматичний ретикулум (рис. 1.1). ГМ клітини розташовуються 

паралельно і послідовно, утворюючи м’язові пучки або тяжі та м’язові шари. 

У деяких ділянках сусідні ГМ клітини сильно зближені, що призводить до 

утворення функціонального зв’язку між міозитами, який забезпечують так 

звані нексуси. Між окремими ГМК у нексусах існує низькоомний 

електричний зв’язок [123, 160].  

 До складу ГМ клітин входять як товсті, так і тонкі філаменти, 

орієнтовані вздовж довгої осі клітини. Однак розташовані ці філаменти не 

настільки впорядковано, як у клітинах скелетних і серцевих м'язів, і, мабуть, 

не утворюють міофібрил. ГМ містять актин і міозин особливого типу, 

властивий лише для цього типу тканини. Для ГМ характерний міозиновий 

тип регуляції скоротливої діяльності. Міозин за складом такий самий як і в 

скелетних м’язах, тобто складається з двох важких ланцюгів, що мають 
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молекулярну вагу 200 кДа, та чотирьох легких ланцюгів (18-28 кДа). 

Особливістю міозинового типу регуляції в ГМ є наявність ферменту - кінази 

легких ланцюгів міозину (КЛЛМ), який зв’язаний з міозиновими 

філаментами і присутній лише в ГМ. КЛЛМ відноситься до групи ферментів 

протеїнкіназ, тобто він переносить залишок фосфату АТФ на оксигрупи 

серину та треоніну білка. Фермент КЛЛМ здатний сам себе пригнічувати, 

таким чином самостійно контролює свою роботу. Міозин ГМ, подібно до 

міозину нем'язових клітин, здатний взаємодіяти з актиновими філаментами і 

таким чином викликати скорочення тільки тоді, коли його легкі ланцюги 

фосфорильовані, а натомість, коли вони дефосфорильовані, міозин не може 

взаємодіяти з актином і м'яз розслаблюється [52, 73, 159, 160]. 

Актин ГМ дещо відрізняється за амінокислотною послідовностю від 

актину скелетних м'язів, але функціональне значення цих відмінностей 

невідомо [123].  
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Рис. 1.1 Внутрішня будова гладеньком’язової клітни (ГМК). Основні 

структурні елементи: плазматична мембрана, що покрита базальною 

мембраною; впинання у плазматичну мембрану або кавеоли; ядро; 

мікротрубочки; мітохондрії; скоротливі протофібрили (актинові філаменти); 

саркоплазматичний ретикулум; зона щілинних контактів між сусідніми ГМ 

клітинами (нексуси), де існує електричний зв’язок з малим перехідним 

опором (адаптовано з Чайченко Г.М. та ін., Фізіологія людини і тварини, 

2003). 

 

Міозінова АТФаза ГМ регулюється концентрацією іонів кальцію, вона 

відповідає за фосфорилювання ферменту кінази легких ланцюгів міозину. 

ГМ, подібно до скелетних м'язів, що теж скорочуються у відповідь на 

підвищення концентрації іонів кальцію, однак пускові механізми їх 

скорочення різні. У разі ГМ – це імпульси, що проходять по вегетативним 

нервовим волокнам або гормональні сигнали [52, 123, 137]. 

ГМ клітини іннервуються як волокнами симпатичної, так і 

парасимпатичної нервової системи. Але є не іннервовані ГМ клітини, що 

здатні контролюватись опосередковано за допомогою інших ГМ клітин. 

Більшість таких клітин являються пейсмекерними клітинами. Ці клітини 

здатні спонтанно генерувати потенціал дії (ПД) кальцієвої природи внаслідок 

спонтанної повільної деполяризації мембрани (повільних хвиль). ПД, що 

періодично з’являються на гребенях повільних хвиль, поширюються по 

гладеньком’язовій тканині зі швидкістю до 0,1 м/с та створюють її м’язовий 

тонус. Фаза скорочення гладенького м’язу триває 1-2 с, а розслаблення – до 

5-10 с (м’язи кишечника), тобто майже в 50 раз повільніше ніж скелетного 

м’язу, що обумовлено маленькою швидкістю взаємодії скоротливих білків 

[94, 123].  

Потенціал спокою ГМ клітин становить -50….-70 мВ. У ГМ клітинах 

потенціал спокою виявляє спонтанні коливання у вигляді коротких 
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деполяризаційних пейсмекерних потенціалів і повільних хвиль, на яких, при 

досягненні порога деполяризації, виникають потенціали дії. Як і в інших 

м'язових і нервових клітинах, в утворенні потенціалу спокою ГМ клітин 

беруть участь іони K
+
, Na

+
, Cl

-
. Особливістю іонного складу міоцитів ГМ є 

велика внутрішньоклітинна концентрація  Cl
- 
і Na

+
.[5, 159, 160] 

ГМ спеціально пристосовані для того, щоб підтримувати тривале 

напруження, витрачаючи на це у 5 - 10 разів менше АТФ, ніж знадобилося б 

для виконання тієї ж задачі скелетним м'язам.  

У ГМ клітинах менш розвинений саркоплазматичний ретикулум у 

порівнянні зі  скелетними, і він не має специфічної організації, яка 

корелювала б з розташуванням товстих і тонких філаментів. Крім того, в ГМ 

відсутня система Т-трубочок, з'єднаних з плазматичною мембраною. 

Оскільки діаметр ГМ волокна невеликий, а скорочення розвивається 

повільно, немає функціональної необхідності в швидкому поширенні 

збудливого сигналу в глиб волокна. Разом з тим між ділянками плазматичної 

мембрани і саркоплазматичного ретикулума спостерігаються особливі 

структури, аналогічні спеціалізованим контактам між мембранами Т- 

трубочок і латеральних цистерн у поперечносмугастих волокнах. У ініціації 

вивільнення кальцію з областей саркоплазматичного ретикулуму, що 

знаходяться в центрі клітини, беруть участь вторинні посередники (вторинні 

месенджери), що вивільняються плазматичною мембраною або утворюються 

в цитоплазмі у відповідь на зв'язування позаклітинних хімічних медіаторів з 

рецепторами плазматичної мембрани [5, 54, 123, 139]. 

Підвищення концентрації кальцію в цитоплазмі, завдяки якому 

ініціюється скорочення ГМ, забезпечується двома шляхами: 

- саркоплазматичного ретикулуму та інших внутрішньоклітинних орагнел 

(так звані кальцієві депо); 

- позаклітинного середовища, з якого кальцій входить в клітину через 

кальцієві канали плазматичної мембрани (ПМ). 
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Важливість використання того чи іншого джерела кальцію варіює для 

різних типів ГМ клітин; деякі з них більшою мірою залежать від 

надходження саме позаклітинного кальцію, інші - від кальцію, що 

депонується в саркоплазматичному ретикулумі [5, 50, 54]. 

У плазматичній мембрані ГМ клітин знаходяться кальцієві канали двох 

типів - потенціалзалежні і керовані хімічними посередниками [10, 54]. 

Оскільки концентрація кальція в позаклітинній рідини в 10000 разів вище, 

ніж в цитоплазмі, відкривання кальцієвих каналів плазматичної мембрани 

супроводжується його входом в клітину. Завдяки невеликим розмірам ГМ 

клітин, іони кальцію, що увійшли швидко досягають шляхом дифузії 

внутрішньоклітинних ділянок зв'язування [50, 56, 63] . 

 

1.1.1. Іонні механізми регуляції скорочення гладеньких м'язів 

 

Виведення кальцію з цитоплазми клітин, необхідне для того, щоб 

клітина розслабилася, воно здійснюється також двома шляхами: за 

допомогою активного транспорту кальцію назад в саркоплазматичний 

ретикулум, а також через плазматичну мембрану в позаклітинне середовище. 

Швидкість траспорту кальцію з ГМ набагато менша, ніж зі скелетних; звідси 

різна тривалість поодиного скорочення - кілька секунд для ГМ і частки 

секунди для скелетних [63, 66]. 

Іонна природа потенціалу дії (ПД) у ГМ визначається особливостями 

функціонування каналів мембрани ГМ клітини. Основну роль у механізмі 

виникнення ПД відіграють іони кальцію. Кальцієві канали мембрани ГМ 

клітин пропускають не тільки іони кальцію, але й інші двозарядні іони 

(барію, магнію), а також натрію. Вхід кальцію у клітину під час ПД 

необхідний для підтримки тонусу і розвитку скорочення, тому блокування 

кальцієвих каналів мембрани ГМ, що призводить до обмеження надходження 

іонів кальцію в цитоплазму міоцитів внутрішніх органів і судин, широко 

використовується в практичній медицині для корекції моторики травного 
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тракту і тонусу судин при лікуванні хворих на гіпертонічні хвороби [54, 73, 

78]. 

Скорочення гладеньких м’язів регулюється рівнем [Са
2+

]і, та 

чутливістю до Са
2+

 скоротливих елементів. На першому етапі регуляція 

включає зв’язування ендогенних речовин, таких як нейротрансмітери та 

гормони, з їх специфічними рецепторами. Це активує різні типи ГТФ-

зв’язаних білків (G-білків), які приєднані до різних іонних каналів та 

ферментів та модулює їх активність. До цих ферментів відносять як 

фосфоліпазу С, яка розщеплює фосфатидилінозитол з утворенням інозитол-

1,4,5-трифосфату (ІР3) та діацилгліцеролу, так і аденілатциклазу, яка 

перетворює АТФ на циклічний АМФ (цАМФ). Деякі рецептори, такі як 

атріальні натріуретичні пептиди, зв’язуються напряму з гуанілатциклазою, 

яка перетворює ГТФ на циклічний ГМФ (цГМФ) [16, 53, 94]. 

Другий етап регуляції включає зміни [Са
2+

]і. Вхід кальцію зовні – це 

основний шлях до збільшення [Са
2+

]і. Він здійснюється за допомогою 

потенціал-керованих Са
2+

-каналів, неселективних катіонних каналів і входом 

Са
2+

 через канали, активовані вивільненням Са
2+

 з СР та роботою Na
+
/Ca

2+
-

обмінника в зворотному режимі (рис. 2.1). Вивільнення кальцію із СР також 

збільшує [Са
2+

]і. Зменшення [Са
2+

]і пов’язано з депонуванням Са
2+

 в СР та 

виштовхуванням його через мембранні Са
2+

-помпи та Na
+
/Ca

2+
-обмінники. 

Вторинні посередники, такі як ІР3, діацилгліцерол, цАМФ, цГМФ, змінюють 

[Са
2+

]і впливаючи на вищезазначені механізми (рис. 1.2, рис. 1.3)[ 16, 157]. 

ГМ проявляють високу чутливість до різних фізіологічно активних 

речовин: адреналіну (епінефрину), норадреналіну (норепінефрину), 

ацетилхоліну (АХ), гістаміну та ін. Це обумовлено наявністю специфічних 

рецепторів мембрани ГМ клітин. Якщо додати адреналін або норадреналін до 

препарату ГМ кишечника, то відбувається гіперполяризація плазматичної 

мембрани, зменшується частота ПД і м'яз розслабляється, тобто 

спостерігається той же ефект, що і при збудженні симпатичних нервів [16, 

19, 73]. 
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Норадреналін діє на α - і β - адренорецептори мембрани ГМ клітин. 

Взаємодія норадреналіну з β - рецепторами зменшує тонус м'яза в результаті 

активації аденілатциклази та утворення циклічного АМФ і подальшого 

збільшення концентрації внутрішньоклітинного кальцію в цитоплазмі. Вплив 

норадреналіну на α – рецептори, навпаки, гальмує скорочення за рахунок 

збільшення виведення іонів кальцію з м'язових клітин [19]. 

АХ впливає на мембранний потенціал клітини і викликає скорочення 

ГМ кишечника, тобто викликає дію, протилежну до дії норадреналіну. 

Додавання АХ до препарату ГМ кишечника зменшує мембранний потенціал і 

збільшує частоту спонтанних ПД. В результаті збільшується тонус і зростає 

частота ритмічних скорочень. АХ деполяризує мембрану, збільшує її 

проникність для Na
+
 і Са

+
 [13, 16]. 

 

1.1.2. Загальні механізми скоротливої активності гладеньких м'язів 

і моторики шлунково-кишкового тракту 

 

Кальцій, як і у всіх типах м'язових клітин, відіграє роль основної 

сигнальної молекули ініціації та підтримання скорочення ГМ клітин. Проте, 

у порівнянні зі поперечно - посмугованими м`язами і  м`язами серця, ГМ 

особливо збагачені різноманітними типами іонних каналів, які узгоджено 

виконують спільну функцію регуляції входження позаклітинного кальцію у 

клітину та контролюють концентрацію вільного внутрішньоклітинного 

кальцію [78]. 

Шлунково-кишковий тракт являє собою ряд трубчастих органів, які 

перетравлюють їжу, засвоюють з неї поживні речовини та воду, а також 

виводять продукти життєдіяльності. 

Зовнішні шари стінки кишечника складаються з м'язових тканин (tunica 

muscularis),  більша частина яких предсталена гладенькими м’язами.  Рухова 

активність тонкого кишечнику залежить від власної активності 

гладеньком’язових клітин, від впливу вегетативної нервової системи, а також 
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великої кількості гуморальних факторів, які синтезуються у самому 

шлунково-кишковому тракті. Гладеньком’язові клітини кишечнику 

генерують спонтанну ритмічну електричну активність та скорочення, що 

регулюються водіями ритму (пейсмекарами), механізмом Ca
2+   

сенситізації та 

гомеостазом балансу Ca
2+ 

[54, 57] 

Особливо важливу роль у регуляції моторики тонкого кишечнику 

відіграє ауербахове або міжм’язове сплетіння, головним медіатром котрого є 

ацетилхолін, а також мейснерове або підсерозне сплетіння. Він пригнічує 

активність шару поперечних м’язів, але має протилежний вплив на шар 

кільцевих (поперечних) гладеньких м’язів, стимулюючи їх скорорчення.  

Симпатичні нервовові волокна, що виходять зі грудного відділу (T9-10) 

спинного мозку пригнічують рухову активність тонкого кишечнику, а 

парасимпатична система (блукаючий нерв) її навпаки стимулює. Скорочення 

м’язів визначається основним міогенним ритмом, а на ці повільні хвилі 

накладається потенціал дії [16, 111]. 

Електричні та механічні контакти, утворені сусідніми клітинами, 

створюють синцитій, що полегшує координацію скорочень тисяч клітин 

кишечнику. Цілий комплекс регуляторних клтин та механізмів, таких як 

інтерстиціальні клітини (проміжні нейрони), мотонейрони, гормони, фактори 

запальних процесів, паракринних субстратів задіяні в міогенній активності 

при нормальних станах та паталогіях. Слід також зазначити, що 

гладеньком'язові тканини шлунково-кишкового тракту не однорідні. 

Відмінності існують в поведінці кільцевих і поздовжніх м'язів [16].  

Дослідження на декількох видах тварин надали загальну концепцію 

спряження збудження-скорочення гладеньких м'язах шлунково-кишкового 

тракту ссавців, але ці дослідження також показали значне різноманіття 

експресії іонних каналів у різних видах і в різних ділянках шлунково-

кишкового тракту. Іонні канали у гладеньких м'язах шлунково-кишкового 

тракту людини, що відповідальні за спряження збудження-скорочення і 

специфічні відповіді м'язів на нейромедіатори та інші регуляторні речовини 
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не були вивчені в достатній глибині, щоб чітко описати механізми 

збудження-скорочення.  

Як і у всіх збудливих клітин, потенціал спокою ГМК шлунково-

кишкового тракту негативний (у порівнянні зі стромальними клітинами). 

Іони Na
+
 та Са

2 + 
не перебувають у рівновазі по обидва боки клітинної 

мембрани, таким чином, це підвищує проникність мембрани для цих іонів і 

викликає їх швидкий вхід. Вхідні струми (вхід позитивних зарядів) 

призводять до деполяризації мембрани. Спряження збудження-скорочення 

ініціюється підвищенням [Ca
2+

]i [16]. Важливою рисою механізму спряження 

збудження-скорочення є деполяризація ГМК, яка викликає активацію 

потенціалзалежних кальцієвих каналів і вхід Са
2 +

 у ГМК, що підвищує рівень 

[Ca
2 +

]i.[66] У гладеньких м'язах експресуються потенціалзалежні Са
2 +

-

канали,  що побудовані з субодиниць, які кодуються CACNA1C[10, 94]. 

Згадані потенціалзалежні кальцієві канали представлені в основному L- 

типом, вони блокуються дигідропіридином або ніфедипіном. Інші види 

потенціалзалежних Са
2 +

-каналів (наприклад, Т-тип каналів) також сприяють 

входу Са
2 +

 в ГМК шлунково-кишкового тракту.[16] 

Вхід Са
2 +

 в ГМК кишечнику також відбувається через катіонні TRP 

канали [79, 150, 152, 154]. Ці канали можуть активуватися як вторинними 

посередниками, так і зовнішніми стимулами, наприклад, механічним 

розтягненням. Ці катіонні канали можуть напряму брати участь у вході іонів 

Са
2 +

, або побічно, через вхід Na
+
  і деполяризацію. Канонічні канали 

транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPC) є найбільш поширеними 

катіонними каналаим в гладеньких м'язах шлунково-кишкового тракту. 

Наприклад, одні з представників цієї підродини, TRPC4 і TRPC6, 

активуються мускариновою стимуляцією (як показано за допомогою 

нокаутних мишей) [126]. TRP - катіонні канали і можуть активуватися, 

наприклад, або внутрішньоклітинним Ca
2+

, або G-білок спряженними 

механізмами [128, 149, 150]. Інші неселективні катіонні канали можуть бути 

активовані агоністами, як нейрокініни та гормони,  і відповідно мати трохи 
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інші функції. Ефекти нейрокінінів в м'язах опосередковані NK1-рецепторами 

(в першу чергу, синтезовані в інтерстиціальних клітинах Кахаля; ICC), а 

також рецепторами NK2 (в основному синтезуються у ГМК) [16]. 

 

1.1.3. Загальні механізми скоротливої активності гладеньких м'язів 

судин 

 

Нормальний метаболізм кальцію є критично важливим для практично 

всіх аспектів функціонування клітин в серцево-судинній системі, від 

скоротливої активності кардіоміоцитів і гладеньком’язових клітин судин, до 

ендотеліальної регуляції і повільних фенотипічних змін в довгостроковій 

перспективі ремоделювання серцево-судинної системи. І навпаки, багато 

судинних захворювань, особливо гіпертонія і судинні проліферативні і 

оклюзійні захворювання, відбуваються як прямий або непрямий наслідок 

порушення регуляції рівня кальцію. Блокатори кальцієвих каналів (або 

антагоністи кальцію), що діють на потенціалзалежні кальцієві канали (ПЗКК) 

експресовані у серці і ГМК, були особливо важливими при спазмі коронарної 

артерії, в зниженні кров'яного тиску при гіпертонічній станах і в зниженні 

сили або швидкості серцевого скорочення в таких умовах, як фібриляція 

передсердь. Проте, їх корисність обмежена не тільки рамками відповідних 

клінічних умов, при яких вони можуть бути використані, але і різними 

побічними ефектами, пов'язаними з цими препаратами (наприклад, надмірна 

гіпотензія, головний біль, набряки). Зовсім іншою групою іонних каналів, в 

широкому сенсі, називають катіонні канали, які також є проникними для 

кальцію, і як було давно відомо синтезуються в серцево-судинній системі 

[12, 73,]. 

У різних типах гладеньких м'язів відбуваються характерні 

високолокалізовані примембраннні кальцієві події, більш відомі як кальцієві 

«спарки», і що мають важливе значення в регуляції скорочення ГМК. 

Кальцієві спарки виникають через одночасну активацію певної кількості 
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ріанодінових рецепторів (RyR) на саркоплазматичному ретикулумі (СР) і 

викликають великі спонтанні короткочасні вихідні струми через BKCA канали 

(так звані STOCs, [14, 17, 139]), що в свою чергу призводить до 

гіперполяризації мембрани, зменшення входу Са
2+

 через ПЗКК і 

розслаблення гладеньких м'язів артерій [93]. Навіть невелике підвищення 

рівня Са
2+

 в безпосередній близькості від ендоплазматичного ретикулума 

(ЕР) сильно потенціює активність Ca
2+

 спарків через Ca
2+

-залежне відкриття 

RyR. Ерлі та ін. [32] виявили, що в ГМК мозкової артерії раніше досліджений 

комплекс каналів RyR/BKCA доповнюється TRPV4. В цьому випадку 

активація TRPV4 викликає плавну гіперполяризацію м'язів і розслаблення 

шляхом збільшення Са
2+

 і STOC активність. Цей сигнальний каскад міг бути 

порушеним антизмістовно-опосередкованим придушенням експресії TRPV4 

[32]. 

Мембранний потенціал ГМК судин контролюється різними типами 

іонних каналів і серед них неселективні катіонні канали, що добре 

охарактеризовані електрофізіологічними методами. На сьогодні їх 

класифікація проводиться за способом їх активації, як описано нижче, а не за 

їх молекулярною подібністю. Неселективні катіонні канали судин (або так 

звані незалежні від потенціалу кальцієві канали, щоб відрізнити їх від 

класичних ПЗКК) поділяються на три основні групи. До них відносяться: 

І. Рецепторкеровані катіонні канали (ROCS), які в першу чергу 

активуються агонистом, що зв'язується з поверхнею рецептора, що 

спряжений G-білком (GPCR), такі як α-адренорецептори (α-АР) [19]. У ГМК 

ROCS відіграють важливу у формуванні і забезпеченні базального тонусу 

судин. Незважаючи на те, що вивільнення Са
2+

 завжди відбувається 

внаслідок активації фосфоліпази С (PLC) через Gq/11-білки і, отже, Са
2+ 

депо 

збіднюється до певної межі, визначальною рисою ROC каналів є взаємодія 

агоніста з рецептором, а не спустошення Са
2+ 

депо. Найбільш вивченим 

прикладом судинного ROC каналу спряженого з активацією PLC є 

норадреналін-активований неселективний катіонний канал у міоцитах 
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воротної вени кролика [14]. Авторами  було ідентифіковано, що цей 

катіонний струм IКАТ ключовий посередник у активації комплексу α1-AР 

НСКК (неселективний катіонний канал). Цей комплекс залишався 

малодослідженим, але незабаром TRPC6 було визначено головним 

учасником цього комплексу [58] у ворітній вені кролика.  Активація цього 

каналу, яка залежить від PLC опосередкованого синтезу діацілгліцерін 

(DAG) і не залежить від протеїнкінази С (ПКС), є важливим механізмом, 

який сприяє симпатичній регуляції судинного тонусу, артеріального тиску, 

центрального венозного тиску і кровотоку в різних органах [70]. Провідність 

цього каналу складає 20-25 пС і його проникність (Р) для Ва/ Na становила 

4,6 [70]. Агоністи інших GPCR (ацетилхолін, ендотелін-1, серотонін, 

ангіотензин II, вазопресин) [140] також активують судинні неселективні 

катіонні канали з аналогічними або різними сигнальними механізмами, 

фармакологічними і біофізичними властивостями, що передбачає наявність 

декількох типів ROC каналів [70, 148]. 

II. Депозалежні катіонні канали (SOCs), які активуються спустошенням 

Са
2+ 

депо самі по собі, незалежно від сигналу, який їх активує (наприклад, 

фізіологічна дія Gq/11/PLC/IP3 або пасивне спустошення Са
2+ 

депо за 

допомогою блокатора Са
2+

-АТФази (SERCA) тапсигаргина або 

циклопіазонової кислоти) і не залежить від збільшення [Ca
2+

]i. Принаймні два 

типи SOC каналів синтезуються ГМК судин, які відрізняються за їх іонною  

селективністю і механізмами активації [4, 11, 46]. На сьогодні до кінця не 

з’ясовно, який власне механізм лежить в основі активації SOC, однак, є 

свідчення, що деякі представники TRP-каналів взаємодіють з комплексом 

SOC або з білками Orai1 та STIM1 [11, 12, 143]. 

III. Механочутливі або канали, що активуються розтягненням (SAC), 

які в першу чергу реагують на розтягнення мембрани. Ця властивість 

відрізняє їх від інших іонних каналів, багато з яких мають різний ступінь 

механічної чутливості і реагують головним чином на інші стимули, такі як 

зміна потенціалу мембрани або ліганди. Таким чином, SAC канали 
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специфічно перетворюють механічну стимуляцію в деполяризацію 

мембрани, що призводить до відкриття ПЗКК, підвищення рівня [Ca
2+

]i і 

скорочення ГМК судин. Ці канали в фізіологічних і експериментальних 

умовах можуть бути активовані за рахунок збільшення тиску всередині 

судини, набухання клітин, індукованого гіпотонічним розчином і шляхом 

зміни тиску всередині піпетки під час реєстрації струмів методом петч-

клемп. SAC канали були добре охарактеризовані в вісцеральних і судинних 

гладеньких м'язах. Хоча існує декілька різних запропонованих механізмів 

активації SAC, їх загальні властивості в різних ГМК судин, такі як іонна 

селективність (наприклад, потенціал реверсії цих струмів зазвичай близький 

до 0 мВ) і  провідність в досить вузькому діапазоні від 23 до 39 пС  [4, 11, 46, 

60], досить схожі. Однак регуляція SAC каналів досить різноманітна [2, 3], 

що передбачає відмінності в механізмах передачі сигналу. Специфічні 

блокатори SAC каналів відсутні, що ускладнює розпізнавання різних 

підтипів судинних SAC [91, 133]. 

Незалежні від потенціалу катіонні канали особливо важливі для 

передачі кальцієвих сигналів в ендотеліальних клітинах, де взагалі відсутні 

ПЗКК. Ці канали відіграють центральну роль в регуляції судинного тонусу і 

проникності, ангіогенезі, ремоделюванні судин і беруть участь в 

проліферативних паталогіях. Подібно судинник ГМК, в ендотелії 

експресуються всі основні типи неселективних катіонних каналів, в тому 

числі ROC, SOC, SAC, які формуються за участі TRP та іншіх білків 

(наприклад, у випадку SOC це STIM та Orai) [12, 70]. Швидко зростають 

обсяги даних про участь в судинних захворюваннях представників родини 

TRP каналів [58, 60, 91, 71, 89]. 
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1.2 Загальна характеристика родини TRP-каналів 

 

1.2.1. Класифікація TRP-каналів 

 

Родина TRP (Transient Receptor Potential, канали транзієнтного 

рецепторного потенціалу) каналів ссавців представляють собою групу 

іонних каналів, розташованих в основному у плазматичній мембрані багатьох 

типів клітин тварин і людини. Існує близько 28 TRP каналів, які подібні між 

собою за будовою. Більшість з цих каналів є медіаторами різних відчуттів, 

таких як відчуття болю, спеки, тепла або холоду, різніх видів смаку, тиску і 

зору. В організмі ссавців, деякі TRP- канали, як вважається, слугують за 

мікроскопічні термометри і використовуються в тварин для відчуття різниці 

між гарячим та холодним. Деякі TRP-канали активуються молекулами, 

знайденими в спеціях, а саме у часнику (алліцин), перцю чилі (капсаїцин), 

васабі (аллілізотіоціанат), інші активуються ментолом, камфорою, м'ятою, і 

іншими охолоджуючими компонентами, треті активуються молекулами, 

знайденими в канабіс (тобто THC, CBD та CBN). Деякі діють як сенсори 

осмотичного тиску, об`єму, розтягнення і вібрації. Ці іонні канали мають 

відносно невибіркову проникність для  катіонів, у тому числі для іонів 

натрію, кальцію та магнію [21, 22, 23, 37]. 

 Вперше TRP-канали були виявлені в мутантному штамі плодової 

мушки Drosophila. Спонтаннна trp мутація полягала в генерації 

транзієнтного потенціалу сітківки у відповідь на тривалий світловий стимул. 

Дослідження родини TRP почалися з клонування генів Drosophila, білок яких 

приймає участь у зоровій функції та входить до складу фоторецепторів. 

Рецептор родописну мушки, на відмінну від хребетних, спряжений через Gq-

білок із сигнальним каскадом гідролізу фосфоліпідів фосфоліпазою Ц (PLC-

β), що веде до напрацювання двох вторинних посередників – діацилгліцеролу 

(DAG) та інозитолтрифосфату (IP3) і пов`язаного з цим збільшенням 

внутрішноьклітинної концентрації кальцію. Кінцевий продукт цього 
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сигнального шляху ІР3 , який через взаємодію з ІР3- рецептори (ІР3-R) 

мембрани ендоплазматичного ретикулюма спричинює вивільнення 

депонованого кальцію, надав ідею, що цей канал може активуватися, будучи 

ключовим компонентом молекулярної системи так званого депо залежного 

входу кальцію (Store-Operated Calcium Entry - SOCE). Пізніше, TRP-канали 

були також виявлені і у хребетних, де вони експресуються повсюдно, в 

багатьох типах клітин і тканин [21-23, 29, 48, 105].  

Більшість TRP-каналів складаються з 6 трансмембранних спіралей, так 

само, як і калієві канали, з внутрішньоклітинними N-і С-кінцями. Проте ці 

канали не являються потенціалзалежними, тому що четверта трансмембранна 

спіраль не містить послідовність з позитивно заряджених амінокислотних 

залишків, що утворюють сенсор потенціалу у KV-каналів (рис. 1.2).  

TRP- канали  активуються і регулюється за допомогою різноманітних 

стимулів і синтезуються майже в усіх системах організму (Табл.1) [21, 132].  

 

 

 

Рис. 1.2. Мембранна топологія TRP-каналу: 6 трансмембранних 

доменів (ТМ), Р – петля, N – та C-цитоплазматичні кінці (адаптовано з 

Clapham et al, Nature Rev, 2001). 
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На основі гомології послідовностей TRP-канали об`єднані у сім 

підродин: TRPC (Canonical, канонічні), TRPV (Vanilloid, ванілоїдні), TRPM 

(Melastatin, меластатинові), TRPA (Ankyrin, анкіринові), TRPP (Polycystin, 

поліцистинові), TRPML (Mucolipin, муколіпінові), TRPN (NOMP – NO 

mechanopotential, механочутливі), причому в кожній з них , крім TRPN, 

ссавці мають своїх представників (рис. 1.3 та 1.4) [82, 83, 138].  

 

 

 

 

Рис. 1.3. Ключові структурні домени і  відмінності каналів TRP родини: 

трансмембранні домени (червоний колір), анкіринові повтори (А, зеленим 

кольором), TRP-скринька (синій колір), ензиматичний домен (рожевий 

колір), Р – петля. 
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Рис. 1.4. Дерево гомологічності родини TRP-каналів людини, де 

представлено шість підродин  (адаптовано з Nilius and Owsianik et al, Nature, 

2011). 

 

Біоінформаційне сканування геномних баз даних вказує на те, що 

практично всі гени TRP-каналів ссавців на сьогодні вже ідентифіковано. З 

перелічених підродин найбільш вивченими є  TRPC, TRPV і TRPM, оскільки 

саме їх представників було історично першими ідентифіковано [82]. 

 

Тип  Канал  Експресія  Фізіологія / патологія 

 

 

 

TRPC1 

 

 

Мозок, серце, нирки, 

легені, СМ, простата, 

тести кули, яєчники; 

Рецептор керований 

вхід Ca
2+

, секреція, 

скорочення ; 
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TRPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRPC 

TRPC2 

 

 

TRPC3 

 

 

TRPC4 

 

 

 

TRPC5 

 

TRPC6 

 

 

 

 

TRPC7 

Вомероназальний орган, 

мозок, серце, нирки, 

тестикули; 

Мозок, плацента, серце, 

СМ, ГМ; 

 

Мозок, тести кули, 

плацента, наднирники, 

ендотелій; 

 

Мозок, легені, плацента, 

тестикули; 

Легені, серце, мозок, 

м`язи; 

 

 

 

Серце, легені, мозок, 

селезінка, тестикули; 

Сприйняття 

феромонів у гризунів; 

 

Тонус резистивних 

артерій, регуляція 

альвеол; 

Агоністзалежна вазо 

релаксація у 

васкулярному 

ендотелії ; 

Не встановлено; 

 

Генерація вхідного 

катіонного струму у 

відповідь на 

вивільнення DAG 

стимуляції GPCR; 

Генерація вхідного 

катіонного струму у 

відповідь на 

вивільнення Gq-

спряжених GPCR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRPV1 

 

 

 

TRPV2 

 

Переважно сенсорні 

ганглії, а також 

головний і спинний 

мозок; 

Переважно дорзальні 

ганглії, головний і 

Ноцицепція / 

запальна термічна 

гіпералгезія; 

 

Відчуття термічного 

болю; 
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TRPV 

 

 

TRPV3 

 

 

 

TRPV4 

 

TRPV5 

 

TRPV6 

спинний мозок, 

селезінка, легені; 

Сенсорні ганглії, 

головний і спинний 

мозок, шкіра, волосяні 

фолікули, язик, шлунок; 

Мозок, печінка, нирки, 

серце, легені, тестикули;  

Кишечник, нирки, ПШЗ, 

плацента; 

Кишечник, нирки, ПШЗ, 

простата; 

 

 

Відчуття теплоти; 

 

 

 

Відчуття змін 

осмолярності; 

Епітеліальний 

транспортер кальцію; 

Епітеліальний 

транспортер кальцію / 

передбачається роль в 

канцерогенезі 

меланоми; 

 

Табл. 1. Типи, фармакологія, експресія, фізіологічна і патологічна роль 

основних пороформувальних субодиниць TRP-каналів ссавців. 

 

1.2.2. Загальна характеристика підродини TRPC-каналів 

 

Підродина TRPC каналів включає сім представників, що найбільш 

всього подібні за послідовністю з TRP каналами Drosophila. За 

особливостями будови, ця підродина має низку схожих характеристик. 

Важливим є наявність із цитоплазматичного боку S6-сегменту з 23-25 

амінокислотних залишків, яка називається TRP доменом. На проксимальному 

С-кінці каналу розміщена так звана TRP-скринька (TRP box), що складається 

з інваріантної послідовності шести амінокислот – EWKFAR (вона є 

незмінною для абсолютно всіх TRPC і входить до складу TRP домену), також 

поблизу N-кінця знаходяться три-чотири анкірінових повтори (ankyrin 
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repeats), які, як відомо, відіграють важливу роль в білок-білкових взаємодіях 

[42, 84, 85, 87, 104] .  

 

 

 

Рис. 1.5 Доменна структура двох різних ізоформ TRPC4, що 

відрізняються на 84 амінокислотні залишки. Типові структури TRPC4: 

трансмембранні сегмент (ТМ), TRP домен, TRP-скринька, СаМ-зв’язуючий 

домен, N- та С-кінці. 

 

 Представники підродини TRPC формують неселективні катіонні 

канали з досить варіабельним співвідношенням Ca
2+

 / Na
+ 

- проникностей. 

[17].  

У мозку ссавіців переважають TRPC1, TRPC4 і TRPC5, і вони щільно 

експресуються в ділянках лімбічної системи головного мозку, а саме в 

гіпокампі, префронтальній корі і в бічних перегородках. [84, 85, 87]. 

Загалом, TRPC канали розглядаються як такі, активація яких тісно 

пов`язана із рецептор стимульованим сигнальним шляхом гідролізу 

фосфоліпідів різними лізоформами фосфоліпази Ц (PLC), так для TRPC3, 

TRPC6 і TRPC7 в більшості випадків була показана можливість прямої 

активації одним з кінцевих продуктів шляху – діацилгліцерлом (DAG). На 

противагу цьому  TRPC 1, TRPC 4 і TRPC 5 не відповідають на DAG , але 

вони натомість відкриваються у зв'язку з виснаженням внутрішньоклітинних 

депо кальцію, завдяки цим ознакам їх вважали одним з SOC/CRAc-каналів. 
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[3, 107] TRPC6 і TRPC4 залучені на початкових стадіях хвороби Альцгеймера 

[20, 89, 91].  

Серед одинадцяти сплайс варіантів, ідентифікованих на сьогоднішній 

день, TRPC4α і TRPC4β (рис. 1.5) є найбільш широко представлені і 

функціонально охарактеризовані [36]. TRPC4 експресується в різних органах 

і типах клітин, включаючи сому і дендрити численних типів нейронів; 

серцево-судинної системи, включаючи ендотеліальні, гладеньки м'язи, і 

клітини серця; міометрій і скелетні м'язові клітини; нирки;  клітини імунної 

системи. Рекомбінантний і нативний TRPC4 канали надзвичайно різняться у 

проникності та інших біофізичних властивостях, фармакологічній модуляції і 

умов активації в залежності від навколишнього середовища клітини. Вони 

варіюються від Са
2+

-селективних депозалежних каналів вхідного 

випрямлення і до депонезалежних, переважно проникних для Na
+
 каналів, які 

активуються Gαq- і / або Gαi-білками спряженими з рецепторами [61, 65]. 

Таким чином,  TRPC4 канали сприяють агоніст-індукованому входу Са
2+

 

прямо або побічно через деполяризацію і активацію потенціазалежних Са
2+

 

каналів [39, 43].  
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Рис. 1.6. Загальна схема активації TRPC4 каналів через мускаринові 

катіонні М2 і М3 типи з подальшим скороченням гладеньком’язовї клітини. 

 

1.2.3. Загальна характеристика підродини TRPV-каналів 

 

Назва підродини TRPV походить від класу речовин рослинного 

походження  - «ванілоїдів» (vanilloids), які містять так звану ванілілову групу 

(vanillyl group).  Перший представник цієї підродини (який було віділено та 

вивчено) TRPV1, виявився чутливим до капсаїцину, гострий інгредієнту 

"пекучого" перецю чилі, і, відповідно TRPV1 також іноді згадується як 

капсаїциновий або ваніллоїдний рецептор.  

Кількість різновидів TRPV каналів різняться між видами. У червів 

п`ять видів, у птахів тільки два, миші і люди мають по шість різних 
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рецепторів. TRPV канали можуть також об`єднюватися та утворювати 

гетеромери, які мають унікальну провідность і властивості, що збільшує їх 

функціональну різноманітність [33, 82, 83]. 

Вперше TRPV4 канали були охарактеризовані у 2001 році. TRPV4 – це 

неселективні катіонні канали з більшою провідністю для іонів Ca
2+

 та Mg
2+

,  

аніж для Na
+
,  який при активації спричинює вхід Ca

2+
 в клітину. За 

відсутності двовалетних катіонів TRPV4 також проникний для одновалетних; 

послідовність проникності у ицх каналів наступна K+>Cs+>Rb+>Na+>Li+.У 

ссавців, кілька членів родини TRP каналів чутливі до підвищеної 

температури, що робить їх термоканалами [33, 90, 131].  

Провідність поодиноких TRPV4 каналів більше при позитивних (80-

100 пС), ніж при негативних значеннях потенціалу (30-60 пС), а також вольт-

амперна залежність TRPV4 струмів у конфігурації «ціла  клітина» 

представляє вихідне випрямлення (з невеликим вхідним випрямленням при 

дуже негативних значеннях потенціалу). Цей процес залежить від 

позаклітинної концентрації іонів Ca
2+

, що в той же час проникає і блокує 

TRPV4 [33, 131]. 

TRPV4 реагує на осмотичні зміни в навколишньому середовищі клітин 

шляхом збільшення або зменшення його активності в гіпотонічних і 

гіпертонічних розчинах, відповідно, тим самим підтримуючи системний 

гомеостаз об’єму клітини. TRPV4 також реагує на механічні стимули, такі як 

розтягнення. Його осмотична і механічна чутливість залежить від активації 

фосфоліпази А2 і постійного синтезу арахідонової кислоти, метаболітів 

епоксіекозатрієноі кислоти (EET), цитохрому P450 тощо. Помірне тепло (24-

38 
0
С) активує TRPV4 в гетерологічно експресованих системах і нативних 

тканинах, хоча інші дослідження не показали ніякої ролі в TRPV4 в 

термочутливості миші. Мутація в PIBS або Y556 знижує активацію TRPV4 

під впливом тепла [77, 81, 121, 134, 135, 136]. 
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1.2.4. Функціональна роль родини TRP-каналів у діяльності 

гладеньком’язових клітин. Роль TRPC4 у регуляції скорочення 

гладеньких м’язів тонкого кишечнику  

 

У фізіологічних умовах зміни тонусу ГМ (або їх скорочення, або 

зменшення існуючого тонусу ГМ), як правило, викликано або принайми 

пов'язано зі змінною мембранного потенціалу. Таким чином збудження ГМ 

клітин, у вигляді потенціалів дії, здатне виникати у вигляді більш повільної 

зміни потенціалу у менш збудливих або незбудливих ГМ (повільні хвилі), що 

спричинює вхід кальцію через потенціалзалежні кальцієві канали (ПЗКК). 

Це, у свою чергу, може викликати кальцій-індукований вихід кальцію (CICR

), що надає додаткове джерело кальцію. Крім того, гіперполяризація 

мембрани ГМ клітин викликає розслаблення шляхом інгібування потенціалу 

дії і зниження активності ПЗКК. Хоча ПЗКК та CICR і забезпечують основне 

надходження кальцію для скорчення ГМ, існує інша група іонних каналів, 

неселективних катіонних каналів, а саме TRP-каналів які відіграють 

найважливішу роль у реагуванні ГМ на різні подразники і зміни. Дійсно, 

різні TRP експерсовані у ГМ є посередниками первинної відповідді на 

численні нейротрансмітери і гормони, розтягнення, ліпідні вторинні 

месенджери, і різноманітні метаболічні/і оточуючі фактори. Більше того, 

останні данні свідчать про те, що TRP мають важливе значення не тільки для 

регулювання скорення ГМ ,але і для регуляції повільних фенотипічних змін, 

проліферації ГМ клітин, міграції та процесів, які особливо важливі для 

функціонування судин та розвитку їх хвороб [16, 41, 95]. 

TRP-канали присутні в клітинах ГМ для забезпечення  Na 
+
, Ca

2 + 
і Mg

2 + 

входу,  що не тільки безпосередньо сприяє кальцієвій сигналізації, але також 

викликає деполяризацію мембрани і, отже, відкриття ПЗКК, підвищення 

електричної активності, і в кінцевому підсумку скорочення ГМ. Важливість 

TRP-каналів для функціонування ГМ була визначена вже більше 40 років 

тому. Ранні численні дослідження зафіксували зміни  іонної проникності 
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мембрани клітини ГМ у відповідь на різні природні ліганди (наприклад, 

ацетилхолін, катехоламіни, ангіотензин II, гістамін, брадикінін, окситоцин, 

простагландинів) і показав істотно важливий зв'язок між цими змінами і 

скороченням ГМ клітин. Також було показано не реагування цих іонних 

каналів на дію "класичних " блокаторів кальцієвих каналів, таких як 

верапаміл, D600, або ніфедипін, і непотенціал-залежна природа їх активації 

[23, 87, 104]. 

Подальші дослідження показали, що властивості цих каналів були 

набагато більш складними, аніж спочатку передбачалося. Таким чином на 

данний момент є переконливі докази того, що в ГМ є принаймні три різних 

шляхи входу Ca
2+

  для ініціації та підтримання скорочення. Це такі шляхи: 1) 

через ПЗКК; 2) кальцієві рецептор залежні катіонні канали (ROC)  3) кальцій 

депозалежні катіонні канали (SOC) [16]. 

Крім того, їх властивості (наприклад, фармакологічні властивості, 

біофізичний "підпис", регуляція)  показують значне різноманіття різних 

представників семи підродин у вісцеральній ГМ [87, 154]. 

У ГМ судинах, неселективні катіонні канали вже давно визнані, як 

важливі мішені дії збуджуючих нейротрансмітерів і подальшої каскадної 

сигналізації через G-білки [149, 150. 153]. Перший переконливий доказ 

впливу нейротрансмітеру на катіонну провідність було отримано за 

допомогою електрофізіологічного методу Patch-clamp і подальшого 

аналізу записів-відповідей на ацетилхолін —основний збудливий 

нейротрансміттер в різних вісцеральних ГМ, в тому числі ГМ тонкої кишки 

кролика. Це дослідження показало, зокрема, що ацетилхолін індукує потік 

катіонів всередину клітини, який характеризується незвичайною змінною 

напруги (U-подібної вольт-амперною характеристикою при негативних 

потенціалах). В основному ці канали (з провідністю 20-25 рС) проникні як 

для Na
+
 так і для K

+
 , що було пізніше досліджено на міоцитах морської 

свинки. Цей мускариновий катіонний струм (мIКАТ) залишається найбільш 

вивченим прикладом G-білок рецепторної (GPCR) регуляції струму 
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непотенціазалежних каналів у ГМ судин. Катіонні TRP струми були 

зареєстровані в клітинах ГМ шлунку, товстої кишки і дихальних шляхів, і 

таким чином цей струм, має досить важливе значення для функції 

вісцеральних ГМ. В багатьох ГМ судин, включно також у судинах травного 

тракту, коекспресуються підродини M2 та M3 мускаринових рецепторів, які є 

посередниками між фізіологічним впливом парасимпатичного 

нейротрасмітера ацетилхоліну та збудженням і скороченням ГМ. Вплив на 

мускаринові рецептори спричиняє відкриття неселективних катіонних 

каналів ГМ травного тракту, як наслідок виникає деполяризація, що це у 

свою чергу, призводить до збільшення входу кальцію через ПЗКК, 

відбувається скорочення ГМ, і просування вмісту шляхом моторики 

кишечника [16, 102, 123]. 

Уже в ранніх дослідженнях мIКАТ, його складна регуляція 

внутрішньоклітинного Ca
2+

 і мембранного потенціалу, а також стала 

очевидною участю G-білка в його активації. Подальші дослідження з'ясували 

синергічну роль М2 і М3 підтипів рецепторів ацетилхоліну і передачу сигналу 

через складну систему  сигнальних каскадів, що включає активацію 

фосфоліпази Ц (PLC), (M3/Gq/11/PLC шлях) і активація Gi/о - білку (вплив M2), 

вони всі беруть участь в генерації мIКАТ. На рівні дослідження одинарних 

каналів, принаймні три різних TRP-канали є посередниками мIКАТ струму, 

також доведено. що М2 і М3 підтипи рецепторів диференційно регулюють ці 

канали за допомогою трьох різних холінергічних сигнальних шляхів. Як вже 

було описано, для рецептора залежної провідності  мIКАТ показує незвичайну 

вольт-амперну (IV) залежність, яка має U-подібну форму при негативних 

потенціалах і, крім того, показує виражене подвійне випрямлення при 

реверсному потенціалі [102, 123, 154]. 

Це типові біофізичні властивості елементів гетерологічно 

синтезованних TRPC4 та TRPC5 каналів, які також мають інші властивості (в 

першу чергу, активацію через G-білки і внутрішньоклітинну кальцієву 

залежність), які узгоджуються з мIКАТ властивостями. Крім того, TRPC4 
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асоціюється з PLC через PDZ домен, що містять білок, NHERF. Послідовно, 

дослідження синтезу TRP в ГМ клітинах травного тракту за допомогою 

методу молекулярної біології RT-PCR показало експресію генів TRPC4/6/7-

каналів з найвищим рівнем синтезу TRPC4. Нарешті, недавні дослідження 

рецепторів і каналів з використанням knock-out мишей виявили специфічну 

роль М2 і М3 рецепторів у регуляції мIКАТ струмів і надала кінцеві доказів, що 

TRPC4 (> 80%) і TRPC6 (залишковий струм) беруть участь в генерації мIКАТ 

струму. Таким чином холінергічний зв`зок збудження-скорочення у 

вісцеральних ГМ включає в себе сигнальний каскад, що призводить до 

збільшення [Ca
2 +

]і  в результаті вивільнення іонів кальцію індукованного IP3 

рецептори (M3/Gq/11/PLC системою), а також активацією входу іонів кальцію 

через ПЗКК через TRPC4/6-спряжену деполяризацію мембрани (викликану 

при взаємодії між M3/Gq/11/PLC та M2/Gi/o систем). Тому ПЗКК добре 

виражені в поперечносмугастих м'язах, а TRPC4/6 каналів, ймовірно, 

відіграють відносно незначну роль в прямому калієвому вході [20, 65, 97, 

106]. 

TRPC-канали,  їх конкретна роль у фізіологічних процесах часто є 

невизначеною, тому що канали (представники цієї підродини) мають схожі 

біофізичні і регуляторні властивості між собою, тому надекспресовані TRPC 

канали не були достатньо вивченні в нативних клітинах. Недостатність 

селективних блокаторів і агоністів каналів, а також підходящих антитіл для 

виявлення білку TRPC-каналів у нативних клітини тільки ускладнили 

вирішення цієї проблеми.  

Останні дослідження показують, що активність каналу залежить від 

TRPC4 і TRPC6, які істотно сприяють нейрогенному холінергічному 

скороченні смуг ГМ і активності ГМ шлунково-кишкового тракту в 

природних умовах [20, 61, 76, 107]. 
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1.2.5. Роль TRPV4-каналів у функціонуванні та розвитку судинних 

захворювань  

 

Функціональна ролі TRP-білків в судинних ГМ має бути ще більш 

ширше вивчена. У судинах ряд нейромедіаторів і гормонів проявляють свою 

дію шляхом активації TRP рецептор- або депо-керованими шляхами. 

Аналогічно до вищеописаної дії мускаринових агоністів на вісцеральні ГМ, 

активація альфа-адренорецепторів (α-АР) за допомогою норадреналіну або 

адреналіну в ГМ судинах підвищує проникність мембран для іонів Na
+
, K

+
, 

Cl
-
 .3 α1-АР широко експресовані в ГМ судин, де вони відіграють центральну 

роль в симпатичній регуляції кров'яного тиску. Сигнальні шляхи багато в 

чому аналогічні до вищезгаданих мускаринових рецепторів в вісцеральних 

ГМ і включає в себе як стимуляцію ферменту PLC з подальшим IP3-

індукованим вивільненням Ca
2+

, а також активацію вхідного катіонного 

струму (названий α1-AР-TRP). Знову ж таки, ці канали можуть вивільняти 

Са
2+

 як безпосередньо, так і опосередковано через деполяризацію мембрани і 

відкриття ПЗКК [146, 154]. Струми активуються через каскад α1-

AР/Gq/11/PLC/ діацилгліцерин (DAG), і він показує характерну S-подібну 

потенціал залежність. Цікаво, що зовнішній Ca
2+

 чинить як стимулюючий і 

пригнічуючий ефект на α1-AР-TRP каскад [128]. Ця особливість, а саме 

узгодженість потенціалзалежних і фармакологічних властивостей між 

нативним α1-AР-TRP комплексом і гетерологічно експресованим   TRPC6 

каналом та селективно пригніченим нативним струмом з TRPC6 

антисмисловими олігонуклеотидами, показали, що TRPC6 є важливим 

компонентом α1-АР-комплексу [154]. Слід зазначити, що інші PLC-

стимульовані рецептори, такі як вазопресинів рецептор і рецептор фактора 

росту тромбоцитів тощо, можуть також викликати активацію TRPC6 каналів, 

маючи на увазі що цей канал може служити в якості загального шляху для дії 

різних агоністів рецепторів, що викликають вазоконстрикцію [43].  
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Останні дослідження також підтверджують роль TRPC6 в проліферації 

ГМК легеневих судин. Існують також переконливі докази причетності 

TRPC1/4/5 до комплексу SOC в ГМ судин, в той час як інші канали TRP 

(зокрема, TRPV2 і TRPM4) були причетні до механо-активованих струмів 

[92, 133, 155] Також з'являються докази функціональної експресії TRPM8 і 

TRPV4 в судинах [37,38] . На додаток до того, що вони беруть участь в таких 

процесах як SOC, ROC, і SAC, судинні TRP були описані в багатьох інших 

функціях, включаючи їх ролі в гомеостазі Mg
2+

,окислювальному стресі, 

термочутливість, проліферації і міграції клітин, і при ушкодженнях судин 

[30, 33, 74]. 

Вище обговорювалися різноманітні механізми активації каналів, що 

паралельно відбуваються з різноманітними функціями TRPV-каналів у 

судинах. Зацікавленість у вивченні властивостей цих каналів інтенсивно 

зросла за останні п`ять років. Функції каналу варіюють від механосенсорної 

трансдукції і регуляції міогенної артеріальної відповідді до транспорту Mg
2+

 

при гіпертонії, і від чутливості до холоду та до запалень судин. TRPV4 

канали можуть бути залучені до цілого ряду патофізіологічних процесів, 

наприклад, окисно-індукованні судинні травми, церебральна ішемія, інсульту 

тощо. Відомо, що обидва канали - TRPV4, і раніше досліджений TRPC6,  

залучені в генерацію міогенної відповіді у зв'язку з їх прямою або непрямою 

механочутливістю. TRPV4-канали у значній кількості експресуються в 

ендотелії та гладеньких м’язах легеневих артерій, нейронах спинномозкових 

гангліях, клітинах серця, легенях, кістках, печінці тощо [58, 60]. Канал реагує 

на осмотичні зміни в навколишньому середовищі клітини шляхом 

збільшення або пригнічення своєї активності у гіпотонічних і гіпертонічних 

розчинах, відповідно, сприяючи тим самим клітинному і системному 

гомеостазу об`єму рідини в організмі. Також TRPV4 реагує на механічні 

подразники та помірне теплові стимули (24-38 °С) [30, 135, 136]. За 

біофізичними показниками проникність для іонів Ca
2+

, Mg
2+

 Ba
2+

, Sr
2+

 у 

TRPV4 майже однакова, але за фізіологічних умов іони Ca
2+

 найбільше є 
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найбільш проникними через цей канал... Відомо, що TRPV4 регулюють 

судинний тонус. У мишей з нокаутними генами TRPV4-каналів на фоні 

гіпоксії значно пригнічувався розвиток легеневої гіпертензії, гіпертрофії 

правого шлуночка і ремоделювання судин (зменшення розміру судин) [28, 

58, 60, 141, 144], тому можна зробити висновок, що TRPV4 мають вважливе 

значення у сигнальному каскаді розвитку легеневої гіпертензії при гипоксії.  

Важливо зазначити, що вони можуть сприяти розвитку механічної 

гіпералгезії при запаленнях та ушкодженнях тканин. Останні дослідження 

показали, що TRPV4-канали підсилюють чутливість судин до хронічної 

гіпокисичної легеневої гіпертензії, а також надмірно експресуються за цих 

умов, що робить їх перспективними мішенями для лікування цих 

захворювань [146, 148]. Однак нині недостатньо відомо про властивості 

цього каналу в легеневих артеріях. 

 

1.2.6. Проблеми і перспективи вивчення TRP-каналів  

 

Багатофункціональні неселективні катіонні TRP-канали є важливими 

ланками у  регуляції функцій ГМ судинних і вісцеральних тканин і також 

слугують новими потенційнйними мішенями при лікуванні захворювань цих 

систем. Зараз доступні численні фармакологічні засоби для вивчення 

представників підродини TRP, але також існують значні проблеми, 

враховуючи, що: 

а) більшість лігандів мають обмежену селективність; 

б) переважна більшість досліджень було виконано на штучних системах 

клітин, зі значними відмінностями у фармакологічних властивостях 

рекомбінантних TRP залежно у якій системі відбувалася експресія каналу; 

в) гетеромультимеризація різних ізоформ TRP-каналів і їхня взаємодія з не-

TRP білками у нативних клітинах судин також може змінювати їхні 

фармакологічні властивості [86, 154]. 
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Таким чином, будь-які спроби дослідження функціональної ролі 

родини TRP в нативних клітинах вимагає поєднання різних наукових 

підходів, використання декількох лігандів, щоб охарактеризувати 

фармакологічні особливості данного каналу, а також його біофізичний 

"підпис". 

Використання методів молекулярної біології, таких як технологій 

антизмістовних або міРНК були широко використані в дослідженнях TRP-

каналів судин, таким чином були спроби подолати проблеми обмеженої 

селективності наявних на сьогоднішній день фармакологічних інструментів. 

Безсумнівно також перспективним є метод використання антитіл до 

позаклітинних петель поблизу ділянки пори каналу. Генетичні дослідження 

спадкових захворювань і використання моделей knockout мишей виявляють 

специфічну роль TRPV-каналів в різноманітних біологічних процесах, таких 

як гомеостаз концентрації магнію, міграції клітин, запальних процесах і 

відчуття тепла і смаку. Ці моделі будуть незамінні в розшифровці конкретної 

ролі TRPV-каналів у судинній системі в майбутніх дослідженнях, зі 

застереженнями щодо можливої компенсаційної над- або недо- регуляції 

інших іонних каналів або зміною експресії транскрипційних чи ростових 

факторів [86, 154]. 

За допомогою усіх цих методів за останні роки було здійснено декілька 

захоплюючих проривів в дослідженнях визначення ролі TRP-каналів у 

судинах. Вони основані на знаннях про активаційні механізми і 

функціонкціональні властивості гетерологічно експресованих TRPC-каналів, 

але також було отримано нові неочікувані данні щодо  механосенсерної ролі 

TRPV4 каналів у судинах. Інші численні функції TRPV-каналів судин 

можуть бути виявлені на основі вже відомих властивостей, Ця область 

досліджень ставить ще багато складних завданнь, і, ймовірно, має багато 

несподіваних сюрпризів [21-23, 82, 132, 133].  

Одним з основних методів дослідження іонних каналів/ рецепторів, 

зокрема TRP-каналів  є  метод петч-клемп Patch-clamp (метод локальної 
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фіксації потенціалу клітинної мембрани) — один з методів електрофізіології, 

що дозволяє ізолювати фрагмент клітинної мембрани з наявними в 

ньому рецепторами —іонними каналами, задавати певну різницю потенціалів 

через цей фрагмент, створювати з обох боків мембрани середовище з певним 

іонним складом та вимірювати при цих, добре контрольованих, умовах, 

електричний струм через канали [154].  

Величезна аналітична потужність цього методу полягає в тому, що він 

дозволяє спостерігати за поведінкою і хімічними перетвореннями 

окремих молекул. Різні модифікації методу дозволяють в експерименті 

змінювати різноманітні — а в сумі практично всі, що цікавлять дослідника — 

фактори, які здатні впливати на поведінку іонних каналів. Головною метою 

методу є дослідження трансмембранних іонних потоків (струмів) [154].  

На сьогоднішній день актуальною темою в молекулярній біології є 

пошук мікроРНК, які виступають альтернативними регуляторами. Вже відомі 

мікроРНК, що беруть участь у регуляції клітинного циклу та апоптозу у 

рослин, дрозофіл та нематод; у людини мікроРНК регулюють діяльність 

імунної системи  і розвиток гематопоетичних стовбурових клітин. 

Використання методів молекулярної біології, таких як технологій 

антизмістовних або міРНК були широко використані і в дослідженнях TRP-

каналів судин, таким чином були спроби подолати проблеми обмеженої 

селективності наявних на сьогоднішній день фармакологічних інструментів. 

МікроРНК(міРНК) – це ендогенні малі некодуючі молекули РНК, які 

відіграють важливу регуляторну роль в експресії генів еукаріотів. 

Дослідження виявили багатоманітні функції молекул міРНК в негативній 

регуляції (деградація транскриптів, супрессія трансляції),  а також можлива і 

позитивна регуляція (активація транскрипції та трансляції) [130].  

Безсумнівно також перспективним є метод використання антитіл до 

позаклітинних петель поблизу ділянки пори каналу. Генетичні дослідження 

спадкових захворювань (на прикладі TRPM6 дефекту в HSH) і використання 

моделей knockout мишей виявляють специфічну роль TRPM-каналів в 
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різноманітних біологічних процесах, таких як гомеостаз концентрації 

магнію, міграції клітин, запальних процесах і відчуття холоду і смаку. Ці 

моделі будуть незамінні в розшифровці конкретної ролі TRPM- каналів у 

судинній системі в майбутніх дослідженнях, зі застереженнями щодо 

можливої компенсаційної над- або недо- регуляції інших іонних каналів або 

зміною експресії транскрипційних чи ростових факторів [155]. 

Також популярним методом досліджень каналів є трансфекція - процес 

введення введення рекомбінанатної ДНК каналу/рецептора в клітини людини 

чи тварин невірусним методом для його подальшої експресії і дослідження 

білкового продукту. Аналогічний процес щодо бактерій, дріжджів і рослин 

називається трансформація. Трансфекція зазвичай включає утворення в 

плазматичної мембрані отворів через які всередину клітини може проникати 

позаклітинний матеріал. Трансфікованим може бути генетичний матеріал, 

такий як ДНК або РНК, а також білки, наприклад, антитіла. Для трансфекції 

часто використовують сильне електричне поле (електропорація) або 

електростатично заряджені ліпіди, здатні до утворення ліпосом, структур, які 

зливаються з плазматичною мембраною, викидаючи всередину клітини 

укладений у них матеріал. Відомі й інші методи трансфекції [154]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали та реактиви 

 

2.1.1. Експериментальні тварини 

 

В експериментах використано мишей-самців (вік 3 міс.) лінії BALB/c 

середньою вагою 30-35 г та щурів-самців (вік 3 міс.) лінії Вістар масою 180-

200 г. Тварин утримували за стандартних умов віварію Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України. Також викристовували мишей-самців 

лінії C57/BL6 wild type  (віку 75-90 днів, вагою 25-30г ), яких утримували у 

віварію Медичної школи Вашингтонського університету м. Сент-Льюїс у 

відповідності з керівними принципами розробленими Національним 

інститутом охорони здоров'я США. 

Всю експериментальну роботу проводили відповідно до конвенції Ради 

Європи щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних 

та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), виконано у відповідності до 

Хельсінської декларації (Всесвітня медична асамблея, 1964), Декларації 

принципів толерантності (28 сесія ЮНЕСКО, 1995), Універсальної декларації 

по біоетиці та правах людини (ООН, 1997), норм Конвенції про захист прав 

людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних технологій, 

прийнятою у 1997 році у м. Ов’єдо (Іспанія) та підписаною Верховною 

Радою України у 2002 році, Закону України № 3447 ІV “Про захист тварин 

від жорстокого поводження”. 

 

2.1.2. Реактиви, розчини 

  

В експериментах використовували: 



 

 

47 

1) нормальний розчин Кребса (ммоль/л): 135 NaCl, 5,9 KCl, 

1,2 MgCl2, 11,5 глюкози, 2,5 CaCl2, 11,6 HEPES (HEPES та CaCl2 Sigma–

Aldrich (Сент-Луїс, Міссурі, США)); рН 7,4 (доводився за допомогою NaOH); 

2) безкальцієвий розчин Кребса (ммоль/л): 135 NaCl, 5,9 KCl, 

1,2 MgCl2, 11,5 глюкози, 11,6 HEPES (HEPES Sigma–Aldrich (Сент-Луїс, 

Міссурі, США);  

3) розчини ферментів (мг на 1 мл безкальцієвого Кребса): 

колагенази тип 1А, 1 бичачого сироваткового альбіміну, інгібітору трипсину 

(Sigma–Aldrich (Сент-Луїс, Міссурі, США); 

4) цезієвий розчин: (ммоль/л): 120 CsCl, 12 глюкоза , 10 HEPES, рН 

7,4 (доводився за допомогою CsOH); 

5) гіперкалієвий розчин: (ммоль/л): 135 NaCl, 80 KCl, 1,2 MgCl2, 

11,5 глюкози, 2,5 CaCl2, 11,6 HEPES (HEPES та CaCl2 Sigma–Aldrich (Сент-

Луїс, Міссурі, США); pH = 7,4. 

Реактиви: GSK1016790A, HC067047, паксилін, ацетилхолін, ніфедипін, 

фенілефрин, інгаляційний анестетик ізофлуран, карбамілхолін хлорид, CsCl, 

BAPTA, ГТФγS (гуанозинттрифосфату-γS), креатин, HEPES, MgATP, кофеїн 

(Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, USA)). Солі – BDH. 

 

2.2. Виділення ізольованих легеневих артерій щурів  

 

Дослідження проводили на ізольованих кільцевих препаратах основних 

легеневих артерій (ОЛА). Після попередньої анестезії (кетамін – 45 мг/кг, 

ксилазин – 10 мг/кг) тварин декапітували з наступним знекровленням. Після 

цього розтинали грудну клітку, вилучали разом легені, серце й аорту та 

відмивали тканини від крові. Під бінокулярним мікроскопом виділяли ОЛА 

та нарізали їх на кільця із внутрішнім діаметром 0,9-1,5 мм та шириною 1 мм. 

Для препарування кілець ОЛА використовували модифікований розчин 

Кребса, 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 (доводили 
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за допомогою NaOH). Безкальцієвий розчин був такого складу (ммоль/л): 

NaCl - 133, NaHCO3 - 16,3, NaH2PO4 - 1,38, KCl - 4,7, MgCl2 - 1,05, глюкоза - 

11,5, HEPES - 10; pH 7,4.  

 

                  

 

Рис. 2.1. ГМК легеневих артерій під неівертованим мікроскопом в 

інфрачервоному світлі (х60). 

 

2.3. Виділення ізольованих клітин гладеньких м’язів тонкого 

кишечника 

 

Експерименти проводили на ізольованих клітинах тонкого кишечника 

миші. Тварини були піддані евтаназїї шляхом асфіксії з використанням CO2. 

Черевну порожнину розтинали, виділяли саме повздовжні гладенькі м’язи 

тонкого кишечника та поміщали у модифікований розчин Кребса (ммоль/л): 

120 NaCl, 12 глюкоза, 10 HEPES, 6 KCl, 2.5 CaCl2, 1.2 MgCl2, pH 7.4 (NaOH). 

Гладеньком’язові смужки нарізали на фрагменти довжиною 1 мм у 

безкальцієвого розчині Кребса (ммоль/л): 120 NaCl, 12 глюкоза, 10 HEPES, 6 



 

 

49 

KCl, pH 7.4 (NaOH). Ферментативна інкубація клітин відбувалася у без 

кальцієвому розчині Кребса 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. Далі препарат відмивали тричі у  безкальцієвому 

розчині Кребса і механічно розмішували піпеткою Пастера. До отриманої 

клітинної суспензії додавали звичайний розчин Кребса у пропорції 1:2. 

Суспензію розливали на покривельні скельця і використовували в 

експериментах упродовж 8 год. 

 

1  2  

3  

 

Рис. 2.2. ГМК тонкого кишечника миші під неівертованим мікроскопом 

в інфрачервоному світлі (х60). 1 – скорочена ГМК; 2 – ГМК у 

передскороченому стані; 3 – розслаблена ГМК веретеноподібної форми. 
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2.4. Методи досліджень 

 

2.4.1. Реєстрація скоротливої активності гладеньких м’язів 

легеневих артерій 

 

Скоротливі реакції гладеньких м’язів досліджували в ізометричному 

режимі з використанням методу тензометричної реєстрації (рис. 2.3) за 

допомогою ємнісних датчиків напруження та комп’ютерної програми 

LabScribe 2 («World Precession Instrument Inc.», США). Відпрепаровані 

судинні кільця розміщували у проточній камері об’ємом 0,5 мл, в якій 

підтримували 37
0 

С. Препарати закріплювали на двох сталевих гачках, один з 

яких був стаціонарно вмонтований в стінку камери, а інший приєднаний до 

штока тензодатчика. Для отримання оптимальної сили скорочення судинні 

сегменти підлягали попередньому пасивному розтягненню з силою 

приблизно 0,5 г. Препарати ОЛА перфузували розчином Кребса зі сталою 

швидкістю 1,5 мл/хв за допомогою чотириканального перистальтичного 

насоса IPS ISM 930 “Ismatec” (Німеччина).  

Для оцінки функційного стану судин та отримання оптимальних 

скоротливих відповідей до початку експерименту їх періодично стимулювали 

гіперкалієвим розчином, в якому концентрація К
+
 становила 60 ммоль/л. Дію 

селективного агоніста TRPV4-каналів GSK1016790A на скоротливу 

активність гладеньких м’язів ОЛА вивчали аплікацією цієї речовини 

(0,3 мкмоль/л). Перед додаванням агоніста препарати попередньо 

скорочували активатором α-адреноцепторів фенілефрином (ФЕ, 10 

мкмоль/л). Вазодилатацію та вазоконстрикцію виражали у відсотках від 

максимального скорочення, викликаного ФЕ (10 мкмоль/л) або KCl (60 

ммоль/л), залежно від задачі. Селективний блокатор TRPV4-каналів 

HC067047 подавали в концентрації 1 мкмоль/л і агоніст ріанодинових 

рецепторів (RyR) кофеїн – 10 ммоль/л. Аплікацію усіх застосованих хімічних 

речовин здійснювали за допомогою перфузійної системи.  
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Деендотелізацію судин проводили хімічним методом: препарати 

витримували 15 хв у розчині сапоніну (0,1 мг/мл). Контролем деендотелізації 

був добре відомий тест на дію ацетилхоліну, який в препаратах з інтактним 

ендотелієм викликає чітко виражену вазодилатацію, а в деендотелізованих 

призводить  до зниження амплітуди ацетилхолін-індукованного розслаблення 

або викликає вазоконстрикцію. В наших дослідах аплікація ацетилхоліну  

(10
-5

 моль/л) до оброблених сапоніном препаратів викликала 

вазоконстрикцію, що підтверджує повну деендотелізацію судин. 

 

 

 

Рис. 2.3. Блок – схема тензометричної системи, а також елементи 

установки (нумеровані): 1 – тензодатчик з вбудованим аналогово-цифровим 

перетворювачем та підсилювачем; 2 – тензометрична камера; 3 – ванна з 

нормальним розчином Кребса; 4 – подача нормального розчину Кребса; 5 – 

відтік нормального розчину Кребса; 6 – термостатична камера з постійним 

протоком теплої води; 7 – гладеньком’язова смужка; 8 – утримуючі гачки; 9 – 
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система натягу препарату; 10 – регулятор температури та натяжіння; 11 – 

комп’ютер. 

 

2.4.2. Реєстрація скоротливої активності гладеньких м’язів 

кишечника 

 

Для реєстрації скоротливої активності гладеньких м’язів кишечника 

черевну порожнину розтинали, поздовжні гладенькі м'язи клубової кишки 

швидко витягували і поміщали в модифікований розчин Кребса, що містить 

(в ммоль/л) 120 NaCl, 6 KCl, 2,5 CaCl2, 1,2 MgCl2, 12 глюкоза, 10 HEPES, рН 

доводили до 7,4 за допомогою NaOH. Ділянки товстої та клубової кишки 

нарізалися сегментами (довжиною 1 см), які були виділені, як описано вище, 

і поміщені в 25-мл ванни, наповнені розчином Кребса-Рінгера (склад в 

ммоль/л: 120 NaCl, 6 KCl, 1,2 MgCl2, 1,35 NaH2PO4, 14,4 NaHCO 3, 2,5 CaCl2, 

11,5 глюкоза) в газових камерах з сумішю 5% CO2 - 95% О2 при 37°С. Після 

30 хв періоду релаксації м’язів у розчині, ізометричні скорочення 

реєстрували за допомогою зовнішнього датчика переміщення сили (World 

Precision Instruments, Сарасота, Флорида, США), підключеного до системи 

збору даних PowerLab (ADInstruments, Колорадо-Спрінгс, Колорадо, США). 

 

2.4.3. 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, Саннівейл, 

Каліфорнія, США) при кімнатній температурі (22-24
0
С). Петч піпетки 

отримували з боросилікатного скла (зовнішній діаметр 1,5 мм, а внутрішній - 

0,86 мм; Sutter Instruments, Новато, Каліфорнія, США) за допомогою 

мікроелектродної витяжки P-97 (Sutter Instruments, Новато, США) Після їх 

заповнення внутрішньопіпеточним розчином вони мали опір 3-5 МОм. Перед 
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початком експерименту ізольовані клітини помістили в модифікований 

розчин  Кребсу-HEPES, склад якого детально описано вище.  

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, 

MgATP 1, креатин 5, глюкоза 5, BAPTA 10, HEPES 10, CaCl2 4.6, pH 7.4 

(CsOH). Для безпосередньої активації G-білка з метою отримання катіонного 

струму через TRPC4/6 у внутрішньоклітинний розчин додавали 200 мкмоль/л 

гуанозинттрифосфату-γS (ГТФγS)( (який активує G-білки безпосередньо, 

тобто минаючи мускаринові рецептори) або, коли викликали карбахол-

індуковані (50 мкмоль/л) мІКАТ через активацію мускаринових М2 і М3 

рецепторів, до внутрішньоклітинного розчину додавали 1ммоль/л ГТФ, щоб 

уникнути десенситизації струму (Zholos і Bolton, 1996).  
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Рис. 2.4. Петч –клепм установка у відділі фізико-хімічної біології 

клітинних мембран Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 

яка використовувалася для реєстрації трансмембранних іонних струмів. 

 

Після утворення щільного контакту між мембраною клітини і 

піпеткою, послідовний опір компенсувалося на ~ 30%. Підтримуючий 

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 були застосовані кожні 30 с. 

Кінетику потенціалозалежної деактивації мІКАТ оцінювали шляхом 

використання ступінчастих потенціалів від -40 до -120 мВ протягом 1,2 с до 

«ramp».  
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Мембранні струми були відфільтровані з частотою зріза 2 кГц і 

відцифровані з частотою 10 кГц (рис. 2.4, 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Схема експерименту реєстрації трансмембранних струмів 

методом «петч-клемп» у конфігурації whole-cell, а також елементи установки 

(нумеровані): 1 – іонні канали та струми через них; 2 - місце встановлення 

надщільного (гігаомного) контакту між мікропіпеткою та мембраною; 3, 4, 7 

– підсилювач командного потенціалу, вимірювач мембраного потенціалу та 

вимірювач трансмембранного струму; 5 – мікропіпетка з боросилікатного 

скла; 6 – хлорований срібний «внутрішньоклітинний» електрод в піпетці; 8 – 

підсилювач зовнішньоклітинного нульового «земля» потенціалу; 9 – 

внутрішньоклітинний розчин; 10 – зовнішньоклітинний розчин; 11 – 

«зовнішньоклітинний або електрод порівняння»  в омиваючому розчині.  
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2.5. Приготування та характеризування водного розчину 

немодифікованих С60 фулеренів  

 

Водний розчин немодифікованих С60 фулеренів, використовуваний в 

експериментах, був приготовлений відповідно до методики [110]. Насичений 

розчин С60 фулеренів (чистота 99,5%) у толуолі змішували з такою самою 

кількістю дистильованої води. На отриману двохфазну систему впливали 

ультразвуком до повного випаровування толуолу. Далі розчин фільтрували 

для видалення нерозчинених С60 фулеренів. Таким чином, був отриманий 

стабільний колоїдний водний розчин немодифікованих С60 фулеренів з 

концентрацією 0.15 мг/мл (~2·10
-4

 моль/л). 

Стан С60 фулеренів у воді контролювали за допомогою атомно-силової 

мікроскопії (рис. 2.6) (АСМ; комерційна система “Solver Pro M”; NT-MDT, 

Росія), показано, як це зроблено у [110].  

 

 

A 
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Б 

 

 

В 

 

Рис.2.6. Зображення частинок фулеренів С60 на поверхні слюди отриманні за 

допомогою атомного силового мікроскопу в концентрації 10
-6

 M (A) і 2,08•10
-

4
 М (Б) відповідно (стрілки вказують висоту окремих частинок); (В) Розподіл 
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інтенсивності розсіяного світла в залежності від діаметра (d) розсіювання 

світла частинок фулеренів C60 (2,08•10-4 M). 

 

2.6. Біоінформаційний 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, як Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST), Clustal Omega alignment та ClustalX 2.1  

 

2.7. Статистична обробка результатів  

 

Аналіз результатів та побудову графіків проводили з використанням 

програмного забезпечення pClamp 9.2 (Axon Instruments, Inc.), Clampfit 9 

(Molecular Devices) і Origin 8.5 2016 (OriginLab Corporation, Northampton, 

Массачусетс, США). Усі експериментальні результати наведено у вигляді 

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

(n). n відображає кількість «запетчованих» клітин або клітинних мембран у 

досліді. t-критерій Стьюдента використовували для статистичного 

порівняння і відмінності були прийняті статистично достовірними зі 

значенням P менше 0,05.
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Роль TRPV4 каналів  у регуляції скорочення судинних 

гладеньких м’язів 

 

3.1.1. Роль TRPV4-каналів у регуляції фенилефрин-індукованого 

скорочення основних легеневих артерій щурів 

 

 

TRPV4-канали у значній кількості експресуються в ендотелії та 

гладеньких м’язах легеневих артерій, нейронах спинномозкових гангліїв, 

клітинах серця, легень, кісток, печінки тощо [74, 134]. Відомо, що TRPV4- 

канали беруть участь в регуляції скоротливої активності, зокрема, чутливість 

TRPV4 до змін осмолярності важлива в процесах клітинної та тканинної 

осморегуляції. TRPV4-канали, як і переважна більшість інших типів TRP-

каналів, мають виражену полімодальну регуляцію, тобто ці канали можуть 

бути активованими різноманітними фізичними та хімічними факторами, як 

тиск, зміни температури, ендогенні речовини, такі як арахідонова кислота та 

її метаболіти (11,12-ЕЕТ), а також синтетичними сполуками – форболовими 

ефірами (4α-форбол-12,13-деканоат або 4α-PDD), GSK1016790A, який є 

нещодавно синтезованим селективним і потужним агоністом TRPV4.  

Сьогодні роль TRP-каналів ванілоїдного типу у функціонуванні 

судинної тканини досліджена недостатньо, хоча відбувається швидке 

накопичення даних, які свідчать про їхню важливу роль для функціонування 

серцево-судинної системи як у нормі, так і в разі різних патологічних станів. 

Наявні дані літератури свідчать про важливу роль TRPV4-каналів у регуляції 

функціональної активності судин, а також вони можуть бути новими 

потенційними мішенями при лікуванні судинних захворювань. Дослідження 
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останніх років показали, що TRPV4-канали надмірно експресуються у 

судинах при хронічній гіпоксичній легеневій гіпертензії [88, 89, 146].  

Важливо зазначити, що вони можуть сприяти розвитку механічної 

гіпералгезії при запаленнях та ушкодженнях тканин [144]. Наразі вже 

створено та досліджено численні фармакологічні речовини для вивчення 

представників підродини TRPV, але разом з тим, дотепер існують значні 

проблеми. Можна зазначити декілька з них: по-перше, найскладнішим є 

пошук специфічних блокаторів каналу; по-друге, ліганди мають обмежену 

селективність; по-третє, гетеромультимеризація різних ізоформ TRPV-

каналів і їхня взаємодія з не-TRP білками в нативних клітинах судин також 

може змінювати їхні фармакологічні властивості. 

Метою нашого дослідження було з’ясувати особливості регуляції 

скоротливої активності гладеньких м’язів основних легеневих артерій (ОЛА) 

щурів під час активації TRPV4-каналів, а також визначити, чи може TRPV4 

бути фармакологічною мішенню для усунення дисфункцій легеневих артерій.  

На першому етапі дослідження було показано, що додавання до 

зовнішнього розчину агоністу TRPV4-каналів GSK1016790A (0,3 мкМ) 

викликає двофазну скоротливу відповідь ізольованих препаратів ОЛА, 

попередньо скорочених агоністом α-адреноцепторів фенілефріном (ФЕ, 

10 мкМ). Ця двофазна скоротлива відповідь складається із початкової 

транзиторної фази розслаблення та наступної фази тонічного скорочення 

(рис. 3.1 А). 
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Рис. 3.1. Скоротлива відповідь гладеньких м’язів легеневих артерій під 

час активації TRPV4-каналів агоністом GSK1016790A на фоні їх 

преконстрикції ФЕ: А - оригінальна міограма типового експерименту; Б – 

тонус гладеньких м’язів (фаза розслаблення – 2 та скорочення – 3) виражений 

у відсотках від дії ФЕ (1); n = 12,  * P < 0,05 відносно дії ФЕ. 

 

Перша фаза розслаблення внаслідок дії агоністу TRPV4 каналів 

досягала свого максимуму у середньому через 3 хвилини та складала 

(63,5% ± 7,1) (n=12) по відношенню до амплітуди скорочення викликаного 

ФЕ. Фаза скорочення розвивалась більш повільно, у різних препаратах 

скорочення досягало свого максимуму протягом 6-10 хв після аплікації 

GSK1016790A та складала (142,0% ± 17,9) (n=12) від рівня скорочення 

викликаного ФЕ (рис. 3.1 Б). 

Представлені результати рис. 3.1 свідчать про наявність функційної 

експресії TRPV4 каналів в гладеньком’язових клітинах ОЛА та про їх участь 

в регуляції скоротливої активності цих судин. 
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Згідно з літературними даними [32, 67] TRPV4-канали експресовані як 

у гладеньком’язових клітинах (ГМК), так і в ендотелії легеневих артерій, 

тому ми припустили, що ефект двофазної відповіді міг бути пов'язаним з  

ендотеліальними каналами, оскільки активація TRPV4 та вхід Са
2+

 в 

ендотелії може спричиняти розслаблення ГМ. Враховуючи це, важливо було 

перевірити ефекти GSK1016790A на деендотелізованих препаратах. 

Деендотелізацію судин проводили хімічним методом: препарати 

витримували 15 хв у розчині сапоніну (0,1 мг/мл). Контролем 

деендотелізації, а також для перевірки нормального функціонального стану 

препарату гладеньких м’язів після деендотелізації був стандартний тест на 

дію ацетилхоліну, який в препаратах з інтактним ендотелієм викликає чітко 

виражену вазодилатацію, а в деендотелізованих призводить до зниження 

амплітуди ацетилхолін-індукованного розслаблення або викликає 

вазоконстрикцію. В наших дослідах аплікація ацетилхоліну (10
-5 

моль/л) до 

оброблених сапоніном препаратів викликала вазоконстрикцію, що 

підтверджує повну деендотелізацію судин. Спостерігалося незначне 

скорочення на фоні дії гіперкалієвого розчину, що свідчило про 

неушкоджений шар гладеньких м’язів очищений від ендотелію (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Оригінальна міограма типової реакції деендотелізованого 

сапоніном ОЛА у відповідь на дію ацетилхоліну. 

 

В цих експериментах було встановлено, що агоніст TRPV4-каналів як і 

у випадку вище описаних відповідей судин з інтактним ендотелієм, на 

деендотелізованих ОЛА, також викликав двофазну відповідь. При цьому 

вірогідних відмінностей між обома типами препаратів у фазі релаксації не 

відмічалося (різниця на 11,6%, n=10), але у фазі скорочення без ендотелію 

ефект був більш вираженим на 29,2% (n=10), (рис. 3.3, А, Б). 

           

А 

0,5 г 

3 хв 
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Б 

Рис. 3.3. Порівняльний аналіз ефектів GSK1016790A на передскорочені 

фенілефрином  легеневі артерії з (2) та без (1) ендотелію. А - оригінальна 

міограма типового експерименту без ендотелію; Б - ізометричні скорочення 

вираженні у відсотках від ФЕ, n = 10; * Р < 0,05 відносно препарату з 

ендотелієм. 

 

Отримані результати свідчать про те, що двофазна відповідь на дію 

GSK1016790А за наявності ФЕ зумовлена активацією TRPV4-каналів, які 

експресовані головним чином у судинних ГМК. Такі результати є 

перспективними, оскільки, залежно від судинного русла, природи 

фізіологічного стимула для скорочення гладеньких м’язів та від місця 

експресії TRPV4-каналів, їх активація призводить до різних відповідей. Так, 

у системних судинах це спричинює вазорелаксацію (церебральні артерії, 

мезентеріальні артерії), яка зумовлена переважно активацією ендотеліальних 

TRPV4-каналів [32], а у внутрішньолегеневих артеріях, навпаки, 
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вазоконстрикцію [28, 141]. Нами вперше була показана двофазна скоротлива 

відповідь внаслідок активації цих каналів за умов стимуляції α-

адреноцепторів ФЕ. При цьому важливо відмітити, що роль TRPV4-каналів у 

регуляції базального тонусу легеневих артерій суттєво відрізняється від їх 

функції у процесі скорочення, викликаного агоністом α-адреноцепторів. Так, 

нещодавно було показано, що для базального тонусу легеневих артерій щурів 

домінуючим ефектом GSK1016790A було ендотелійзалежне розслаблення, 

хоча автори і згадують незначне підвищення базального тонусу при його дії 

на деендотелізовані судини [119]. Як продемонстровано в наших 

дослідженнях, ця реакція стає дуже вираженою при активації α-

адреноцепторів. 

Для підтвердження участі саме TRPV4-каналів у розвитку двофазної 

скоротливої відповіді застосовували селективний блокатор TRPV4 

HC067047. Було показано, що він  повністю інгібував ефект GSK1016790A (n 

= 10) (рис. 3.4). 

 

 

 

А 

0,5 г 
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Б 

Рис. 3.4. Інгібування двофазної відповіді на агоніст TRPV4-каналів.  А - 

оригінальна міограма типового експерименту з блокатором; Б - ізометричні 

скорочення; 1 – контроль, 2 – додавання блокатора HC067047 до 

передскорочених фенілефрином легеневих артерій; фаза розслаблення – 

світло-сірий, фаза скорочення – темно-сірий, виражене у відсотках від ФЕ, n 

= 10; * P < 0,05 відносно ФЕ. 

 

При відкриванні TRPV4-каналів кальцій надходить ззовні і одночасно, 

внаслідок активації RyR, запускається процес кальційіндукованого 

вивільнення кальцію з саркоплазматичного ретикулума (СР). Залежно від 

локалізації СР, вихід кальцію через RyR викликає або скорочення, або 

розслаблення гладеньких м’язів [28]. Якщо він розташований примембранно, 

тоді вивільнення Са
2+

 призводить до виникнення кальцієвих спарків, які 
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переважно активують кальційзалежні калієві канали великої провідності 

(BKCa), що викликає гіперполяризацію мембрани та розслаблення ГМК [32]. 

Коли СР локалізований у центральній ділянці, тоді активація RyR викликає 

підвищення кальцію в усій цитоплазмі та, зокрема, біля міофіламентів 

клітини і це, в свою чергу, призводить до скорочення [28]. 

Dahan та співавтори [28] показали, що в легеневих артеріях СР 

розташований у центральній ділянці, де експресуються RyR2, тоді як у 

системних судинах він переважно знаходиться в примембранній зоні та 

містить RyR1. Такою специфікою локалізації може бути зумовлена 

відмінність реакції ГМК на активацію TRPV4-каналів залежно від їх місця 

розташування. Так, агоніст TRPV4-каналів епоксіейкозатрієнова кислота 

викликала розслаблення гладеньких м’язів мозкових та мезентеріальних 

артерій [32], тоді як у легеневих артеріях інший агоніст 4α-PDD, навпаки, 

спричинював скорочення [28]. 

У нашому випадку активація TRPV4-каналів ОЛА агоністом 

GSK1016790A призводила спочатку до транзієнтного розслаблення, а потім 

до значного повільного скорочення. Щоб з’ясувати, який механізм ініціює 

двофазну скоротливу відповідь, проводили порівняльні експерименти в 

звичайному та в безкальцієвому розчині Кребса (рис. 3.5 А, Б). 

 

  

А 



 

 

68 
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Рис. 3.5. Порівняльний аналіз скоротливої активності гладеньких м’язів  

легеневих артерій передскорочених фенілефрином у відповідь на дію 

GSK1016790A в нормальному та безкальцієвому розчині Кребса. А - 

оригінальна міограма типового експерименту; Б - ізометричні скорочення на 

дію ФЕ (білий) та GSK1016790A (фаза розслаблення – світло-сірий, фаза 

скорочення – темно-сірий) виражені у відсотках від KCl (n = 6); * P < 0,05 

відносно ФЕ. 

 

Видно, що розслаблення зберігалось за обох умов (зменшення на 23,4 

% та на 19,0 % порівняно з ФЕ, відповідно), тоді як фаза скорочення в 

безкальцієвому розчині Кребса зникала (збільшення на 43,9% та на 0,3%, 

відповідно; рис.3.5 А, Б) (n = 6). Такі результати говорять про те, що 

вазоконстрикція ОЛА внаслідок активації TRPV4-каналів, як і очікувалось, 

ініціюється входом кальцію ззовні, тоді як природа фази розслаблення 

залишається невідомою.  
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Ми припускаємо, що розслаблення може бути пов’язане з 

преконстрикцією гладенького м’яза ФЕ. Одним з механізмів скорочення при 

активації α-адреноцепторів є вивільнення кальцію з СР через 

інозитолтрисфосфатні рецептори. Тому, ймовірно, на момент відкривання 

TRPV4-каналів СР був значно спустошений і не міг запустити механізм 

кальційіндукованого вивільнення кальцію. Найвірогідніше кальцій, який 

входив через TRPV4-канали, активував BKCa і призводив до розслаблення. У 

подальших дослідах ми показали, що блокатор BKCa паксилін пригнічував 

викликану GSK1016790A вазодилатацію. Тоді як при десенситизації α-

адреноцепторів СР заповнювався кальцієм, його вхід через TRPV4-канали 

міг ініціювати фазу скорочення за допомогою як прямого входу Са
2+

 через ці 

канали, так і його викиду з депо клітини через RyR. Для оцінки відносного 

внеску цих механізмів ми порівняли амплітуду максимальних скорочень, що 

виникали у відповідь на дію ФЕ, GSK1016790A і кофеїну – одного з відомих 

агоністів RyR (рис. 3.6). Як і в попередніх дослідах, ефект агоніста TRPV4-

каналів спостерігали на фоні преконстрикції м’яза ФЕ. 

Ми порівняли амплітуду максимальних скорочень, що виникали у 

відповідь на дію ФЕ, GSK1016790A і кофеїну (рис. 3.6 А, Б). Як і в 

попередніх дослідах, ефект агоніста TRPV4-каналів дивились на фоні 

преконстрикції м’яза ФЕ. 

 

А 
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Рис. 3.6. Порівняльний аналіз амплітуди максимальних скорочень 

гладеньких м’язів легеневих артерій щура при дії фенілефрину, 

GSK1016790A та кофеїну. А - оригінальна міограма типового експерименту; 

Б - ізометричні скорочення при дії фенілефрину (1), GSK1016790A на фоні 

преконстрикції ФЕ (2) та кофеїну (3) вираженні у відсотках від KCl –

індукованого скорочення (n = 4). 

 

З представлених результатів (рис. 3.6) видно, що аплікація 

GSK1016790A на попередньо скорочені ФЕ легеневі артерії викликала 

більшу за амплітудою вазоконстрикцію (123,8 %± 15,2), ніж KCl (100%), ФЕ  

(79,9 % ±13) або кофеїн (69,2 %± 7,3) (n = 4), що свідчить про значну роль 

TRPV4-каналів у регуляції індукованого ФЕ скорочення ОЛА.   

Отже, ми показали, що в легеневих артеріях щурів функціональні 

TRPV4-канали експресовані переважно в ГМК, тоді як ендотеліальні 

відіграють відносно незначну роль у регуляції скорочення, принаймні на 

фоні активації α -адреноцепторів. Синтетичний агоніст цих каналів 
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GSK1016790A викликає вхід Ca
2+

 в ГМК і це, ймовірно, призводить до 

гіперполяризації мембрани через активацію BKCa-каналів та тимчасової 

вазодилатації, а потім наступної деполяризації, яка спричиняє значний вхід 

Са
2+

 і довготривалу вазоконстрикцію легеневих судин. Участь TRPV4-

каналів вагома у багатьох фізіологічних процесах, особливо у формуванні 

судинного тонусу, а також в процесах клітинної та тканинної осморегуляції. 

Тому очевидно, що дослідження ролі TRPV4-каналів у регуляції скорочення 

гладеньких м’язів ЛА є перспективним напрямком подальших всебічних 

досліджень, адже отримані результати передбачають можливість їх 

використання як мішені для фармакологічної корекції судинної патології 

різного ґенезу. 

 

3.1.2. Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного 

потенціалу TRPV4 і кальцій-активованих калієвих каналів (BKCa) 

у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура. 

 

Визначальним є місце експресії TRPV4-каналів у судинному руслі, 

оскільки залежно від цього можуть виникати різні судинні реакції. 

Наприклад, у системних судинах їхня активація призводить до вазорелаксації 

(мезентеріальні артерії, церебральні артерії) [32], а у внутрішньолегеневих 

артеріях, навпаки, до вазоконстрикції [28, 131]. Нами вперше була показана 

двофазна скоротлива відповідь внаслідок активації даних каналів в одному й 

тому самому типі судин – ОЛА. Але ще досі залишається не з’ясованим 

механізм такої складної відповіді на активатор Са
2+

-проникного іонного 

каналу. У церебральних артеріях щурів TRPV4, ріанодинові рецептори (RyR) 

і ВКСа-канали утворюють єдиний функціональний кальцієвий сигнальний 

комплекс, у якому внаслідок активації TRPV4 ендотеліальним фактором–

метаболітом арахідонової кислоти 11,12-ЕЕТ – вхід Са
2+

 через ці канали 

активує локальне Са
2+

-індуковане вивільнення Са
2+

 з саркоплазматичного 

ретикулуму (Са
2+

 sparks) через RyR. Унаслідок цього активуються близько 
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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. Тому ми припустили, що активація аналогічного сигнального 

каскаду може відповідати за виникнення початкової транзиторної фази 

розслаблення в ОЛА при активації TRPV4 у цих судинах. 

Для перевірки цієї гіпотези було проведено блокування BKCa-каналів 

їхнім селективним блокатором паксиліном (0,5 мкмоль/л) (рис. 3.7). 

Статистичний аналіз отриманих результатів наведено на рис. 3.8 та 3.9. 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Оригінальна міограма скоротливої активності гладеньких 

м’язів ОЛА попередньо скорочених ФЕ (10 мкМ), під час активації TRPV4 

каналів агоністом GSK1016790A (0,3 мкМ) до і після блокування BKca-

каналів паксиліном (0,5 мкМ). 
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Рис. 3.8. Порівняльний аналіз дії агоністу TRPV4 каналів 

GSK1016790A (0,3 мкМ) на попередньо скорочені ФЕ (10 мкМ) гладенькі 

м’язи ОЛА в контролі (квадрати, n = 8) та в присутності селективного 

блокатору BKСa-каналів паксиліну (0,5 мкМ) (кружки, n = 8). 

 

Проведені експерименти свідчать про вагому функціональну роль 

TRPV4-каналів у гладеньком’язових клітинах ОЛА, зокрема, у регуляції 

одного з компонентів симпатичної вазоконстрикції легеневих судин. 
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Рис. 3.9. Пригнічуюча дія селективного блокатору BKca-каналів 

паксиліну (0,5 мкмоль/л) на двофазну скоротливу відповідь викликану 

агоністом TRPV4 каналів GSK1016790A (0,3 мкМ) на фоні ФЕ (10 мкмоль/л); 

n = 8; ** - P < 0.01 по відношенню до даної фази скорочення за відсутності 

паксиліну; * - P < 0.05 по відношенню до даної фази скорочення за 

відсутності паксиліну. 

 

Отже, ми дослідили особливості регуляції скоротливої діяльності 

гладеньких м’язів легеневих артерій щурів під час активації TRPV4-каналів, 

а саме показали, що синтетичний агоніст цих каналів GSK1016790A 

викликав вхід Ca
2+

 в ГМК і це, ймовірно, призводить до гіперполяризації 

мембрани через активацію BKCa-каналів та вазодилатації, а потім наступної 

деполяризації, яка спричиняє значний вхід Ca
2+

 і довготривалу 

вазоконстрикцію легеневих судин. 
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3.1.3. Взаємодія TRPV4 і потенціалзалежних кальцієвих 

каналів у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура 

 

Метою цієї частини дослідження було з’ясування можливої 

функціональної взаємодії TRPV4-каналів з потенціалзалежними кальцієвими 

каналами L-типу (ПЗККL) у процесі входу іонів кальцію у ГМК. 

При додаванні селективного блокатора ПЗККL – ніфедипіна (10 мкмоль/л), 

ми спостерігали інгібування скоротливої реакції у відповідь на ФЕ (10 мкмоль/л) 

на 41,6 % (відносно ФЕ, n = 8), при цьому аплікація GSK1016790A додатково 

пригнічувала скорочення ще на 19,9 % і в результаті через 13 хв амплітуда 

скорочення складала 38,7 ± 0,8 (n = 8) (рис. 3.10 А, Б). 

 

 

 

А 
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Рис. 3.10. Інгібуючий ефект агоністу TRPV4-каналів, GSK на фоні 

блокатору потенціал-керованих кальцієвих каналів, ніфедипіну, на викликане 

ФЕ скорочення гладеньких м’язів ОЛА (n=8). А – оригінальна міограма 

скоротливої активності гладеньких м’язів ОЛА попередньо скорочених ФЕ, 

під час активації TRPV4 каналів агоністом GSK1016790A до і після 

блокування потенціал-керованих кальцієвих каналів ніфедипіном; Б – 

порівняльний аналіз дії блокатору потенціал-керованих кальцієвих каналів, 

ніфедипіну на викликане ФЕ  скорочення гладеньких м’язів ОЛА. 

 

Отримані результати свідчать про наявність функційної експресії 

TRPV4 каналів у гладеньком’язевих клітинах легеневих артерій та показують 

функціональну взаємодію між TRPV4 і потенціалзалежними кальцієвими 

каналами L-типу, що вказує на їх причетність до регуляції симпатичної 

вазоконстрикції. 
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3.2. Мускаринові катіонні канали опосередковані TRPC4 у 

вісцеральних гладеньких м’язах. 

 

3.2.1. Реєстрація мІКАТ у міоцитах тонкого кишечнику миші  

 

Більшість класичних робіт з дослідження іонної природи 

холінергічного контролю скорочення гладеньких м’язів травної системи були 

зроблені на тканинах морської свинки (відділі клубової кишки ileum та taenia 

coli) [15]. З моменту винайдення методу «петч-клемп»  почалося детальне 

дослідження біофізичних та фармакологічних властивостей мІКАТ в тонкому 

кишечнику (клубовій кишка) та шлунку, а також вивчення сигнальних 

шляхів, що з’єднують мускаринові рецептори (mAChR) та катіонні канали 

[16, 111, 150, 152, 153]. Ці дослідження надали велику кількість інформації 

про активаційні механізми мІКАТ , яка узагальнена на рис 3.15 та 3.16.  

Відомо про три основних події, що призводять до відкриття 

мускаринового катіонного каналу (1) це активація Gi/o за допомогою mAChR 

рецептора підтипу М2, саме який в першу чергу і контролює відкриття каналу 

[145, 152], (2) активація mAChR рецепторів підтипу М3, що поєднані з 

системою Gq/11/ PLC/InsP3, яка якимось чином дозволяє і потенціює відкриття 

каналу [10]; і (3) також останнє - це підвищення внутрішньоклітинної 

концентрації вільного Ca
2+

 [Ca
2+

]i, оскільки не тільки певний мінімальний 

рівень [Ca
2+

]i критично необхідний для активації мІКАТ (дозвільний ефект), 

але й підвищення [Ca
2+

]i сильно потенціює, а потім пригнічує активність 

каналу [44, 57, 102, 128]. Крім того, мІКАТ має характерну вольт-амперну 

залежність (I-V), подвійне випрямлення струму поблизу потенціалу реверсії і 

U-подібну форму при негативних потенціалах мембрани [13, 59]. Важливо 

також, що його потенціалзалежність регулюється активацією G-білків [147]. 

Кількість секвенованих геномів тварин постійно зростає, що відкриває 

нові перспективи для аналізу видоспецифічних молекулярних структурно-

функціональних зв’язків. Найбільш значна частина мІКАТ (більше 85%) 
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протікає через TRPC4 канали [126], які синергічно активуються Gq/11 та Gi/o- 

білками. Найбільш значна експресія TRPC4 каналів спостерігається в мозку і 

в гладеньких м’язах, де вони виконують низку важливих функцій - від 

контролю вивільнення ГАМК до холінергічного збудження, як це було 

показано в дослідженнях нокаутних мишей [126]. Використання генетично 

модифікованих мишей дозволяє досліджувати, із застосуванням 

найсучасніших методів молекулярної біології, деталі регуляція TRPC4, але в 

той же час біофізичні властивості мIКАТ миші залишаються 

малодослідженими.  

Тому метою нашої роботи було дослідження цього струму в 

ізольованих міоцитах тонкого кишечнику миші. Аналіз засобами 

біоінформатики показав значну гомологію TRPC4 між мишею і морською 

свинкою, яка становила 95% (ClustalW 2.1), тоді як 93% усіх відмін 

спостерігалась в дистальному C-кінці канала.  

Активація G-білків шляхом внутрішньоклітинної аплікації GTPγS (200 

мкмоль/л) через петч піпетку спричиняла повільний розвиток мІКАТ, який 

досягав -821±187 пA при -40 мВ (n=7) протягом 5-10 хв. Біофізичні 

властивості провідності досліджувалися шляхом вимірювання вольт-

амперних характеристик мIКАТ  з інтервалом в 30 сек із застосуванням 

поступового пилкоподібного зміщення потенціалу, тобто ’ramp’ протоколу 

(від 80 до -120 мВ за 6 секунд) (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11. A) Схема ’ramp’ протоколу з поступовим зміщенням 

потенціалу (з інтервалом в 30 сек від 80 до -120 мВ за 6 сек), що 

застосовувалась для дослідження біофізичних властивостей провідності 

каналів і відповідно накладені на нього катіонні струми, зареєстровані в 

міоцитах клубової кишки миші; Подаючи імпульсні потенціали, струми були 

зареєстровані майже одразу (приблизно через 20 с) після прориву мембрани 

клітини під час внутрішньопіпеточної інфузії ГРФγS (200 мкмоль/л);  

Б) Розвиток амплітуди струму з часом вимірювали при -40 мВ 

(підтримуючий потенціал), -120 мВ і 80 мВ, як зазначено.  

 

Активаційні криві були N-подібними: при потенціалах від -120 до -30 

мВ спостерігалася активація відповідно до рівняння Больцмана, від -30 до 30 

мВ спостерігалось зменшення провідності, а потім її відновлення під час 

подальшої деполяризації до 80 мВ (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Аналіз потенціалзалежності TRPC4 миші під час активації струму 

внутрішньоклітинном додаванням 200 мкмоль/л ГТФγS. A-  – Вольт-амперна 

характеристика мІКАТ, що вимірювався повільним ’ramp’ протоколом, які 

реєстрували кожні 30 с при повільній активації G білків за допомогою 

ГТФγS; Б) відповідні активаційні криві катіонної провідності, у обох видів 

були N-подібної форми; В і Г) параметри активації відповідно до рівняння 

Больцмана: В – компоненти провідності, Г – потенціал половинної активацйії 

(V1/2) (фактор кривизни к = -18,5 мВ). 

 

Вольт-амперні залежності при повній активації TRPC4 у мишей були 

подібними до морської свинки (рис. 3.13). Параметри активації становили: 

потенціал половинної активації (V1/2) -74,1±5,2 мВ і нахил 19,0±1,4 мВ, для 

блокування ці параметри були -12,6±2,9 мВ і 9,8±0,9 мВ, відповідно. Ці 

параметри не відрізнялись від таких TRPC4 морської свинки. 
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Рис. 3.13. Середня вольт-амперна залежність, морської свинки (червона лінія; 

n = 21) і миші (синя лінія; n = 17) у відповідь на 50 мкмоль/л карбахолу. 

 

Найбільші відміни спостерігалися в зсуві V1/2 в область від’ємних 

потенціалів по мірі активації G-білків, який був вираженим в міоцитах 

морської свинки, але практично відсутнім в міоцитах миші (12,2±8,7 мВ, 

P=0.21) та активації струму в залежності від концентрації 

внутрішньоклітинного [Ca
2+

]і (рис. 3.14 А, Б). Inoue і Isenberg вперше 

відзначили дозвільну дію [Ca
2+

]i на мІКАТ в міоцитах клубової кишки 

морської свинки [57]. У своїх експериментах використовували 40 ммоль/л 

EGTA, щоб знизити рівень [Ca
2+

]i нижче 1 нмоль/л, що майже повністю 

пригнічував мІКАТ. Використовуючи 10 ммоль/л BAPTA в піпетці ми 

виявили, що без додавання Ca
2+

 з "clamp" [Ca
2+

]i при 100 нмоль/л, як 

зазвичай, у морської свинки амплітуда мІКАТ у відповідь на 50 мкмоль/л 
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карбахол була незначною (-4,3 ± 1,9 пА при -50 мВ, n = 3), але мІКАТ миші за 

однакових умов були значної амплітуди (-137,6 ± 25,2 пА, n = 5). Це 

дорівнювало близько 25% від нормальної відповіді при тому ж потенціалі з 

[Ca
2+

]i = 100 нмоль/л (рис. 3.14 А). 

 

 

 

Рис. 3.14. Порівняльний аналіз біофізичних властивостей мІКАТ миші і 

морської свинки. А – катіонні струми у відповідь на 50 мкмоль/л карбахол 

зареєстровані при постійній концентрації внутрішньоклітинного Ca
2+

 на рівні 

100 нмоль/л (А) (n=5) або <1 нмоль/л [Ca
2+

]i (n=3); Б – зсув V1/2 у бік 

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

морської свинки, але відсутній у миші (n=17).  

 

Таким чином, можна зробити перші висновки, що структурні відміни 

TRPC4 цих видів визначають їх різну регуляцію G-білками, найбільш 

ймовірно шляхом взаємодії з C-кінцем білка, а не загальні біофізичні 

властивості каналів.  
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3.2.2. Структурні та регуляторні відміни TRPC4 різних видів 

тварин, що визначають їх різну регуляцію G-білками. Біоінформаційний 

аналіз 

 

Як було вже зазначено вище, кількість секвенованих геномів тварин 

постійно зростає, що відкриває нові перспективи для аналізу 

видоспецифічних молекулярних структурно-функційних зв’язків, оцінити 

еволюційні взаємодії між різними білками. Цей аналіз показав, що гомологія 

TRPC4 каналів у різних видів варіювала від 62 до 100%. В нашій роботі ми 

зосередилися на аналізі структурних подібностей TRPC4 тільки у двох видів 

- морської свинки і миші, в яких TRPC4-опосередкований мІКАТ був 

найбільше охарактеризований, в тому числі на рівні поодиноких каналів [31, 

112, 147]. Рис. 3.15 А, Б показує 2D структурну схему TRPC4. Слід 

зазначити, що заряджені амінокислоти (AК) малочисленні в 

трансмембранних (ТМ) доменах, що є навпаки типовим для всіх інших 

підтипів TRP. Таким чином, дивує, що кілька TRP (включаючи TRPC4 і дуже 

близький до нього, рецептор-керований TRPC5, а також кілька чутливих до 

температури TRPV1, TRPA1 і TRPM8 каналів) показують значну 

потенціалзалежну активацію [84]. 

Кілька структурних особливостей TRPC4, які були описані вище ([36]) 

представлені на рис. 3.15 В, в тому числі 6 ТМ доменів, пороутворюючі 

послідовності, або Р-петля (P), високо консервативні TRP домени, що містять 

характерну послідовність «TRP box» (EWKFAR), Gαi –зв’язуючий сайт [61], і 

чотири кальмодулин зв’язуючих сайти, один з яких (CIRB), що пов'язаний з 

IP3 рецептором [124]. 
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Рис. 3.15 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. 

 

Хоча сайт зв'язування PIP2 досі ще малодосліджений, але більш 

короткий варіант TRPC4β, у якого відсутня послідовність з 84 АК, не 
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інгібується PIP2 [97]. У той час як TRPC4 канали у свинки і миші показують 

загальну ідентичність будови на 95,6% (з 977 АК в свинки і з 974 АК в миші 

935 АК знаходяться в однакових позиціях і 29 AК в приблизнно схожих 

позиціях), слід зазначити, що 93% всіх амінокислотних відмінностей 

згруповані в дистальному С-кінцевому хвості, в той час як всі ті, що 

знаходяться в N-кінці і в межах області ТМ доменів мають подібні заміщення 

(відкриті трикутники на рис. 3.15 В). Таким чином, можна передбачити, що 

деякі основні властивості мІКАТ у миші і морської свинки можуть бути дуже 

подібними, особливо беручи до уваги високо консервативне ядро каналу в 

області TM1-ТМ6 доменів, в той самий час також можуть існувати певні 

відмінності у регуляції струмів залежно від структурних відмінностей в С-

кінці. 

У попередніх дослідах було вивчено потенціалзалежність мІКАТ в 

міоцитах клубової кишки морської свинки [147, 149, 151], і в меншій мірі, в 

клубових міоцитах миші [31], в тому числі властивості поодиноких каналів, і 

зазначили важливу схожість у провідностях поодиноких каналів (57 і 70 пС, 

відповідно) і фактор Больцмана (k), що описує кривизну потенціалзалежності 

каналу, хоча потенціал половиної активації (V1/2) і ймовірність відкритого 

стану каналу (Po) досить сильно відрізнялися в цих двох видів. В цій частині 

роботи ми пропонуємо більш детальне порівняння вольт-амперних 

залежностей виміряних за однакових умов, вперше показано потреба у 

внутрішньоклітинному Ca
2+

 для активації каналу і представлено нову модель 

ГТФγS-індукованих струмів в міоцитах миші для систематичного аналізу 

потенціалзалежної кінетики релаксації, сподіваючись виявити нові додаткові 

видоспецифічні відмінності. 
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3.2.3. Аналіз відмінностей карбахол-індукованих мІКАТ у мишей і 

морських свинок 

 

 На Рис. 3.16 А показано, що кінетика мІКАТ індукованого агоністом 

мускариновоо рецептору – карбахолом, –  не відрізнялась у цих двох видів. В 

середньому, час наростання від 10 до 90% від максимальної амплітуди 

струму (t10-90) склало 10,47 ± 0,70 с в морської свинки (n = 17; варіювалися від 

5,52 до 14,35 с) і 10,95 ± 1,10 с в миші (n = 12, варіювалися від 5,90 до 16,52 

сек). 

Два інших катіонні канали, що ще не ідентифіковані на молекулярному 

рівні, з провідністю 10-17 і 130-140 пС, роблять відносно невеликий внесок в 

мІКАТ [31, 112, 147]. Таким чином, ми також переконалися, що малої 

амплітуди мІКАТ, записаний за концентрації  [Ca
2+

]i  нижче 1 нмоль/л має 

потенціалзалежні властивості характерні для основного TRPC4-

опосередкованого компонента мІКАТ (рис. 3.16 Б, праворуч, пунктирна лінія). 

Таким чином, ми можемо твердо зробити висновок, що TRPC4 канал 

миші не має важливого дозвільного ефекту внутрішньоклітинного Ca
2+

, який 

натомість наявний у TRPC4 морської свинки. Молекулярні механізми Ca
2+

 

залежності TRPC4 каналу поки не відомі, але цілком імовірно, що чотири 

CaM зв'язуючі домени (рис. 3.15 В) відіграють в цьому якусь певну роль. 

Якщо це так, то цікаво відзначити, що 3 відмінні АК послідовності присутні 

в одному з двох CaM доменів в С-кінці, в яких АК послідовність Гіс-Фен в 

морської свинки замінені на Асн-Лей в миші. Було б, таким чином, цікаво 

порівняти залежність ізоформ TRPC4α і TRPC4β від рівня 

внутрішньоклітинного Ca
2+

, оскільки обидві ізоформи експресуються в 

тонкому кишечнику миші [97], але вище згаданий  CaM-зв'язуючий домен 

відсутній в короткому варіанті TRPC4β. 
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Рис. 3.16. Порівняння карбахол-індукованих мІКАТ у міоцитах клубової 

кишки морської свинки і миші. А та Б, катіонні струми у відповідь на 50 

мкмоль/л карбахол, аплікований при підтримувальному потенціалі -50 мВ 

(морська свинка, чорна лінія; миша, сіра лінія) зареєстровані при постійній 

концентрації внутрішньоклітинного Ca
2+

 на рівні 100 нмоль/л (А) або <1 
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нмоль/л [Ca
2+

]i (Б, 10 млмоль/л BAPTA, без додавання Ca
2+

 у 

внутрішньоклітинний розчин). В – мІКАТ зареєстровані у міоцитах клубової 

кишки миші при додаванні 50 мкмоль/л карбахолу у зовнішньоклітинний 

розчин при різних тестових потенціалах мембрани, що варіювали від -120 до 

80 мВ. Г – представлена вольт-амперна залежність миттєвих (квадратні 

позначки) та стаціонарних (круглі позначки) струмів протягом ступінчастої 

зміни потенціалів, як показано відповідними символами на рис. В –  вольт-

амперна крива виміряна в тій же самій клітині, подаючи поступове зміщення 

потеціалу «ramp» , тривалістю 6 с варіюючи від 80 до -120 мВ (також 

показана сірою лінією). Д – середня вольт-амперна залежність виміряна у 

клубових міоцитах морської свинки (чорна лінія; n=32) та миші (сіра лінія; 

n=17) при максимальній відповіді на аплікацію 50 мкмоль/л карбахолу. Для 

порівняння, пунктирна лінія показує вольт-амперну криву зареєстровану у 

міоцитах миші за умов концетрації [Ca
2+

]i < 1 нмоль/л. 

 

Потенціалзалежність мІКАТ миші було детально розглянуто шляхом 

застосування прямокутних імпульсів при максимальній активації струму 

карбахолом (рис. 3.16 В) і побудові як миттєвих, так і стаціонарних вольт-

амперних залежностей I-V (рис. 3.16 Г). Також було підтверджено, що дуже 

схожу на останню воль-амперну криву можна буде отримати шляхом 

застосування поступового зміщення потенціалу «ramp» протоколу (6 cекунд) 

(рис. 3.16 Г, сіра суцільна лінія). Тепер добре зрозуміло, що така поведінка  

пояснюється, як притаманна мІКАТ потенціалзалежність [13], що регулюється 

активністю G-білків [149], однак кількісного аналізу потеціалзалежних 

релаксацій мІКАТ все ще не вистачає. Середні стаціонарні вольт-амперні 

залежності мІКАТ морської свинки і миші порівнюються на рис. 3.16 Д. 

Значення V1/2 були дещо іншими: -78,3 ± 2,1 мВ (n = 32) проти 64,6 ± 4,2 мВ 

(n = 17), відповідно (Р = 0,002), а коефіцієнт крутизни Больцмана був 

ідентичний: k = 15,9 ± 0,7 мВ проти k = -16,1 ± 0,8 мВ. Відповідно, мІКАТ 

досягав свого піку при -70 мВ отримуючі густину струму 23,2 ± 1,7 пА/пФ в 
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морської свинки і при -50 мВ (-19,2 ± 2,0 пА/пФ) у мишей. Таким чином, 

максимальна густина струму (P = 0,153), так само як і потенціали реверсії 

цих струмів (1,9 ± 0,3 мВ проти 1,7 ± 0,4 мВ, відповідно) були однакові в 

обох видів. 

Проте, спостерігалися істотні відмінності в мІКАТ потенціалзалежній 

кінетиці релаксації. У морської свинки, постійна часу деактивації  протягом 

ступіньки потенціалу до -120 мВ була 178,9 ± 18,3 мс (n = 17) в порівнянні з 

58,2 ± 4,6 мс (n = 28) у мишей (P <0,0001), в той час як постійна часу 

реактивації при потенціалі -40 мВ була 104,6 ± 7,5 мс проти 84,8 ± 5,7 мс, 

відповідно (р <0,05). 

 Одне з ускладнень дослідження карбахол-індукованих струмів – це  

десенситизація мускаринових рецепторів. Хоча ця проблема може бути 

частково вирішена шляхом додавання до внутрішньопіпеточного розчину 1 

млмоль/л ГТФ [151], можна відмітити дрейф базової лінії струму до 

ступінчастих потенціалів протягом часу, що необхідний для застосування 

необхідної серії ступіньок (рис. 3.16 В). Таким чином, ми запропонували 

модель більш стійких ГТФγS-індукованих струмів для більш детального 

дослідження біофізичних властивостей  мІКАТ миші у порівннянні з морською 

свинкою. 

 

3.2.4. Аналіз кінетичних і біофізичних відмінностей ГТФγS –

індукованих мІКАТ у мишей і морських свинок 

 

На рис. 3.17 показано типовий приклад ГТФγS-індукованих струмів в 

міоцитах клубової кишки миші записаної з комбінацією імпульсів до -120, 80 

та -40 мВ і поступового зміщення потенціалу «ramp» від 80 до -120 мВ. Цей 

протокол дозволяє досліджувати вольт-амперні характеристики і, одночасно, 

кінетику релаксації. Після прориву мембрани в нульовий момент часу струм 

повільно збільшувався до досягнення максимуму протягом 3-8 хв в різних 

клітинах. Ці зміни, ймовірно, відображають відмінності в швидкості інфузії 
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ГТФγS залежно від вхідного опору. Після досягнення максимальної 

відповіді, вольт-амперні залежності і кінетика струму були досліджені більш 

детально, застосовуючи прямокутні імпульси у всьому діапазоні потенціалів 

від -120 до 80 мВ. Ці струми були подібні до карбахол-індукованих струмів 

(порівняння з рис. 3.16 В), але з тою перевагою, що базовий струм залишався 

стабільним із зазначенням лише невеликої десенситизації (хоча б, під час 

вимірювання), коли G-білки були активовані безпосередньо, оминаючи 

мускаринові ацетилхолінові рецептори. За аналогією з вище описаним, аналіз 

проводили, як показано на рис. 3.17 Б, В. Узагальнюючи ці результати 

(морської свинки та миші, відповідно) максимальна густина струму 

спостерігалася при -72,8 мВ у морської свинки (-28,9 ± 2,1 пА/пФ, n = 21) і 

при -58,5 мВ у мишей (-23,8 ± 2,5 пА/пФ, n = 14). Густина струму у цих двох 

видах, не відрізнялися (Р = 0,13), а також їх потенціали реверсії були 

подібними (1,7 ± 0,5 мВ проти 1,2 ± 0,6 мВ). Фактори крутизни 

потенціалзалежності також були ідентичні (k = -17,6 ± 1,0 мВ проти k = -16,0 

± 1,0 мВ), але значення V1/2 статистично достовірно відрізнялися (-82,4 ± 1,7 

мВ проти -65.8 ± 4.1 мВ; P = 0,0002). 
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Рис. 3.17. Порівняння внутрішньоклітинно ГТФγS-індукованних мІКАТ в  

міоцитах клубової кишки морської свинки і миші. А – мІКАТ  зареєстровано 

при різних тестових потенціалах (протокол потенціалів показаний) в одній і 

тій самій клітині; Б – вольт-амперні залежності при максимальних (квадратні 

позначення) та стаціонарних (круглі позначення) струмах протягом подачі 

прямокутних імпульсів, як показано відповідними символами на рис А. 

Вольт-амперна залежність зареєстрована в тій же самій клітині, 

застосовуючи повільний, тривалістю 6 сек «ramp», з потенціалами від 80 до -
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120 мВ показаний сірою лінією. В – середня вольт-амперна залежність, 

зареєстрована за допомогою протоколу «ramp» у клубових міоцитах морської 

свинки (чорна лінія; n = 21) і миші (сіра лінія; n = 14) при максимальній 

відповіді на 200 мкмоль/л внутрішньоклітинного ГТФγS. 

 

Найбліьш істотні відміни стосувалися механізму регуляції 

мускаринової катіонної провідності шляхом зміщення активаційної кривої у 

бік негативних потенціалів по мірі активації G-білків, який раніше був 

описаний для морської свинки [147], але був повнястю відсутнім у міоцитах 

миші. 

  

3.2.5. Дослідження кінетики потенціалзалежної релаксації мІКАТ  

 

 Інша важлива перевага використання ГТФγS замість карбахолу для 

активації мІКАТ є те, що період активації сильно «розтягнутий» у часі, що 

дозволяє зробити аналіз кінетики мІКАТ при поступовому нарощуванні 

кількості активованих G-білків (адже ГТФγS зв'язується з їх α-субодиницями 

спонтанно, повільно і необоротно). Типові епізоди струмів, що ілюструють 

зміну кінетики деактивації/реактивації мІКАТ одночасно з накопиченням 

активованих G-білків, показані на рис. 3.18, A – морська свинка, Б – миша. 

Через істотну різницю між клітинами в часі, необхідному для повної 

активації мІКАТ за допомогою ГТФγS усереднені дані показані в залежності 

від відносного часу до максимуму, який в різних клітинах коливається від 

приблизно 3 до 8 хв (рис. 3.18 В).  

Цей аналіз показав, що кінетика деактивації у миші при -120 мВ не 

тільки швидша в порівнянні з морською свинкою, але і менш залежна від 

рівня активації G-білків. Таким чином, постійна часу показує загальне 

збільшення в 2,3 рази в миші у порівнянні з 21,2-кратною зміною в морської 

свинки (рис. 3.18 В, ліва панель). Однак кінетика активації показала менш 

значні відмінності між видами (рис. 3.18 В, права панель). Цікаво відзначити, 
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що середні значення не відрізнялися одразу після прориву мембрани (Р = 

0,131), але значно відрізнялися при максимальній активації G-білків (Р = 

0,0003). Крім того, постійна часу реактивації в обох видів показала майже 

однакову залежність від активації G-білків: збільшення на 46% в морської 

свинки та 45% у мишей. 

 

 

 

Рис. 3.18. Порівняльний аналіз кінетики потенціалозалежної релаксації 

мІКАТ у міоцитах тонкого кишечнику морської свинки та миші. A та Б – 
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протягом зростаючої активації мІКАТ через інфузію ГРФγS кінетика 

деактивації (ліва панель) та реактивації (права панель) мІКАТ була досліджена  

протягом 30 с інтервалів використовуючи «ramp» протокол показаний на рис. 

3.11 A у міоцитах клубової кишки морської свинки (A) та миші (Б). В – 

середня константа часу потенціал-залежної деактивації ГТФyS-індукованого 

струму мІКАТ при -120 мВ (зліва) і реактивації при -40 мВ (праворуч) в 

клубових міоцитах морської свинки (квадратні позначення, n = 21) і миші 

(круглі позначення; n = 25).  

 

Більш швидка кінетика деактивації мІКАТ миші передбачає коротший 

час відкритого стану каналу. Для того, щоб безпосередньо перевірити такі 

відмінності, активність каналу було зареєстровано методом «outside-out» 

петч, «відокремлених» з клітин, стимульованих 50 мкмоль/л карбахолом і 

при підтримувальному потенціалі -50 мВ, як показано на рис. 3.19. 

Поодинокі струми були дещо більші, у мишей (максимуми в амплітудних 

гістограмах були 3,3 і 2,7 пА, відповідно 66 і 54 пС (в порівнянні з раніше 

показаними середніми значеннями 69 і 57 пС [31, 147]. У відкритому стані, 

струми були  помітно "шумними" в миші (отже, більш широкий максимум в 

гістограмі), що може бути пов'язане з флуктуаціями в білковій порі каналу.  
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Рис. 3.19. Порівняння реєстрація активності поодиноких каналів за 

методом «outside-out» петч виділених з клубових міоцитів морської свинки 

(верхній епізод) і миші (нижній епізод), при потенціалі мембрани -50 мВ в 

присутності 50 мкмоль/л карбахолу. Всі точки амплітуд гістограми (0,1 пА), 

відповідають відкриттю каналу, як показано праворуч.  

 

Ймовірність відкриття каналу також була нижча у мишей у порівнянні 

з морськими свинками: Ро = 0,20 ± 0,04 (n = 8) проти 0,58 ± 0,04 (n = 9), (Р 

<0,0001). Ймовірність відкритого стану каналу визначається відношенням 

середніх значень відкритих і закритих станів. Аналіз різниці в Ро показав, що 

дійсно, середній час відкритого стану каналу був коротшим у мишей у 

порівнянні з морською свинкою: 15,1 ± 5,2 мс (n = 8) проти 80,0 ± 19,7 мс (n 

= 9) (P <0,01), але замість того, миттєва частота відкриття каналу (яка 

обернено пропорційна тривалості закритого стану каналу) була значно вища: 

154,1 ± 18,8 Гц у миші проти 70,2 ± 7,3 Гц у морської свинки (P <0,001). 

Узагальнюючи отримані результати треба зазначити, що декілька 

біофізичних властивостей мІКАТ практично ідентичні у міоцитах морських 

свинок і мишей. До них відносяться форма вольт-амперних кривих і 

коефіцієнт нахилу Больцмана, які є найбільш важливими параметрами, що 

характеризують потенціалзалежність каналу. Але власне, більшість інших 

властивостей (чи параметрів), які ми аналізували, показали значні 

відмінності у різних видів тварин. Це стосується кальцій-залежності, 

кінетики струмів, регуляції шляхом G-білок залежного зміщення діапазону 

мембранних потенціалів активації каналу. 

В наших дослідженнях ми проаналізували структурні відмінності 

TRPC4 каналів у морської свинки і миші та показали, порівнюючи відповідні 

струми мІКАТ в міоцитах клубової кишки, зареєстрованих за однакових умов, 

що, хоча ці канали мають схожі загальні потенціалзалежні властивості, 

існують відмінності в їх залежності від рівня концетрації 

внутрішньоклітинного Ca
2+

 і кінетиці активації, і також вони залучають різні 
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стратегії для підвищення імовірністі відкритого стану каналу, активованого 

G-білками – переважно через тривалий відкритий стан у морськох свинки на 

противагу частим, коротшим відкриванням каналу у миші.. 

 

3.3. Інгаляційний анестетик ізофлуран пригнічує мускаринові 

катіонні струми та карабахол-індуковані скорочення гладеньких м’язів 

кишечнику 

 

3.3.1. Ізофлуран пригнічує карбахол-індуковані мІКАТ у міоцитах 

клубової кишки миші 

Активація агоністом карбахолом мускаринових рецепторів М2 і М3 

типу, що експресуються у всіх вісцеральних гладеньких м'язах (в тому числі і 

в шлунково-кишковому тракті) є найбільш фізіологічно підходяща модель 

для вивчення дії ізофлурану на мІКАТ, оскільки сигнальні шляхи, що 

починаються з активації мускаринових рецепторів і закінчуються відкриттям 

катіонних каналів, повністю залучені в цьому процесі. Мускаринові катіонні 

канали представлені переважно TRPC4 (у середньому близько 85%) і TRPC6 

(інші струми) каналами [67]. В експерименті додавали 1 ммоль/л ГТФ до 

внутрішньоклітинного розчину з метою зниження до мінімуму 

десенситизації мІКАТ. За таких умов мІКАТ,при потенціалі мембрани -40 мВ, 

пригнічується лише приблизно на 15% протягом 3 хв [151]. Більше того, 

пригнічення струму відбувається в основному за рахунок зниження 

максимальної провідності (тобто числа активних каналів), в той час як 

зміщення активаційних кривих в бік позитивних значень потенціалу 

мембрани практично повністю відсутнє [151]. 

Аплікація ізофлурану (0,5 ммоль/л, клінічна концентрація при 

анестезії) на піку відповіді на карбахол викликала повільне, але значне, на 63 

± 11% (n = 5) (при потенціалі мембрани -40 мВ) інгібування мІКАТ (рис. 3.20 

А). 
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Рис. 3.20. Катіонні струми у відповідь на дію карбахолу і їх блокування 

ізофлураном. A – репрезентативні дані розвитку 50 мкмоль/л карбахол-

індукованого мІКАТ та його інгібування ізофлураном (0,5 млмоль/л) з часом. 

Амплітуда струму при підтримувальному потенціалі -40 мВ вимірювалась з 

часовим інтервалом в 30 с. Б – стаціонарні вольт-амперні залежності мІКАТ в 

моменти часу позначені як a-c на панелі A: a – максимальна відповідь на дію 

карбахолу, b – максимальне інгібування струму  ізофлураном, та c – 

послідовне відмивання анестетику. В – активаційні криві катіонної 

провідності (сіра лінія) фітовані рівнянням Больцмана (гладенькі чорні лінії) 

у відповідні моменти часу, як зазначено. Одночасне зміщення активаційних 

кривих (спільний фактор нахилу 15,6 мВ) спостерігалось – від V1/2 -91.0 мВ 

(а) до V1/2 -57.8 мВ (b), а також до V1/2 -67,2 мВ (с), як показано 

вертикальними пунктирними лініями. 

 

Відновлення струму після відмивання ізофлурану відбувалось дуже 

повільно, а амплітуда струму досягала рівня, який можна порівняти з 
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нормальним станом десенситизації протягом такої тривалої дії агоніста на 

рецептор [151]. Кінетика інгібування мІКАТ ізофлураном також була дуже 

повільною (половина максимального пригнічення досягалося протягом 1,1 ± 

0,2 хв; n = 5). Це могло свідчити про те, що при дії анестетика відсутнє пряме 

блокування каналу (наприклад, закриття іонної пори). Більше того, 

характерні стаціонарні вольт-амперні залежності мІКАТ змінюють свою форму 

під дією ізофлурану і стають більш U-подібними при негативних значеннях 

потенціалу мембрани (рис. 3.20 Б). Подальший аналіз цього ефекту показав, 

що ізофлуран спричинює зміщення активаційних кривих в бік менш 

негативних значень потенціалу. Аналогічний ефект спостерігався раніше при 

зменшенні зв’язування агоніста з рецепторм або зниженні рівня активації G-

білків, наприклад, викликаного флеш-фотолізним вивільненням 

внутрішньоклітинного GDPβS [147, 149]. Кількісний аналіз цього явища 

включав в себе побудову активаційних кривих (залежність провідності 

каналу від потенціалу мембрани, G-V залежність) і фітування їх рівнянням 

Больцмана. Вони показані на рис. 3.20 В. Таким чином, ізофлуран не тільки 

пригнічував максимальну провідність (Gmax), але також зміщував потенціал 

половинної активації (V1/2) в бік позитивних значень на 20,4 ± 5,4 мВ (n = 4) з 

середньою V1/2 = 85,0 ± 4,5 мВ в контролі та в середньому V1/2 = 64,7 ± 3,0 мВ 

в присутності ізофлурану. 

Оскільки не було суттєвого зміщення активаційних кривих, що 

зазвичай відбувається під час десенситизації рецептора (до 

внутрішньоклітинного розчину додається 1ммоль/л ГТФ) [151], ряд 

проведених експериментів переконливо свідчить, що ізофлуран впливає або 

прямо на мускаринові рецептори, або на сайти їх зв’язування з G-білком, або 

на обидві ці мішені одночасно. Щоб перевірити обидва запропоновані 

варіанти, в наступних експериментах мІКАТ активували рецептор-незалежним 

шляхом через внутрішньоклітинну інфузію ГТФγS, що безпосередньо і 

незворотньо активує всі доступні тримерні G-білки. 
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3.3.2 Інгібування ізофлураном ГТФγS-індукованих мІКАТ показує 

декілька відмінних характеристик у порівнянні з карбахол-

індукованими мІКАТ 

 

Окільки, як було вище зазначено, ефект ізофлурану розвивається 

досить повільно, ми спочатку проаналізували кінетику струму у відповідь на 

внутрішньоклітинну інфузію ГТФγS (рис. 3.21 А). Після прориву клітинної 

мембрани, під впливом 200 мкмоль/л ГРФγS у внутрішньопіпеточному 

розчині, мІКАТ розвивається та досягає максимальної амплітуди протягом 5-7 

хв (рис. 3.21 А, квадратні позначки). Зареєстровані на максимумі активації 

катіонної провідності вольт-амперні залежності мали характерне подвійне 

випрямлення, а потенціал реверсії струму був близький до 0 мВ (рис. 3.21 Б 

(а)), в той час як зміна амплітуди струму була мінімальною протягом більше 

ніж 20 хв реєстрації (рис. 3.21 А). На піку активації мІКАТ, можна було 

порівняти амплітуди карбахол- (50 мкмоль/л) - і ГТФγS (200 мкмоль/л)-

індукованих струмів: 227 ± 62 пА (n = 5) і 223 ± 32 пА (n = 6) при -40 мВ, 

відповідно; ці результати свідчать, що максимальна відповідь на агоніст за 

різних шляхів активації каналу майже не відрізнялись. 

Подібно до карбахол-індукованих мІКАТ, ізофлуран також значно 

інгібує ГТФγS-індуковані струми (рис. 3.21 А, круглі символи), що 

призводить до більш U-подібної форми вольт-амперних залежностей (рис. 

3.21 Б (б)). Проте, були виявлені декілька важливих особливостей цього 

інгібування в порівнянні з пригніченням карбахол-індукованих струмів. По-

перше, воно розвивається більш повільно,   напів-максимальне пригнічення 

відбувається протягом 3,7 ± 0,7 хв (n = 5). По-друге, інгібування струму було 

дещо меншим, а саме на 44 ± 9% (n = 6) (Р <0,05 у порівнянні з карбахол-

індукованим мІКАТ). По-третє, зовсім відсутнє або було дуже незначним 

відновлення струму після відмивання від ізофлурану. Подібно до карбахол-

індукованих мІКАТ, ізофлуран зменшує Gmax і зміщує V1/2  у бік менш 

негативних значень (рис. 3.21 В), але у порівнянні з карбахолом зміщення  
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V1/2  було менш виражене: на 13,0 ± 1,4 мВ (n = 4) з середньою V1/2  = 67,0 ± 

4,1 мВ в контролі і з середньою V1/2  = 54,0 ± 5,5 мВ в присутності 

ізофлурану. При цьому у контролі зміщення V1/2 протягом 10 хв реєстрації 

було відсутнім (-68,9 ± 4,3 мВ проти -67,5 ± 4,1 мВ, n = 5; P=0,82). 

Підсумовуючі всі отримані дані, результати свідчать про те, що 

основним механізмом в процесі інгібування мІКАТ при дії ізофлурану є 

порушення передачи сигналів на рівні G-білків. Таким чином, ізофлуран 

змінює G-білок залежну регуляцію потенціалзалежності іонного каналу 

(наприклад, викликаючи зміщення V1/2 ), а не спричинює пряме блокування 

мускаринового катіонного каналу. Для подальшого обґрунтування цієї 

гіпотези ми також проаналізували кінетику активації та деактивації мІКАТ 

шляхом фітування моноекспоненційною функцією процеса 

потенціалзалежного зменшення струму при подячі потенціалу -120 мВ, яке 

відбувається відповідно до активаційних кривих типу функції Больцмана 

(рис. 3.20 В і 3.21 В). Значне прискорення деактивації мІКАТ після аплікації 

ізофлурану спостерігалося, як прямий доказ зменшення середнього часу 

відкритого стану каналу в присутності ізофлурану (рис. 3.21 Г). 
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Рис. 3.21. Катіонні струми у відповідь на внутрішньоклітинну інфузію ГТФγS 

та їх інгібування в присутності ізофлурану. A – Залежність амплітуди 

середнього нормованого ГТФγS(200 мкмоль/л)-індукованого струму від часу, 

зареєстрована при підтримувальному потенціалі -40 мВ у контролі (квадратні 

позначки, n=5) та протягом аплікації ізофлурану (круглі позначки, n=5), Б – 

стаціонарні вольт-амперні залежності мІКАТ в моменти часу позначені як a та 

b на панелі A. В – активаційні криві катіонної провідності (сіра лінія) 

відповідно до воль-амперної залежності показаній на панелі Б і 

апроксимовані співвідношенням Больцмана (гладенькі чорні лінії) зі 

значенням V1/2 позначено вертикальними пунктирними лініями: V1/2 -65,2 мВ 

у контролі (а) та -52.6 мВ при додаванні ізофлурану (b). Г – кінетика 

потенціалзалежної деактивації мІКАТ протягом подачі прямокутних імпульсів 
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(стрибків) потенціалів від -40 до -120 мВ в ті ж моменти часу a та b та 

апроксимовані моноекспоненційною функцією (гладенькі чорні лінії). 

 

Аналогічний ефект спостерігався, коли активність G-білків була 

пригнічена внутрішньоклітинним флеш-фотолізним вивільненням GDPβS 

[149]. 

Узагальнені дані та їх статистичний аналіз додатково ілюструє різницю 

в здатності ізофлурану пригнічувати карбахол- і ГТФγS-індуковані струми 

наведені на рис. 3.22. 

 

 

 

Рис. 3.22. Узагальнюючий ефект ізофлурану (0,5 млмоль/л) на мІКАТ 

активований 50 мкмоль/л карбахолом (n=8) (A) або 200 мкмоль/л ГТФγS 

(n=5) (Б). В кожній клітині, стаціонарна вольт-амперна залежність була 

записана при максимальній відповіді, використовуючи протокол поступового 

зміщення потенціалів тривалістю 6 с від 80 ло -120 мВ у контролі (круглі 

позначки) і при максимальному блокуванні (квадратні позначки). Амплітуда 

струмів була нормована діленням силу струму (пА) на ємність мембрани 

клітини (пФ). Нормована густина струму при -60 мВ показує статистично 

достовірні відміни, стастичний аналіз проводили за допомогою ANOVA, як 

показано на (В).   
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3.3.3. Ізофлуран інгібує агоніст-індуковані скорочення гладеньких 

м’язів кишечнику 

 

Для дослідження впливу ізофлурану на гладенькі м'язи тонкого 

кишечнику ми використовували сегменти клубової кишки або товстої кишки 

миші, які були попередньо предскорочені 50 мкмоль/л карбахолом. 

Ізофлуран (3 ммоль/л) додавася у зовнішньоклітинний розчин після того, як 

карбахол-індуковане скорочення досягало стадії плато. Як показано на рис. 

3.23 A, аплікація ізофлурану у зовнішньоклітинний розчин значно пригнічує 

карбахол-індуковані скорочувальні реакції, як в товстому кишечнику (12,26 ± 

2,38 мН для контролю проти 8,14 ± 1,36 мН для ізофлурану, n=8; P <0,01) так 

і в клубовому відділі кишечника (14,52 ± 0,40 мН для контролю проти 11,18 ± 

0,95 мН для ізофлурану, P <0,05). Інгібуючий ефект співпадає з описаними 

вище результатами по інгібуванню мІКАТ інгаляційним анестетиком 

ізофлураном. 

 

 

Рис. 3.23. Дія ізофлурану на карбахол-індуковані скорочення кишечнику. 

Репрезентативні дані показують ізометричні скорочення сегментів клубової 

кишки (А) або товстого кишечнику (Б) у відповідь на карбахол (50 мкмоль), 

після чого додається розчин ізофлурану (3 млмоль/л) в постійній присутності 
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карбахолу. В – стастичний аналіз отриманих результатів за допомогою 

ANOVA показав значне інгібування карбахол-індукованих скоротливих 

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

максимального скорочення порівнювався між карбахолом та ізофлураном 

(n=8). 

 

3.4. Інгібуюча дія фулеренів С60 на мускариновий катіонний струм у 

гладеньких м’язах тонкого кишечнику миші 

 

Незважаючи на велику кількість досліджень на тему взаємодії С60 

фулеренів з біологічними об'єктами, в даний час не відомо про вплив С60 на 

електричну активність ГМ клітин [45, 51, 62, 98, 100]. Можна припустити, що 

С60 фулерени є перспективними модуляторами іонних каналів різних типів, 

принаймні, це передбачають результати молекулярного моделювання [51].  

Можливість регуляції ними рецептор-керованих іонних каналів раніше не 

досліджували експериментально. Тому метою цієї частини роботи було 

дослідити дію вуглецевих наночастинок С60 фулеренів на мускаринові 

катіонні струми (мIкат) через TRPC4-канали в ізольованих ГМК тонкого 

кишечника миші. 

Отримані зображення атомно-силової мікроскопії (АСМ) демонструють 

як окремі С60 молекули (діаметр ~0,7 нм), так і їх агрегати з характерним 

розміром 1,5-2 нм (рис. 3.24), присутні у водному розчині, що добре 

узгоджується з попередніми даними [110]. 
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Рис. 3.24. АСМ зображення наночастинок С60 фулеренів у воді (концентрація 

10
-6

 моль/л) на поверхні слюди (напівконтактний режим). 

 

Щоб не залучати мускаринові рецептори у сигнальному каскаді 

активації TRPC4, канали безпосередньо напряму активували через G-білки 

шляхом внутрішньоклітинної аплікації ГТФγS (200 мкмоль/л) через скляну 

петч піпетку, що спричиняло повільний розвиток мІКАТ після прориву 

мембрани під петч-піпеткою. На рис. 3.25 наведено протокол експеримента 

(рис. 3.25 А) і типові реєстрації мІКАТ з інтервалом 30 секунд, як упродовж дії 

ГТФγS і, відповідно, поступового зростання мІКАТ (рис. 3.25 Б), так і після 

додавання С60 фулеренів на піку активації струму у концентрації (10
-6

 моль/л) 

(рис. 3.25 В). Максимальна амплітуда мІКАТ при підтримуваному на мембрані 

потенціалі -40 мВ становила 451 ± 52 пА при -40 мВ (n=9), а час її досягнення 

у різних клітинах складав 3-10 хв.  
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Рис. 3.25. Оригінальні записи струмів мІКАТ з інтервалом 30 с із 

застосуванням пилкоподібного (‘ramp’) зсуву мембранного потенціала від 80 

до -120 мВ упродовж 6 с: контроль (А); струм, викликаний аплікацією ГРФγS 

(200 мкмоль/л) від початку реєстрації і до досягнення максимальної автивації 

з інтервалом у 30 с (Б), та реєстрація струму з інтервалом в 30 с після 

додавання водного розчину немодифікованих С60 фулеренів у концентрації 

(10
-6

 моль/л) (В).  

 

Водний розчин немодифікованих С60 фулеренів (10
-6

 моль/л) додавали на 

піку активації G-білками мІКАТ, що викликало поступове, упродовж декількох 

хвилин, зменшення струму (рис. 3.26 та 3.27).  
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Рис. 3.26. Повільне інгібування мІКАТ при додаванні С60 фулеренів (10
-6 

моль/л). Наведено амплітуди мІКАТ струму при підтримуваному на мембрані 

потенціалі -40 мВ, який реєстрували з інтервалом 30 с як показано на рис. 

3.25. 

 

Блокування мІКАТ було незворотнім.  

 

Рис. 3.27. Середня зміна сили струму мІКАТ з часом у контрольних 

гладеньком’язових клітинах (1) та інгібування фулеренами C60 (2) (n=9). 
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Результати наведено у вигляді середньої арифметичної (М) та її стандартної 

похибки (m) для зазначеної вибірки (n). 

 

Для дослідження можливої потенціал-залежної блокуючої дії С60 фулеренів, 

ми порівняли стаціонарні вольт-амперні (І-V) характеристики мІКАТ до і після 

додавання водного розчину немодифікованих С60 фулеренів. І-V залежності 

вимірювали з використанням пилкоподібного (‘ramp’) зсуву мембранного 

потенціала від 80 до -120 мВ упродовж 6 секунд (рис. 3.28). За присутності 

С60 фулеренів середня амплітуда мІКАТ при підтримуваному потенціалі -40 

мВ зменшувалася до 114±16 пА (n=9), тобто струм блокувався в середньому 

на 60% (n=9) (рис. 3.29). Струм при цьому зберігав свої потенціал-залежні 

властивості, тобто інгібуючий ефект мав місце в усьому діапазоні 

потенціалів. 

 

 

Рис. 3.28. Вольт-амперна характеристика мІКАТ-струму, що вимірювався 

повільним ’ramp’ протоколом до і після аплікації фулерену С60; А) 

контрольний мІКАТ -струм і вплив нанокомпозиту фулерену С60; Б) 

Статистичний аналіз блокування нанокомпозиту фулерену С60 мІКАТ-струмів 
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(n = 9); 1) – контрольний мIКАТ -струм, 2) – вплив нанокомпозиту фулерену 

С60.   

 

 

Рис. 3.29. Усереднені вольт-амперні криві для нормованої на ємність клітини 

амплітуди мІКАТ у контролі (квадратні позначки) та після досягнення повного 

інгібуючого ефекту С60 фулеренів за концентрації 10
-6

 моль/л (круглі 

позначки) (n=9). Результати представлені M ± m, P < 0.05. 

 

Блокування струму розвивалось повільно із середньою постійною часу 

інгібування 119±16 секунд. (рис. 3.30). C60 фулерени важко було відмити за 

допомогою зовнішнього розчину, тобто інгібування було незворотнім. 
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Рис. 3.30. Зменшення амплітуди GTPγS-індукованого TRPC4-струму з часом 

після додавання С60 фулеренів, яку вимірювали при -40 мВ (підтримуючий 

потенціал), -120 мВ і 80 мВ, як зазначено; середня постійна часу інгібування 

Ʈ = 119±16 сек. 

 

Кінетика і зсув з V1/2 є цікавим питанням для обговорення у порівнянні 

з ізофлураном, адже різні за будовою молекули порушують G-білок 

опосередковану сигналізацію, і тому біофизичний «фенотип» (зміна кінетики 

релаксацій, зсув активаційних кривих) є дуже подібним (рис.3.31). 
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Рис. 3.31. Вплив C60 фулеренів на кінетику катіонного мІКАТ струму: A. 

струми записані при потенціалах від -40 до -120 мВ (зліва) і назад до -40 мВ, 

що ілюструють кінетику деактивації і активації мІКАТ, відповідно; контроль 

(1 – струм, що записаний при максимальній активації мускаринових 

катіонних каналів при додаванні GTPγS); 2-4 – інгібування мІКАТ C60 

фулеренами протягом 1-хвилинного інтервалу; В. Зміна потенціал-залежної 

деактивації (квадратні позначки, при -120 мВ) і активації (круглі позначки, 

при -40 мВ) мІКАТ з часом під час активації струму за допомогою GTPγS з 

подальшим його інгібуванням C60 фулеренами, як зазначено. Струми, 

записані в точках 1-4, показані на панелі A.  

 

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 

(n = 4; P = 0,676), в контролі і в присутності фулеренів C60, відповідно.  
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Ми прийшли до висновку, що фулерени C60 специфічно інгібують 

мІКАТ, але не потенціалзалежні K
+
 струми (рис. 3.32). 

 

 

 

 

Рис. 3.32. Потенціалзалежні калієві канали нечутливі до дії фулеренів С60. А. 

Оригинальні записи струмів потенціалзалежних калієвих каналів Б. Вольт-

амперна залежність для контролю і після аплікації розчину фулеренів С60 . 
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Отже, наразі С60 фулерени можуть бути запропоновані як новий клас 

потенційних терапевтичних агентів для лікування захворювань і розладів 

органів шлунково-кишкового тракту, оскільки вони здатні блокувати 

поширений у вісцеральних гладеньких м’язах мускариновий катіонний 

струм. 
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РОЗДІЛ 4.  ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

4.1. З’ясування механізмів залучення TRPV4 у формування 

судинного тонусу легеневих артерій. 

 

TRPV-канали відіграють важливу роль як у збудливих, так і 

незбудливих типах клітин. Зокрема, один з представників цієї підродини, 

TRPV4, активуються за показників температури в межах 27–34 °C, отже, при 

близьких до фізіологічної температури значеннях канали повинні мати 

виражену спонтанну активність. Вони також активуються механічними 

стимулами, ендогенними речовинами (арахідонова кислота), а також 

синтетичними сполуками (GSK1016790A). TRPV4 – це Ca
2+

 та Mg
2+

-( і 

натрій, калій також) проникний катіонний канал, який експресований у 

багатьох тканинах, включаючи легені, кровоносні судини, гладенькі та 

скелетні м’язи, а також вони поширені в гіпоталамусі, шкірі та первинних 

сенсорних нейронах і тому були запропоновані на роль сенсорів температури 

і механо? в цих органах. За біофізичними властивостями проникність для 

двовалентних катіонів Ca
2+

, Sr
2+

,Ba
2+

, Mg
2+

 у TRPV4-каналів майже однакова, 

але за фізіологічних умов Ca
2+

 є основним іоном, що транспортується через 

канал (напевно основним все ж є натрій). 

Механізм активації TRPV4-каналу за допомогою механічнго 

розтягнення в даний час до кінця не вивчений. Були запропоновані два 

основні механізми, які не виключають один одного: пряма механічна 

активація і непряма, тобто через інші сигнальні шляхи. Набухання клітини, 

що призводить до розтягнення плазматичної мембрани, може активувати два 

типи сигнальних шляхів: PLC/ DAG та PLA2/ арахідонова кислота (АА), які 

можуть модулювати або регулювати активацію TRPV4-каналів [84, 85, 90] .  

Дія агоніста GSK1016790A викликає вхід Ca
2+

 через TRPV4-канали, що 

спричиняє підвищення концентрації внутрішньоклітинного кальцію ([Ca
2+

]і). 
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Вільні іони Ca
2+

 зв’язуються та активують ріанодинові рецептори (RyR) на 

саркоплазматичному ретикулумі. RyR у свою чергу вивільняють іони Ca
2+

 зі 

саркоплазматичного депо в цитозоль і, таким чином, перетворюють 

позаклітинні сигнали у внутрішньоклітинну кальцієву сигналізацію, а також 

підвищують і регулюють рівень [Ca
2+

]і. Відповідно до існуючих уявлень [28] 

загальна схема участі TRPV4 в регуляції метаболізму кальцію (механізм 

рецептор-залежного входу Са
2+

) в гладеньком’язових клітинах кровоносних 

судин наведена на рис.4.1. 

 

 

 

Рис. 4.1. На даній схемі проілюстровано загальний план будови та 

розташування у мембрані TRPV4-каналу, а також зображено механізм входу 

Са
2+

 через ці канали. GSK1016790A – це нещодавно синтезований 

селективний і потужний агоніст TRPV4. Дія агоністу GSK1016790A викликає 

вхід Ca
2+

 через TRPV4-канали, що спричиняє підвищення концентрації 

внутрішньоклітинного кальцію ([Ca
2+

]і). Вільні іони Ca
2+

 зв’язуються та 
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активують ріанодинові рецептори (RyR) на саркоплазматичному ретикулумі. 

RyR у свою чергу вивільняють іони кальцію з саркоплазматичного депо у 

цитозоль, що у свою чергу регулює активність кальцій-залежних калієвих 

каналів високої провідності, таким чином викликаючи гіперполяризацію та 

вазодилатацію судин. 

 

Згідно з сучасними літературними даними, відомо, що TRPV4-канали 

експресуються не лише в гладеньких м’язах судин, але й в ендотелії [28]. 

Також важливо зазначити, що в інших дослідженнях була показана активація 

TRPV4-каналів у легеневих артеріях, яка викликала лише однофазну 

вазоконстрикцію [67, 89]. Натомість наші результати показали, що активація 

TRPV4-каналів у клітинах стінки ОЛА щура на першій стадії викликає 

розслаблення, за яким розвивається тривале скорочення значної амплітуди. 

Зважаючи на можливість ендотелій-залежного розслаблення інтактних судин 

(які було використано на даному етапі наших досліджень) можна 

припустити, що перша фаза пригнічення скорочення може бути пов’язаною з 

активацією TRPV4-каналів в ендотеліальних клітинах, тобто кальцій-

залежним синтезом і вивільненням вазодилататорів ендотеліального 

походження, а друга фаза, тобто посилення скоротливої реакції на ФЕ, 

відбувається за рахунок активації TRPV4-каналів власне гладеньком’язових 

клітин, наслідком чого є додатковий вхід і вивільнення Са
2+

 з депо міоцитів. 

Для перевірки цієї гіпотези ми виключили участь ендотеліальних TRPV4-

каналів шляхом деендотелізації судинних препаратів і показали, що рівень 

вазодилатації залишився той самий, а вазоконстрикція навіть збільшилась. 

Відомо, що за фізіологічних умов BKСa-канали в клітинах гладеньких 

м’язів активуються високолокалізованими Са
2+

-спарками (короткотривалими 

транзієнтними вивільненнями кальцію з СР через RyR) [74, 134]. У свою 

чергу, відкривання BKСa-каналів викликають транзієнтну гіперполяризацію 

мембрани, що спричиняє деактивацію потенціал-керованих Са
2+

-каналів та 

вазодилатацію. Таким чином, викликана GSK початкова фаза вазодилатації 
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може бути пояснена генерацією Са
2+

-спарків внаслідок входу Са
2+

 через 

TRPV4-канали, що в свою чергу активує близько розташовані RyR, тоді як 

Са
2+

-спарки активують BKСa-канали, спричиняючи гіперполяризацію 

мембрани та вазодилатацію. Імовірність відкритого стану (NP0) RyR-

рецепторів СР збільшується завдяки одночасному підвищенню концентрації 

цитоплазматичного [Ca
2+

]i та завантаження вільного Ca
2+

 у СР, що у свою 

чергу підсилює активність Са
2+

-спарків у гладеньких м’язах судин. Також 

відомо про три різних типи RyR-рецепторів СР: RyR1, RyR2, RyR3. Вони 

класифікуються за різним розташуванням у СР відносно плазматичної 

мембрани, центральних регіонів клітини та ядра. У гладеньких м’язах 

легеневих судин RyR2 СР експресуються найближче до скоротливого апарату 

клітини. Так, було виявлено [74, 88, 134, 146], що саме взаємодія TRPV4 та 

RyR2-рецепторів впливає на підвищення концентрації цитоплазматичного 

[Са
2+

]i. Таким чином, вхід Са
2+

 через TRPV4-канали може стимулювати 

вивільнення кальцію через RyR2 СР шляхом або прямого впливу, та/або через 

збільшення завантаження іонів Са
2+

 у внутрішньоклітинні Са
2+

-депо, що 

прискорює генерацію Са
2+

-спарків. Результати нашої роботи підкреслюють 

важливу роль у регуляції тонусу судин сигналоплекса, що складається з 

тріади TRPV4/RyR/BKCa, який був раніше ідентифікований в церебральних 

артеріях [32]. Результати дослідження показали, що такі механізми регуляції 

тонусу судин за участю TRPV4 існують не тільки в церебральних артеріях 

при дії факторів ендотеліального походження [32], а й у легеневих артеріях 

при активації адренорецепторів. 
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Рис. 4.2. Узагальнююча схема-пояснення двофазної скоротливої реакції 

легеневих артерій, попередньо скорочених ФЕ, внаслідок активації TRPV4 

каналів їх селективним агоністом GSK1016790A. 

 

Отже, двофазну реакцію можна коротко пояснити так: 1) фаза 

скорочення ГМ судин (вазоконстрикція) – це активація α-адренорецепторів 

агоністом фенілефрином, які спряжені з G-білком і діють через Gq/11 

сигнальний шлях; їх активація призводить до стимуляції фосфоліпази С і, як 

наслідок, до інозитол-1,4,5-трифосфат-опосередкованого вивільнення Ca
2+ 

з 

саркоплазматичного ретикулума через IP3R- і RyR-канали. У свою чергу, 

послідуюча активація TRPV4 за допомогою агоніста GSK1016790A, 

призводить до додаткового входу Ca
2+

 і Na
+
 в ГМ клітину, таким чином, 

деполяризуючи мембрану, що призводить до відкриття потенціалзалежних 

кальцієвих каналів L-типу і скорочення ГМК; 2) фаза розслаблення ГМ судин 

(вазодилатація) – у той же час, кальцій-індуковане вивільнення кальцію через 

RyR активує близько розташовані кальційзалежні калієві канали високої 
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провідності BKCa , що призводить до гіперполяризації клітинної мембрани  та 

розслаблення ГМК.  

Таким чином, участь TRPV4-каналів вагома у багатьох фізіологічних 

процесах, особливо у формуванні судинного тонусу, а також в процесах 

клітинної та тканинної осморегуляції. Тому очевидно, що дослідження ролі 

TRPV4-каналів у регуляції скорочення гладеньких м’язів ЛА є 

перспективним напрямком подальших всебічних досліджень, адже отримані 

результати передбачають можливість їх використання як мішені для 

фармакологічної корекції судинної патології різного ґенезу. 

 

4.2. Порівняльний аналіз біофізичних властивостей рецептор-

керованого TRPC4 каналу у вісцеральних гладеньких м’язах миші та 

морської свинки. 

 

Нещодавно було запропоновано модель миші для вивчення мІКАТ [31], 

яка була дуже корисною з точки зору нових можливостей для більш точної 

ідентифікації воротніх механізмів каналу в міоцитах генетично 

модифікованих мишей, у яких були відсутні певні рецептори, G-білки або ті 

чи інші білкові субодиниці каналу. Такі дослідження показали не тільки 

детальну характеристику трьох різних сигнальних шляхів активації 

мускаринових катіонних каналів в гладеньких м’язах тонкого кишечнику 

миші, які не мали М2, М3, або обидва типи рецепторів [112], але також 

виявили інші надзвичайно важливі структури, що безпосередньо залучені до 

розвитку мІКАТ; вони переважно представлені TRPC4 і, в меншій мірі, 

білками TRPC6 каналу [76, 126]. 

Ідентифікація цих каналів, в свою чергу, дала можливість 

застосовувати нові молекулярні підходи для дослідження, наприклад, такі як 

використання гетерологічно експресованих TRPC4 білків в НЕК293 клітинах. 

Таким чином, декілька Gαi субодиниць (найважливіша Gαi2), були 

ідентифіковані як безпосередні активатори TRPC4 каналів, які зв’язуються 
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через домен в С-кінці каналу [61]. Гідроліз PIP2 фосфолипазой С (PLC) 

(сигнальний каскад через M3 рецептор) є необхідною умовою для генерації 

мІКАТ, принаймні ізоформа повної довжини TRPC4α інгібується PIP2 [97]. 

Складну роль в регуляції мІКАТ внутрішньоклітинним Ca
2+

 тепер також 

можна буде краще зрозуміти, якщо враховувати, що TRPC канали мають 

кілька кальмодулин (CAM)-зв'язуючих доменів [157]. 

Зі щоденно постійно зростаючим списком секвенованих геномів тварин 

і інтересом широкого наукового загалу до рецептор-керовних і сенсорних 

каналів, що складають друге за кількістю суперсімейство іонних каналів TRP 

[133], наразі є актуальним звернути увагу на структурно-функціональні 

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

дослідження, безсумнівно, сформують не тільки нові ідеї щодо ролі деяких 

структурних відмінностей між різними видами, але і проінформує про 

найбільш підходящі моделі тварин для трансляційних досліджень. 

Основні біофізичні властивості мІКАТ майже однакові у міоцитах 

морських свинок і мишей. До них можна віднести форму вольт-амперних 

кривих і коефіцієнт кривизни Больцмана, які є найбільш важливими 

параметрами, що характеризує потенціалзалежність каналу. Ці властивості 

залежать від TM1-ТМ6 доменів, що є ідентичними у цих видів і містять 

лишень 2 АК заміни, які близькі за своїми фізико-хімічними властивостями. 

Цей регіон, і особливо ТМ4 домен, який за аналогією з сенсорним доменом 

потенціалозалежного К
+
 каналу, як вважають, бере участь в 

потенціалзалежних воротніх механізмах іонних каналів, хоча природа 

потенціалзалежності присутньої в декількох TRP каналах, в тому числі 

TRPC4/5, залишається загадковою [86]. Проте, більшість інших 

властивостей, які ми аналізували, показали значні відмінності у різних видів 

тварин.  

По-перше, дозвільна дія внутрішньоклітинного Ca
2+

 відсутня в TRPC4 

каналі миші. Це, ймовірно, пов'язано зі структурними відмінностями в 

одному з CaM-зв'язуючих доменів. Ще більш разючі відмінності були в 
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кінетиці потенціалзалежних релаксацій струму, особливо з огляду на 

наявність консервативної TM1-ТМ6 області каналу. Очевидно, що важлива 

частина потенціалзалежності невластива по відношенню до цієї 

консервативної області, і швидше за все, міститься в більш варіабельному С-

кінці. Саме у цій локації, де з'язується Gαi субодиниця  [61], раніше було 

зясовано, що активовані G-білки не тільки відкривали мускаринові катіонні 

канали, а й регулювали їх потенціал залежність [149]. Міжвидові відмінності 

в кінетиці струму в конфігураціях «ціла клітина» і «поодинокі канали» 

показали, в перший раз, що існують дві принципово різні стратегії для 

збільшення ймовірності відкритого стану (Po) в TRPC4 каналах при активації 

G-білка - в той час як у морських свинок це досягається за рахунок генерації 

відносно малочастотних, але тривало відкритих станів каналів, а в миші, 

навпаки, домінують коротші, але з більшою частотою відкриття каналу, що 

лежить в основі зростання Po. 

Дослідження видоспецифічних відмінностей в поведінці іонного 

каналу має принаймні дві перспективи. По-перше, воно має теоретичне 

значення для кращого розуміння структурних основ активації каналу і 

регулювання, яке базується на використанні притаманних відмінностях у АК 

послідовності білку. Відзначаючи цю точку зору, нещодавній 

біоінформаційний аналіз великого числа анотованих послідовностей TRP 

каналів (2851 в цілому) у порівнянні з потенціалзалежними KV1-9 каналами 

(3746 послідовностей) показав еволюційно консервативний воротній 

механізм  для TRP каналів [99]. Вивчення видових відмінностей TRPA1 

каналів в чутливості до холоду показало їхню молекулярну детермінанту, що 

визначила поодинокі АК залишки в трансмембранному сегменті ТМ5 (Глі878 

в холодочутливих TRPA1 гризунів, але Вал875 в холодонечутливого TRPA1 

примата) [25]. В іншому дослідженні, відзначені відмінності у TRPV2 

відповідях на тепло і неселективний агоніст 2-APB і було показано, що 

існують відмінності у гетерологічно експресованих каналах миші, щура або 

людини (зокрема, людський TRPV2 був нечутливий до цих активаторів) [92]. 
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Зростаючий список таких досліджень в області TRP був нещодавно детально 

проаналізований [86]. 

По-друге, це має велике практичне значення для трансляційних 

досліджень і розробки лікарських засобів. Наприклад, блокатори TRPC4 

каналів мають великі перспективи в якості альтернативи блокаторам 

мускаринових ацетилхолінових рецепторів (наприклад, при астмі, 

гіперактивному сечовому міхурі і IBS синдром подразненого кишечнику), які 

поки не є ефективними і селективними до різних підтипів мускаринових 

ацетилхолінових рецепторів і здатні викликати численні побічні ефекти. 

Блокатори каналів діляться на дві основні категорії - ті, які закупорюють 

пори каналу і так звані модифікатори воротніх механізмів.  

Таким чином, вивчення мІКАТ в тканинах людини, в кінцевому рахунку 

необхідні для того, щоб знайти оптимальний механізм  блокування каналів в 

організмі людини. У зв'язку з цим цікаво відзначити, що морські свинки і 

миші, як належать до гризунів, відносяться до різних родів: Rodentia-

Hystricognathi-Caviidae-Cavia та Rodentia-Sciurognathi-Muroidea-Muridae-

Murinae-Mus-Mus. Біоінформаційний аналіз BLAST показав, що 

найближчими аналогами до людського TRPC4 каналу, окрім 8 приматів, які 

мають найвищу (99.5-98.8%) структурну гомологію, але рідко 

використовуються в лабораторіях, це також TRPC4 канали у кролика (98,7%), 

собаки (98,2%), свині (97,4 %), китайського хом'ячка (97,4%), морської 

свинки (97,1%), щура (97%), і миші (96,8%). Важливо відзначити, що в 

тонкому кишечнику кролика вхідні струми, викликані стимуляцією мІКАТ, 

формуються переважно через Ca
2+

-залежні, аніж G-білок активовані 

механізми [75]. 

У висновку слід зазначити, що структурні відмінності TRPC4 каналів у 

цих двох видів в основному відносяться до регуляції каналу за допомогою G-

білків, ймовірно, через С-кінці, аніж до його головних потенціалозалежних 

властивостей. Відмінності, які ми проаналізували, відкривають нові 

перспективи для подальшого, цілеспрямованого дослідження структурно-
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функціональних властивостей мускаринових катіонних рецептор-керованих 

каналів у вісцеральних гладеньких м’язах. 

 

4.3. Вплив інгаляційного анестетику ізофлурану на мускаринові 

катіонні струми та карабахол-індуковані скорочення гладеньких м’язів 

кишечнику. 

 

Загальна інгаляційна анестезія була винайдена близько 150 років тому. 

З тих пір було розроблено цілий ряд інгаляційних анестетиків, з який 

найбільш часто використовувані при оперативних втручаннях наступні: 

ізофлуран, севофлуран, десфлуран, галотан і енфлуран. Загальний механізм 

дії анестетиків на клітинному рівні залишається в основному 

малодослідженим, але все ж на сьогоднішній день розглядаються дві основні 

молекулярні мембранні мішені. Інгаляційні анестетики швидко дифундують з 

легеневих альвеол у капілярну кров. Перша можлива структурна взаємодія 

може відбутися з ліпідним бішаром плазмалеми. Клітинна плазматична 

мембрана є високо упорядкованою структурою, що складається з двох шарів 

фосфоліпідів з щільно упакованими гідрофільними головками назовні і їх 

гідрофобними хвостами всередину. Це добре організована і стабільна 

система, але підвищення температури або взаємодія з малими гідрофобними 

молекулами, як анестетики, може перевести її в рідкий стан, таким чином, 

змінюючи властивості мембрани і її функції [35]. Друга і набагато краще 

досліджена група потенційних мішеней представлена білками зануреними у 

біліпідний шар плазматичної мембрани – рецепторами та іонними каналами 

двох типів: потенціалзалежні (найбільш помітним прикладом є 

двопородоменні калієві канали, кальцієві і натрієві канали) [101, 103] і 

ліганд-керовані канали [156]. Зокрема, за останні десять років було 

опубліковано значну кількість інформації щодо впливу ізофлурану на 

пентамерні ліганд-керовані іонні канали, таких як нікотинові ацетилхолінові 

рецептори [18], серотонінові рецептори (5-НТ 3), а також аніонні канали, такі 
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як рецептори гамма-аміномасляної кислоти типу А і гліцинові рецептори [38, 

49].  

На сьогоднішній день виділяють ще одну велику і важливу родину 

іонних каналів – рецептор-керовані і сенсорні катіонні TRP канали, які 

чутливі до обох типів анестетиків – внутрішньовенних і інгаляційних, 

застосованих у клінічних концентраціях [26]. Один з найчастіше 

використовуваних загальних інгаляційних анестетиків при операційних 

втручаннях – ізофлуран – це галогензаміщенний ефір, який викликає 

аналгезію та м’язеву релаксацію, також відомо, що він активує TRPA1 

канали в ДКГ нейронах мишей, але не TRPM8 та TRPV1.  Більше того, 

TRPA1-викликане нейрогенне запалення було більшим у миші анестезованій 

ізофлураном, аніж севофлураном [26].  

Було показано, що інгаляційні анестетики галотан і хлороформ, а також  

внутрішньовенний пропофол, пригнічують TRPC5, попередньо активованний 

карбахолом, лізофосфатіділхоліном і Gd
3+

, але не TRPM2 канали [34,131].  

В наших дослідах ми вивчали TRPC4-опосередкованний  мІКАТ в 

клубових міоцитах і вплив ізофлурану на ці канали. У клітинах вісцеральних 

гладеньких м'язів експресовані мускаринові рецептори двох домінуючих 

підтипів, М2 і М3, диференційовано зв’язаних з різними типами G-білків (Gi/o 

та Gq/11, відповідно), і обидва є незамінними для активації мІКАТ. Синергічно 

діючи, вони викликають великий деполяризуючий мускариновий катіонний 

струм через два добре відомих сигнальні шляхи: M3/Gq/11/PLC/InsP3/ 

вивільнення Ca
2+

 і M2/Gi/o. У свою чергу, мІКАТ викликає збудження 

гладеньких м'язів і вхід Ca
2+

 через потенціалозалежні Ca
2+

канали L-типу для 

скоротливої реакції [16, 111, 150]. 

Для визначення на які саме мішені впливає ізофлуран в рамках цієї 

складної системи, ми порівняли його дію на активацію мІКАТ як при аплікації 

карбахолу, так і ГТФγS. В останньому випадку мускаринові рецептори не 

задіяні, оскільки відбувається активація рецептор-незалежного тримерного 

G-білку за допомогою ГТФγS. Незважаючи на те, що було показано, що 
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галотан і хлороформ інгібує TRPC5 канали шляхом прямої дії анестетика [8], 

ми допускаємо 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 

лікарським засобом. По-друге, і що більш важливо, було кілька помітних 

відмінностей у рівні і швидкості пригнічення струму між двома шляхами 

активації мІКАТ - починаючи з мускаринових рецепторів або в обхід них. Такі 

відмінності навряд чи мали б місце, якщо TRPC4-білки були єдиним місцем 

впливу анестетику ізофлурану, так як в обох випадках білки каналів є 

кінцевими ефекторними молекулами. Тим не менш, необхідно провести ще 

більше детальних досліджень, щоб підтвердити цю гіпотезу, особливо на 

рівні поодиноких каналів, що дозволяє нам реалізувати більш детальний 

механістичний аналіз провідності каналу і його активації. Різні типи іонних 

каналів мають сайти зв'язування з інгаляційними анестетиками [156], і це 

може бути передчасним виключати TRPC4, і особливо TRPC6, який продукує 

тільки близько 15% від інтегрального мІКАТ, в ролі імовірної мишені 

ізофлурану на основі отриманних результатів. 

На противагу цьому, інгібування мускаринових рецепторів – здається 

набагато більш імовірним, якщо в основі механізму пригнічення активації 

мІКАТ лежить зв’язок G-білків з ізофлураном. Результати не лише 

узгоджуються з декількома попередніми дослідженнями, де показано, що 

ізофлуран може пригнічувати мускаринові рецептори [27] і порушувати 

сигнальний каскад від мускаринового рецептора до G-білка [6, 53], а й має 

тепер пряме експериментальне підтвердження. Дійсно, активність мІКАТ була 

не просто пригнічена ізофлураном, як можна було б очікувати в разі 

типового блокування каналу, але замість того, спостерігаємо зміну 

біофізичних властивостейі - зокрема, потенціал половинної максимальної 

активації зсувається у бік позитивних значень, в той час, як кінетика 

потенціалзалежної деактивації була прискорена. Раніше було докладно 
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проаналізовано ці явища і виявлено, що активовані G-білки не тільки 

сприяли відкриттю мускаринових катіонних каналів, а й контролювали 

діапазон потенціалів  їх активації і кінетику струмів [147, 149, 151].  В 

цілому, ефект ізофлурану рівнозначний зменшенню концентрації агоніста 

або пригніченню G-білків за допомогою GDPβS. Таким чином, можна 

зробити висновок, що обидва: 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 мускаринових агоністів.  

У висновку, отримані результати чітко показують гальмівну дію 

клінічно дозованого ізофлюрану на TRPC4-опосередкований мІКАТ, 

попердньо активованний карбахоліном або GTPγS, але складні молекулярні і 

на рівні поодиноких каналів механізми цього ефекту ще належить вивчити 

більш детально. Крім того, в ході подальшої роботи було б дуже цікаво 

вивчити дію інших широко використовуваних інгаляційних анестетиків, 

таких як дезфлурану, севофлурану, галотану, енфлурану на TPRC4, а також 

на інших представників рецептор-керованих TRPC каналів. 

Наявне дослідження викликало інтерес продовжувати вивчення 

молекулярних компонентів, які зазнають впливу загальної анестезії у зв'язку 

з порушенням нормального функціонування гладеньких м’язів тонкого 

кишечнику, з більшою концентраціює уваги на мускаринові катіонні струму 

переважно опосередкованих з TRPC4 каналами, активованих синергічно з М2 

і М3-рецепторами. Результати чітко показують інгібування мІКАТ ізофлураном 

в клінічно значущих концентраціях, з декількома важливими відмінностями – 

активацією струмів викликаних зі чи без участі мускаринових рецепторів. 

Основними мішенями ізофлурану, як показано, є мускаринові рецептори, G-

білки або їх поєднання, в той час як будь-яке пряме інгібування 

мускаринових катіонних каналів залишається нез’ясованим. Згідно з нашими 

результатами інгаляційні анестетики інгібують агоніст-індуковане 
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скорочення гладеньких м’язів тонкого кишечнику шляхом пригнічення 

деполяризації, яка спричиняється мускариновим катіонним струмом.  

Отже,  отримані результати вказують на можливі механізми розвитку 

післяопераційних порушень моторики кишечнику та відкривають нові шляхи 

для корекції таких станів. 

 

4.4. Пояснення взаємодії фулеренів С60 з мускариновй катіонним 

каналом у гладеньких м’язах тонкого кишечнику. 

 

 Останнім часом значну увагу як перспективним фармакологічним 

агентам приділяють біосумісним та біодоступним наночастинкам різної 

хімічної природи, які здатні виявляти специфічну біологічну активність, 

зокрема виступати активаторами або блокаторами іонних каналів. Так, 

раніше було показано, що наночастинки золота здатні активувати кальцій-

залежні калієві канали великої провідності (ВКСа) та посилювати ефект під 

дією опромінення зеленим лазером [116, 117]. Вуглецеві наноматеріали, 

зокрема одностінні вуглецеві нанотрубки (ОВНТ) блокували струм через 

калієві канали [98], а С84 фулерени були розроблені як селективні блокатори 

потенціал-керованих натрієвих каналів [51]. С60 фулерени з їхньою високою 

симетрією та специфічними фізико-хімічними властивостями розглядають як 

перспективні наночастинки для застосування в різних галузях біомедичних 

технологій. Так, вони демонструють потужні антиоксидантні [45] та 

противірусні властивості [62], є переносниками фармакологічних препаратів 

[100, 110] та протипухлинними засобами [68]. 

Park та ін. [98] ідентифікували ОВНТ як новий клас блокаторів іонних 

каналів. Їх експерименти довели, що ці наноструктури селективно блокують 

активність калієвих каналів залежно від їхньої молекулярної структури та 

розміру пори. В аналогічних дослідах [24, 142] встановлено, що 

функціоналізовані ОВНТ та багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) 
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впливають на активність іонних каналів у яйцеклітинах китайського 

хом’ячка. 

Наші дослідження показують, що водний розчин немодифікованих С60 

фулеренів в значній мірі (майже в два рази) пригнічує катіонний мІКАТ струм 

через TRPC4-канали (рис. 3.26, 3.28, 3.29, 3.30) - приблизно на 60% за 

низької концентрації С60 молекул/їх агрегатів - 10
-6

 моль/л (n=9). Блокування 

струму розвивалось повільно із середньою постійною часу інгібування 

119±16 с (рис. 3.30). Як видно з вольт-амперних характеристик (рис. 3.31 та 

3.32), струм при цьому зберігав свої потенціал-залежні властивості. Важливо 

відзначити, що C60 важко було відмити за допомогою зовнішнього розчину і 

це показує, що інгібування було незворотнім. Ці дані свідчать про те, що C60 

пригнічує катіонний мІКАТ струм, але не блокує TRPC4-канали 

безпосередньо. 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, а не TRPC4-канали, 

які дають основний внесок у генерацію мІКАТ [126]. Ймовірно, що С60 

фулерени і 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). Крім того, інгібуючий ефект 

спостерігали для струмів як вхідного, так і вихідного напрямків. 

Розробка нових селективних блокаторів TRPC4-каналів, виготовлених 

з біосумісних і нетоксичних нанокомпозитів, є надзвичайно важливим 

завданням за умов їх подальшого застосування для корекції різних порушень 

нормальної функції кишечника. В той же час, існує фармакологічна корекція 

(за допомогою антагоністів мускаринових каналів) патологічних станів, що 

характеризуються гіперактивністю вісцеральних гладеньких м’язів 

(наприклад, синдром подразненого кишечника, нейрогенний сечовий міхур, 
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захворювання дихальних шляхів (астма) тощо) для яких спільним є 

визначальна роль мІКАТ у генерації нейрогенних скорочень за фізіологічних 

умов. А саме, у всіх цих випадках відбувається пригнічення систем 

сигналізації, починаючи з мускаринових рецепторів. Мускаринові рецептори 

в основному експресуються в центральній нервовій системі, а також інших 

типах клітин, де вони виконують безліч функцій (наприклад, секреція, 

регуляція частоти і сили серцевих скорочень і т.д.) і, отже, блокування 

викликає негативні побічні ефекти (наприклад, сухість у роті). Важливим є 

те, що під час проведення експерименту мускаринові рецептори не брали 

участі в активації мІКАТ-струму, оскільки канали відкривались завдяки 

безпосередньої активації G-білків, і тому блокування мІКАТ-струму С60 

фулеренами, ймовірно, не спричинятиме тих побічних ефектів, які 

притаманні інгібуванню мускаринових рецепторів. Ще потрібно багато 

зробити, щоб знайти, дослідити або створити  нові високоселективні і 

сильнодіючі модулятори іонних каналів. Тому подальше дослідження 

TRPC4-каналів і їх взаємодії з С60 фулеренами уможливлює їх 

цілеспрямоване використання у терапії захворювань і порушень нормального 

функціонування травної системи, зокрема ГМ кишечника. 
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РОЗДІЛ 5.  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 

(мІКАТ), з краще дослідженими мІКАТ 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+

-
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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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