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Гладеньким м’язам належить видатне значення у забезпеченні функціонування систем
внутрішніх  органів:  серцево-судинної,  дихальної,  лімфатичної,  сечостатевої,  шлунково-
кишкового  тракту,  протоків  залоз  зовнішньої  та  внутрішньої  секреції,  а також сфінктера
зіниці ока. Внутрішньоклітинні іони Са виконують найважливішу роль у регуляції процесу
“скорочення-розслаблення” гладеньких  м’язів.  АТР-гідролазні  системи  (як  Са2+-
транспортуючі  мембранозв’язані,  так  і  скоротливих  білків)  задіяні  у  контролі  унікального
загальнобіологічного  феномену  –  електро–  та  фармакомеханічного  спряження  в  м’язах.
Можна  стверджувати,  що  гладеньком’язова  клітина  являє  собою  складну  рецепторну
тензоелектрохімічну  систему,  для  якої,  стосовно  внутрішньоклітинного  кальцієвого
гомеостазу,  притаманні  так  звані  емерджентні  властивості:  кооперативність,  нелінійність,
неадитивність, сінергістичність, наявність мереж позитивних і негативних зворотних зв’язків,
а  також  явище  “градієнту  спорідненості”  до  іонів  Са  у  випадку  мембранозв’язаних
енергозалежних  Са2+-транспортуючих  систем.  Відповідно,  з  фундаментальної  точки  зору
перспективним є комплексне трансдисциплінарне вивчення біофізикохімічних властивостей
та іонних, молекулярних і мембранних механізмів функціонування гладеньком’язових клітин.
Тому,  в  контексті  уявлень  системної  біології  гладеньком’язової  клітини,  спрямованих  на
розуміння  механізму  електро  –  та  фармакомеханічного  спряження,  нагальним  є  пошук
оборотних ефекторів (інгібіторів, активаторів) – селективних та високоафінних регуляторів
мембранозв’язаних Са2+-транспортуючих АТР-гідролаз та АТР-гідролази скоротливих білків.
Втім маємо й важливий практичний аспект зазначеної проблеми: адже патології скоротливої
функції  гладеньких  м’язів  часто-густо  пов’язані  з  порушенням  кальцієвого  гомеостазу  в
міоцитах. Мова йде, зокрема, за: гіпо- та гіпертензію, аномалії моторики кишкового тракту,
астму, гіпо- та гіпертонус матки, викидні, спонтанні аборти, дисфункції ерекції тощо. Отже, з
практичної  точки  зору,  можна  стверджувати,  що  потенційно  вищезазначені  нетоксичні
ефектори  можуть  слугувати  “молекулярними  платформами”  для  створення  ліків   нового
покоління, що нормалізують скоротливу функцію гладеньких м’язів у випадку її порушення за
патологічних  станів.  Відповідно  до  вищезазначеного  в  останні  роки  увагу  біохіміків
привертають,  зокрема,  такі  супрамолекулярні сполуки,  як  каліксарени (циклічні  олігомери
фенолів). 

У  доповіді  будуть  продемонстровані  результати  трансдисциплінарного  системного
вивчення співробітниками відділу біохімії м’язів ІБХ та хімії фосфоранів ІОХ НАН України
біохімічних  та  фізико-хімічних  аспектів  АТР-залежної  регуляції  концентрації  іонів  Са  в
клітинах міометрія та модуляції її  каліксаренами. При проведені дослідів  використовували
наступні  методи:  препаративної  та  аналітичної  біохімії,  біохімічної  мембранології,
ензимології, ізотопної техніки (45Са2+), фотон-кореляційної спектроскопії, спектрофотометрії,
спектрофлуориметрії,  протокової  цитофлуориметрії,  світлової  та  електронної  мікроскопії,
конфокальної  мікроскопії,  комп’ютерного  докінг-моделювання  та  молекулярної  динаміки,
хімічної та біохімічної кінетики, математичного моделювання та статистичного аналізу (ІБХ
НАНУ); органічного синтезу, ЯМР, інфрачервоної спектроскопії, ОФВЕРХ та молекулярного
моделювання (ІОХ НАНУ); тензометрії та механокінетики (каф. біофізики КНУ ім. Тараса
Шевченка).  Буде  зроблений акцент  на   висвітлені  наступних питань:1.Трансдисциплінарні
дослідження та біохімія гладеньких м’язів. Системна біологія гладеньком’язової клітини та
внутрішньоклітинний  кальцієвий  гомеостаз;  2.АТР-гідролази  гладеньком’язових  клітин  –
ключові ензими, які контролюють електро – та фармакомеханічне спряження; 3.Каліксарени
та спрямована модуляція ними активності АТР-гідролазних систем та кальцієвого гомеостазу
в клітинах міометрія; 4.Висновки.
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