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Анотацiя
В роботi показано феноменологiю перерозподiлу гiпокальцину у вiдповiдь на рiзнi кальцiєвi внутрiшньоклiтиннi
сигнали в культурi нейронiв гiпокампа щурiв та отриманi просторово-часовi характеристики такого перемiщення.
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Скорочення термiнiв

HPCA – гiппокальцин;
sAHP – Slow After Hyperpolarisation – довготрива-

ла кальцiйзалежна посгiперполяризацiя;
YFP – жовтий флуоресцентний бiлок (yellow

fluorescent protein);
CFP – цiановый флуоресцентнiй бiлок (cyan

fluorescent protein);
NCS – нейроний кальцiєвий сенсор (neuronal calci-

um sensor);
NMDA – N-метил-D-аспартат (N-methyl-D-

aspartate).

Вступ

Дана робота присвячена дослiдженню функцiо-
нування такого кальцiйчутливого сенсорного бiлка,
як гiпокальцин . Цей бiлок привернув увагу внаслi-
док його залучення в широкий спектр фiзiологiчних
процесiв у нервовiй системi. Наприклад, у нокау-
тних по гiпокальцину мишей, у нейронах яких не
експресується гiпокальцин, спостерiгалися серйознi
порушення просторової та робочої асоцiативної па-
м’ятi [1]. У гiпокампальних нейронах гiпокальцин є
ключовим посередником мiж входом Ca2+ пiсля гру-
пи потенцiалiв дiї, i активацiєю калiєвих каналiв, що
опосередковують струм повiльної гiперполяризацiї
(sAHP), а це в свою чергу регулює пачкову актив-
нiсть нейронiв [3]. Гiпокальцин також бере участь у
регуляцiї експресiї генiв[1] ,а також є важливим для
багатьох процесiв, протидiючих кальцiйiндукованiй
смертi нейронiв.[2] За останнiй час з використан-
ням методiв молекулярної бiологiї (зокрема, нокаута
або нокдауна вiдповiдних генiв) отримано велику
кiлькiсть даних щодо фiзiологiчних функцiй рiзних
кальцiйчутливих бiлкiв, в тому числi i гiпокальци-
ну [4]. Але при цьому мало уваги придiлялося тому,
яким чином кальцiйчутливi бiлки регулюються каль-
цiєвими сигналами, що виникають з рiзних джерел i
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призводять до абсолютно рiзних фiзiологiчних про-
цесiв у клiтинi.

Мета роботи
Встановити зв’язок мiж спонтанними перемiщен-

нями (транслокацiями) гiпокальцину i електричною
активнiстю нейронiв гiпокампа.

Об’єкт дослiдження
Транслокацiї гiпокальцину у вiдповiдь на вхiд

кальцiю в клiтину гiпокампа пiд час спонтанних
синаптичних подiй.

1. Матерiали та методи

1.1. Культура Клiтин

Гiпокамп новонароджених пацюкiв був фермен-
тативно вiддiлений проназою E. Клiтинний розчин
початкової щiльностi 3 − 5 × 105 клiтин/см2 було
висаджено на склянiй пiдложцi покритою ламiнiном
та полi-L-орнiтiном. Клiтини знаходились у розчинi
з мiнiмальною кiлькiстю всiх необхiдних речовин 10
вiдсоткiв кiнської сироватки та iнших необхiдних до-
бавок у зволоженiй атмосферi, що мiстить 5 % CO2.

1.2. Плазмiди

Гiпокальцин з нарощеним Жовтим Флуоресцен-
тним Протеїном (HPCA-YFP), i синiй флуоресцен-
тний бiлок (CFP) – приєднаний до NCS-1 (NCS – 1 –
CFP)

1.3. Трансфекцiя

Нейрони були трансфiкованi пiсля 5 − 9 днiв у
культурi. Було використано метод ДНК – фосфат
кальцiй приципiтацiї, як описано постачальником та
метод Лiпофекцiї. Всi культури використовувалися
для експериментiв пiсля 2−5 днiв пiсля трансфекцiї.
Успiх трансфекцiї складав вiд 5 до 30 % залежно вiд
DIV.
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Рис. 1. Спонтаннi транслокацiї гiпокальцiна, пов’язанi з сiнаптiчною активнiстю; А1-просторовий розподiл мiсць
транслокацiй; червоним кольором позначенi мiсця збiльшення флуоресценцiї гiпокальцина, зеленим – зменшення;

А2 – приклади реєстрацiй флуоресценцiї в шипiку дендрита (позначенi стрiлками на панелi А1) i спонтанної
мережевої електричної активностi (чорна лiнiя; базова лiнiя вiдповiдає −70 мВ); чорною стрiлкою показаний

момент, в який обчислювалося просторовий розподiл транслокацiй (фрагмент А1)

1.4. Лiпофекцiя

Лiпофекцiя – це лiпiд-посердкована технологiя
трансфекцiї, що належить класу бiохiмiчних мето-
дiв, яка використовує полiмери. Також використовує-
ться DEAE декстран та фосфат кальцiю. Основними
перевагами лiпофекцiї є висока ефективнiсть, зда-
тнiсть трансфiкувати всi типи нуклеїнових кислот в
широкому дiапазонi клiтинних типiв, простота у ви-
користаннi, можливiсть повторювати процедури та
низька токсичнiсть. Також зазначимо, що цей метод
придатний для багатьох задач трансфекцiї, та має
високi показники ефективностi.

1.5. Зовнiшнiй розчин

Концентрацiя в мМ: NaCl 140 ; KCl 2; CaCl2 2;
MgCl2 1; HEPES 10; глюкоза 10; pH 7.3; осмолярнiсть
300 мОсм. Деякi експерименти були виконанi в при-
сутностi 20𝜇М D-2-amino-5-phosphonopentanoic ки-
слоти (DL-AP5), 50 𝜇M 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-
dione (CNQX) i bicuculine, для блокування iонотропi-
чних глутаматних та ГАМКA (GABAA) рецепторiв.

1.6. Внутрiшнiй розчин

Концентрацiя в мМ.: KCl 140; NaCl 5; CaCl2
0.1 − 0.3; EGTA 1; MgATP 2; GTP 0.3; HEPES 10;
pH 7.3; осмолярнiсть 290 мОсм. Склянi електроди
були виготовленi за опору 3− 5 МОм. Мембранний
потенцiал або трансмембранний струм проходили
вузькополосний фiльтр (3 кГц) i реєструвалися на
частотi 10 кГц. Реєстрацiї з током втрат > 200 пА
або серiйним опором > 30 МОм були вiдкинутi.

У частинi експериментiв нейрони були зовнi-
шньо стимульованi patch-пiпеткою, помiщену бiля
соми нейронiв з використанням iзолятора (ISO-Flex,
A.M.P.I., Iзраїль). Пiпетка була заповнена зовнiшнiм
розчином. Iмпульси напруги тривалостi 0.5− 2.0 мс

з амплiтудами, необхiдними для стимуляцiї потенцi-
алу дiї (типово 20−40 В) застосовувалася на частотi
10− 30 Гц.

1.7. Електрофiзiологiчна реєстрацiя

Вiзуалiзацiя проводилася на iнверсiйному мiкро-
скопi (IX70 або IX71, Olympus, Японiя). Реєстрацiя
перфорованої клiтини в режимi „Цiла клiтина” або
просто реєстрацiя в режимi „Цiла клiтина”, методом
patch-clamp в режимах фiксацiї току чи напруги бу-
ли отриманi з нейрона, за допомогою пiдсилювача
EPC-10/2, пiд програмним забезпеченням PULSE
(HEKA, Нiмеччина). Beta-escin (Sigma, ВЕЛИКО-
БРИТАНIЯ) головним чином використовувався як
перфо-агент. Пори сформованi beta-escin, повиннi
бути проникнi для всiх кальцiєвих барвникiв й не-
проникнi для бiлкiв що вивчаються, створюючи мо-
жливiсть для одночасного спостереження за [Ca2+]
та спостереженнями перемiщень бiлкiв.

1.8. Флуоресцентнi реєстрацiї.

Реєстрацiї здiйснювалися за допомогою мiкроско-
па Olympus IX70 i оптичної системи IMAGO6; для
реєстрацiй використовувалася програма TillVision.
Використовували високоапертурний олiйноiмерсiй-
ний об’єктив UAPO/340 (40×, числова апертура 1,35)
(Olympus, Японiя), рiзнi набори iнтерференцiйних
оптичних фiльтрiв, джерело свiтла – монохроматор
Polychrome V (FEI GmbH, TillPhotonics GmbH, Нi-
меччина), CCD камера Imago VGA (PCO GmbH,
Нiмеччина). Управлiння обладнанням здiйснювало-
ся за допомогою програмного пакета TillVision. Час
експозицiї становив 10 − 100 мс (залежно вiд рiв-
ня експресiї дослiджуваного бiлка або iнтенсивно-
стi флуоресценцiї кальцiєвого барвника), промiжок
мiж кадрами – 0, 2 − 5 с (в залежностi вiд постав-
лених в конкретному експериментi завдань). Для
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Рис. 2. Активацiя потенцiалкерованих кальцiєвих каналiв призводить до транслокаций гiпокальцина; А-приклади
транслокаций гiпокальцина пiд час спонтанних електричних подiй, стрiлки на панелi С вказують мiсця, з яких

отримували вiдповiднi реєстрацiї; В – транслокацiї гiпокальцина в тих же мiсцях, що i на А, при тривалiй
деполяризацiї мембрани; С – приклад просторового розподiлу транслокаций при тривалiй деполяризацiї;

D – амплiтуди транслокацiй гiпокальцина в дендритi пiд час тривалої деполяризацiї i в тих же мiсцях пiд час
спонтанної електричної активностi (5 клiтин)

збудження флуоресцентних бiлкiв використовували
такi довжини хвиль: CFP – 435 нм, YFP – 505 нм.
Для кальцiйметрiї застосовували кальцiєвий барв-
ник Fluo5F (довжина хвилi збудження в дослiдах 505
нм) i барвник порiвняння AlexaFluor594 (в дослiдах
збуджувався на довжинi хвилi 580 нм). При обробцi
отриманих зображень вiднiмали фон i компенсували
вицвiтання бiлка.

1.9. Визначення загальної кiлькостi каль-
цiю, що увiйшов у клiтину, в залежностi
вiд кiлькостi потенцiалiв дiї.

Пiд час тривалої стимуляцiї потенцiалами дiї ам-
плiтуда кальцiєвого транзiєнта може не вiдображати
загальну кiлькiсть кальцiю, що увiйшов у нейрон.
Для оцiнки такої кiлькостi кальцiю ми використову-
вали наступнi мiркування. Флуоресцентний сигнал,
за умови того, що рiвень флуоресценцiї кальцiйчу-
тливого флуорофору не досягає насичення, є прямо
пропорцiйним концентрацiї вiльного кальцiю в ней-
ронi. У нульовому наближеннi швидкiсть виведен-
ня кальцiю всiлякими кальцiєвими насосами прямо
пропорцiйна концентрацiї вiльного кальцiю. Загаль-
на кiлькiсть виведеного з нейрона кальцiю пiд час
кальцiєвого транзiєнта дорiвнюватиме iнтегралу вiд
швидкостi виведення кальцiю за часом i буде, таким
чином, прямо пропорцiйна iнтегралу вiд концентра-
цiї вiльного кальцiю.

2. Результати дослiдження

Досить високий рiвень експресiї гiпокальцина в
нейронах первинної культури гiпокампу щурiв почи-
нає спостерiгатися на 4− 6 день культивування [4].
Iстотна спонтанна мережева електрична активнiсть
в культурi нейронiв гiпокампу щурiв спостерiгалася
нами починаючиз 6−8 дня культивування, NMDAR –
опосередкованi струми – з 10− 12 дня. Таким чином,
використанi нами для експериментiв гiпокампальнi
нейрони (14− 19 днiв пiсля початку культивування)
повиннi експресувати до цього термiну як необхiдна
кiлькiсть гiпокальцина, так i iншi бiлки та фосфолiпi-
ди, що беруть участь у гiпокальцин-опосередкованих
сигнальних процесах. У культурi гiпокампа щурiв ми
спостерiгали спонтанну мережеву електричну актив-
нiсть у виглядi пачок синаптичних вiдповiдей (див.,
наприклад, рис. 1). Наявнiсть у гiпокальцину меха-
нiзму кальцiй-мерiстинового перемикача дозволяє
припустити можливость просторового перемiщення
гiпокальцину у вiдповiдь на тi чи iншi кальцiєвi си-
гнали в нейронах гiпокампа. Для вивчення таких
перемiщень гiпокальцину ми використовували кон-
структ гiпокальцин-EYFP, в якому до молекули гiпо-
кальцину додатково «пришита» молекула жовтого
флуоресцентного бiлка. Для знаходження можливих
мiсць транслокацiї гiпокальцину використовували
диференцiйну обробку отриманих флуоресцентних
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кадрiв. Електричнi реєстрацiї проводили в режимi
«фiксацiя струму».

Реєстрацiї флуоресценцiї гiпокальцину-EYFP та
електричної активностi, протягом 10 − 20 хв пока-
зали наявнiсть значних за амплiтудою i повнiстю
зворотних транслокацiй гiпокальцину, що спiвпада-
ли за часом з електричною активнiстю в нейронах.
При цьому частина локусiв, в якi перемiщався гi-
покальцин, була шипиками (рис. 1). Крiм того, пе-
ремiщення гiпокальцину в деякi мiсця (особливо в
шипики) має iмовiрнiсний характер. Логiчно вва-
жати, що таке перемiщення гiпокальцину було по-
в’язано саме з синаптичною активнiстю, а не з на-
ступною активацiєю потенцiалкерованих кальцiєвих
каналiв пiд час соматичних потенцiалiв дiї. Однiєю
з головних гiпотетичних фiзiологiчних функцiй гi-
покальцину є роль кальцiєвого сенсора при iндукцiї
NMDAR-залежної тривалої депресiї (LTD). Таким
чином, наступним об’єктом нашого дослiдження бу-
ли NMDAR-обумовленi транслокацiї гiпокальцину.
При цьому особливу увагу ми звертали на транслока-
цiї в шипики, оскiльки такi морфологiчнi структури
є спецiалiзованими постсинаптичними структурами.
Була проведена серiя дослiдiв, спрямована на те, щоб
з’ясувати, чи здатна синаптична активацiя тiльки
NMDA каналiв призводити до транслокацiй гiпо-
кальцину. Для цього клiтини переносили в безмагнi-
євий розчин, що було необхiдно для зняття магнiєвої
блокади NMDA каналiв. Реєстрацiї проводили в ре-
жимi фiксацiї потенцiалу; рiзницю потенцiалiв на
мембранi пiдтримували на рiвнi −70 мВ для того,
щоб усунути вхiд кальцiю через потенцiалкерованi
кальцiєвi канали. У цiй експериментальнiй моделi
спостерiгалися транслокацiї гiпокальцину в шипики,
подiбнi по амплiтудi i кiнетицi до транслокацiй, якi
спостерiгаються в звичайних умовах .Такi трансло-
кацiї повнiстю блокувалися при аплiкацiї DL-APV
що вказує на залежнiсть цього процесу вiд активацiї
NMDA-каналiв. Наступним завданням було з’ясува-
ти, чи може активацiя тiльки потенцiалкерованих
кальцiєвих каналiв викликати iстотнi перемiщення
гiпокальцина в нейронi. Тривала деполяризацiя в
режимi фiксацiї потенцiалу або пачки з 50− 100 по-
тенцiалiв дiї в режимi фiксацiї струму призводили
до транслокацiї гiпокальцину в дендритi (рис. 2),
причому пiд час тривалої спонтанної синаптичної
активностi в цих же мiсцях також спостерiгалися
транслокацiї. Цiкаво, що у вiдповiдь на таку сти-
муляцiю транслокацiй гiпокальцина в шипики не
спостерiгалося.

Висновки
У культивованих нейронах гiпокампа щурiв спо-

стерiгаються спонтаннi перемiщення (транслокацiї)
гiпокальцину в певнi мiсця на дендритi, шипиках
та сомi; такi транслокацiї спiвпадають за часом з
спонтанною електричною активнiстю мережi цих
нейронiв, та, очевидно, опосередковуються такою
активнiстю. Для транслокацiй гiпокальцину у ши-
пики була необхiдна активацiя синаптичних NMDA
рецепторiв за умови зняття з них магнiєвого блоку
постсинаптичною деполяризацiєю. Активацiя потен-
цiалкерованих кальцiєвих каналiв пiд час тривалої
деполяризацiї також призводила до транслокацiй
гiпокальцину у дендритне дерево, у тi ж мiсця що
i пiд час спонтанної синаптичної активностi. З бiо-
фiзичних особливостей такої сигналiзацiї встанов-
лено, що транслокацiя гiпокальцину залежить вiд
загальної кiлькостi, а не вiд концентрацiї вiльного
кальцiю: гiпокальцин здатний ефективно iнтегру-
вати кальцiєвий сигнал. Таким чином, гiпокальцин
диференцiйовано вiдповiдає на активацiю глутама-
тних рецепторiв i потенцiалкерованих кальцiєвих ка-
налiв, перетворюючи кальцiєвi сигнали в локальну
сигналiзацiю в конкретних дiлянках дендритного де-
рева, зокрема, на рiвнi окремих синапсiв.Вiдповiднi
дослiдження без сумнiву є дуже важливими для
розумiння як молекулярних механiзмiв клiтинних
сигнальних процесiв, так i функцiонування окремих
нейронiв i нервової системи в цiлому.
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