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Т-тип кальцiєвих каналiв: вiд вiдкриття до каналопатiй,
25 рокiв дослiдження

Мiжнародний симпозiум “Кальцiєвi канали Т-типу: вiд вiдкриття до каналопатiй, 25 рокiв дослiдження” вiдбувся 5–7 червня 2008 р. у конференц-залi Iнституту фiзiологiї iм.
О. О. Богомольця. Органiзаторами симпозiуму були Iнститут фiзiологiї iм. О. О. Богомольця та Мiжнародний центр молекулярної фiзiологiї НАН України. На цi днi в Києвi зiбрались разом понад 30 провiдних спецiалiстiв у галузi Т-каналiв, а також молодi дослiдники
з усього свiту.
До складу оргкомiтету симпозiуму ввiйшли вiдомi вченi в галузi дослiдження кальцiєвих каналiв Т-типу — Едвард Перес-Рейєс, Фiлiпп Лорi, Джеффрi Нобель, Ярослав Шуба.
Почесним головою оргкомiтету був академiк П. Г. Костюк.
Симпозiум, що вiдбувся, є другим в iсторiї дослiдження Т-каналiв. Перший — “Низькопороговi Т-типу кальцiєвi канали” (Low-voltage-activated T-type calcium channels, Tsien R. W.
et al., 1998) пройшов 21–22 жовтня 1996 р. у Монпел’є, Францiя. Вiн започаткував нову
епоху в дослiдженнi Т-типу кальцiєвих каналiв — епоху клонування генiв.
Час та мiсце проведення даного ювiлейного симпозiуму саме в Києвi було обрано не
випадково. У 2008 р. минає 25 рокiв з часу реєстрацiї струмiв через низькопороговi кальцiєвi канали Т-типу, що вперше вiдбулося саме в Iнститутi фiзiологiї iм. О. О. Богомольця. З цього приводу свiтова наукова спiльнота пiдтримала iнiцiативу українських вчених
щодо проведення Мiжнародного наукового симпозiуму, присвяченого цiй подiї. Симпозiум
частково фiнансувався за рахунок державного бюджету Нацiональної академiї наук України. Крiм того, спонсорами симпозiуму були Мiжнародна органiзацiя з дослiдження мозку (IBRO), Фiзiологiчне товариство Великобританiї (PhySoc), ексклюзивний дистриб’ютор
OLYMPUS закрите акцiонерне товариство “ЛучАО” та ряд зарубiжних фармацевтичних
фiрм.
Потенцiалактивованi кальцiєвi канали (VGCC) вiдiграють головну роль у внутрiшньоклiтинному та мiжклiтинному процесах передачi iнформацiї шляхом забезпечення надISSN 1025-6415
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ходження унiверсального сигнального iона кальцiю з зовнiшнього середовища до цитозолю. Цi канали, якi вiдкриваються завдяки змiнi потенцiалу на мембранi, являють собою
функцiонально та генетично рiзноманiтну групу бiлкiв. Найкраще дослiдженими є кальцiєвi канали L-типу — високопороговi кальцiєвi канали, якi пропускають кальцiєвий струм, що
активується високим потенцiалом на мембранi, i є мiшенями антигiпертензивних препаратiв, вiдомих як кальцiєвi блокатори. Проте iснує абсолютно протилежна група кальцiєвих
каналiв, вiдома як Т-тип кальцiєвих каналiв, — низькопороговi кальцiєвi канали, що обумовлюють кальцiєвий струм за низьких потенцiалiв на мембранi. Т-канали залишалися довгий
час мало дослiдженими через вiдсутнiсть специфiчних лiгандiв та складностi в клонуваннi
генiв цих каналiв.
Лiтературнi данi свiдчать про те, що хоча непрямi докази наявностi специфiчного типу
потенцiалактивованих кальцiєвих каналiв з дуже низьким порогом активацiї (близьким до
потенцiалу спокою) з’явилися ще в кiнцi 70-х рокiв XX ст., перший факт iзоляцiї кальцiєвого
струму, асоцiйованого з низькопороговими кальцiєвими каналами, було продемонстровано
на нейронах задньокорiнцевих ганглiїв щурiв в Iнститутi фiзiологiї iм. О. О. Богомольця в
1983 р. (Веселовский Н.С., Федулова С.А. Два типа кальциевых каналов в соматической
мембране нейронов спинальных ганглиев крыс // Докл. АН СССР. – 1983. – 268, № 3. –
C. 747–750).
Вiдкриття низькопорогових кальцiєвих каналiв поставило на переднiй план концепцiю
функцiональної гетерогенностi потенцiалактивованих кальцiєвих каналiв (VGCC), яка з часом була пiдкрiплена iдентифiкацiєю ряду iнших пiдтипiв потенцiалактивованих кальцiєвих
каналiв: L, N, P/Q, R. Справжнiй прорив у розумiннi молекулярних властивостей кальцiєвих каналiв Т-типу вiдбувся пiсля клонування їх перших представникiв у 1998 р. (PerezReyes E., Cribbs L. L., Daud A., Lacerda A. E., Barclay J., Williamson M. P. et al. Molecular
characterization of a neuronal low-voltage-activated T-type calcium channel // Nature. – 1998. –
391. – P. 896–900). Отже, 2008 р. — це ще i ювiлей i для даної подiї.
Протягом 25-рiчного дослiдження Т-типу кальцiєвих каналiв, i особливо за 10 рокiв з
моменту клонування, iстотного прогресу досягнуто в розумiннi їх структури, функцiї, модуляцiї, фiзiологiчної та патофiзiологiчної ролей. Тепер вiдомо, що вони залученi до таких
рiзноманiтних процесiв, як генерацiя пейсмекерної електричної активностi нейронiв та ненейрональних клiтин, таламокортикальних ритмiв сну та епiлепсiї, механiзмiв проведення
больових сигналiв, заплiднення та карциногенезу.
Важливiсть впливу на цi процеси для медикаментозної терапiї вiдповiдних захворювань
людини змусила зосередитись на iнтенсивному пошуку нових фармакологiчних засобiв з
використанням Т-типу кальцiєвих каналiв як мiшеней для розробки нових медичних препаратiв. Тому не випадковою була пiдтримка з боку таких фармацевтичних фiрм, як “Actelion
Pharmaceuticals Ltd.” (Швейцарiя), “Neuromed Ltd.” (США) та “Nissan Chemical Industries
Ltd.” (Японiя), що виступили основними спонсорами симпозiуму.
Отже, мета симпозiуму була досягнута: дослiдниками в галузi кальцiєвих каналiв Т-типу
були проаналiзованi останнi досягнення в усiх аспектах їхнiх дослiджень, визначенi новi
перспективи для майбутнiх дослiджень та сформульованi ключовi напрями мiжнародного
спiвробiтництва.
Закордоннi гостi у своїх вiдгуках зауважили, що насиченi науковi дискусiї та професiйне спiлкування протягом трьох днiв симпозiуму були вдало поєднанi з цiкавою та насиче190
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ною культурною програмою. Незабутнi враження в серцях наших iноземних колег залишили iсторичнi мiсця Києва. А завершальна прогулянка на теплоходi по Днiпру зi смачною
юшкою на одному з островiв була справжнiм святом на честь мiжнародного наукового
спiвробiтництва.
Повну iнформацiю про симпозiум можна отримати на сайтi Iнституту фiзiологiї
iм. О. О. Богомольця http://www.biph.kiev.ua/meetings/2008_t-channels/.
Мiжнародний центр молекулярної фiзiологiї
НАН України, Київ
Iнститут фiзiологiї iм. О О. Богомольця
НАН України, Київ
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