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Зміни адгезивних комплексів у тканині міокарда
як один із механізмів порушень функції серця
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Як відомо, міжклітинна адгезія відіграє значну роль у підтримці ефективної комунікації клітин
та забезпечує гомеостаз і виживання всього
організму. Білки кадгерино-катенінового комплексу є найбільш важливими і найбільш поширеними молекулами міжклітинної адгезії. Вони
належать до адгеринових з’єднань (АЗ) та мають
велике значення у процесах диференціювання,
формування тканини тощо.
У роботі представлено огляд експериментальних досліджень функціонування дорослого
міокарда з використанням нокаутних та трансгенних тварин. На прикладі оригінальних робіт
розглянуто функцію білків міжклітинної адгезії у
підтриманні архітектури та скорочувальної функції міокарда, а також їх роль у виникненні та розвитку деяких патологій серця. Зроблено спробу
порівняти експериментальні дані, отримані з
використанням мишей, та результати, отримані
при аналізі зразків тканини міокарда хворих
людей, оскільки саме порушення організації
інтеркалярних дисків (ІД) може призводити до
розвитку хвороб міокарда.
Адгеринові з’єднання: структура
та значення у підтримці архітектури
тканини міокарда
Як відомо, структурна цілісність серця є
необхідною умовою для його нормального
функціонування, забезпечується ІД. ІД містять
три головні з’єднувальні комплекси: АЗ, порові
з’єднання (gap-з’єднання) та десмосоми. АЗ
забезпечують сильну міжклітинну адгезію і формуються білками кадгерино-катенінового комплексу. Порові з’єднання відповідальні за ефективну комунікацію між кардіоміоцитами, забезпечують генерацію та передачу електронного
імпульсу у тканині міокарда. Десмосоми забезпечують структурну підтримку за допомогою
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взаємодії десмосомальних кадгеринів із системою філаменту. Усі ці з’єднувальні комплекси
повинні бути правильно організовані у структурі
ІД, для того щоб підтримувати нормальний
механічний та електричний зв'язок між кардіоміоцитами.
Найважливішим і найпоширенішим типом
міжклітинної адгезії є адгезія, обумовлена членами родини Ca2+-залежних білків, які характеризуються гомофільним типом взаємодії, – кадгеринами [54]. У більшості типів клітин
кадгерини сконцентровані в місцях міжклітинних контактів, де утворюють АЗ. Класичні кадгерини – це трансмембранні білки, адгезивна
активність яких регулюється цитоплазматичними партнерами, катенінами [4, 35] (рисунок).
Більшість видів клітин експресують декілька
типів кадгеринів; зокрема, скелетні м’язи експресують R-, M- та N-кадгерини. На противагу
скелетним, у серцевому м’язі експресується
лише один класичний кадгерин – N-кадгерин.
N-кадгерин експресується на високому рівні як в
ембріональному, так і в дорослому міокарді, де
він локалізується в ІД та в місцях тісного контакту
сусідніх кардіоміоцитів (R. Kemler, C. Babinet,
H. Eisen і співавт., 1977).
У тканині міокарда N-кадгерин не лише
виконує важливу функцію у формуванні ІД, а й
бере участь у стабілізації та функціонуванні порових з’єднань. Так, з використанням культивованих кардіоміоцитів щурів показано, що N-кадгерин концентрується в ділянках міжклітинного
контакту ще до того, як там з’являється конексин
43 [30, 58]. Це підтверджує гіпотезу, що
N-кадгерин є необхідним для формування і порових з’єднань.
Як відомо, для кадгеринів характерний гомофільний тип взаємодії: кадгерини своїм
екстрацелюлярним доменом взаємодіють з
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іншими кадгеринами того ж типу, нагадуючи
своєю взаємодією блискавку. Внутрішньоклітинний домен класичних кадгеринів має
сайти зв’язування з катенінами (див. рисунок),
які забезпечують зв’язок кадгеринів та актинового цитоскелету клітини. Таким чином і відбувається ефективна комунікація між кардіоміоцитами.
Родина катенінів включає αЕ-катенін та
αТ-катенін [19, 21, 39], один β-катенін [21, 22,
37], плакоглобін (W.W. Franke і співавт., 1989) та
нещодавно описаний білок, асоційований з класичним кадгерино-катеніновим комплексом –
р120ctn [25, 51, 52].
Детальні біохімічні дослідження класичного
кадгерино-катенінового білкового комплексу
показали, що такий комплекс має чіткий порядок
організації [43]. Тож було з’ясовано, що α-катенін завжди локалізується на периферії кожного
кадгерино-катенінового комплексу і виконує
«коннекторну» роль – сполучення кадгеринокатенінового комплексу з актином безпосередньо або опосередковано через зв'язок з
α-актиніном [43].
Кадгерин у своїй структурі також має спільний зв’язувальний сайт для β-катеніну або плакоглобіну, які у свою чергу зв’язуються з
α-катеніном. Таким чином, два незалежних класичних кадгерино-катенінових комплекси в
одній і тій же клітині можуть містити у своєму
складі один β-катенін або один плакоглобін [20,
40]. Варто також зауважити, що плакоглобін
(γ-катенін) вперше був виділений та описаний як
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Рисунок. Кадгерино-катеніновий комплекс. Кадгерин –
трансмембранний білок, екстрацелюлярний домен якого
складається з п’яти кадгеринових повторів, ЕС1-ЕС5. Цитоплазматичний хвіст білка зв’язується з β-катеніном, який, у
свою чергу, взаємодіє з α-катеніном, формуючи стабільний
білковий комплекс. α-катенін забезпечує зв’язок з актиновим цитоскелетом.
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головний компонент десмосом, а проведений
біохімічний аналіз показав високу спорідненість
плакоглобіну з β-катеніном [7, 47], що пояснює
здатність плакоглобіну функціонально компенсувати останній при утворенні АЗ.
Тож, класичний кадгерино-катеніновий комплекс має чітку структуру та організацію, що і
забезпечує утворення і функціонування АЗ як у
тканині міокарда, так і в інших тканинах
організму.
Компоненти кадгерино-катенінового комплексу, окрім структурної функції у стабілізації
та організації міжклітинної адгезії, залучені і до
кількох основних сигнальних механізмів клітини [14]. Перш за все, це β-катенін, що відіграє
ключову роль у канонічному Wnt сигналінгу, а
саме, виступає у ролі кофактора транскрипції
[14]. Окрім того, відомо, що кадгеринокатеніновий комплекс бере участь у регуляції
активності тирозинової кінази (РТК) [11], що
має важливе значення для розвитку багатоклітинних організмів. Показано, що Е-кадгерин інгібує РТК сигналінг [48], а формування
АЗ може викликати тимчасову його активацію
[45]. Альфа-катенін та р120 беруть учать у
контролюванні ядерного фактора κB сигнального шляху, який, у свою чергу, має важливе
значення у клітинному стресі та виживанні, а
також досить часто гіперактивується при
канцерогенезі [28, 46]. Нещодавні дослідження показали також, що α-катенін є негативним
регулятором Hedgehog сигнального шляху,
який відіграє важливу роль у регуляції
ембріонального розвитку хребетних [34].
Тобто, білки кадгерино-катенінового комплексу є не лише необхідним структурним компонентом у формуванні тканини міокарда, а й
залучені до контролювання важливих біологічних процесів, таких як проліферація клітин, апоптоз, диференціювання та інше.
В цілому, експериментальні дані, відомі на
сьогоднішній день, свідчать про те, що кадгерино-катеніновий комплекс відповідає не лише
за утворення механічних контактів між клітинами, а й забезпечує зв'язок з сигнальнорегуляторними механізмами клітини.
Дослідження ролі білків кадгеринокатенінового комплексу у функціонуванні
дорослого міокарда
І структурна, і сигнально-регуляторна роль
білків кадгерино-катенінового комплексу свід-
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чать про те, що вони мають важливе значення не
лише для підтримання архітектури та гомеостазу
тканини, а й відіграють важливу роль як у
ембріональному розвитку, так і у формуванні та
розвитку ембріонального серця. З розвитком
нокаутних та трансгенних технологій було створено експериментальні моделі мишей, які дозволяють вивчати функцію окремих генів у розвитку та гомеостазі тієї чи іншої структури.
Використовуючи таких тварин, було досліджено
значення білків кадгерино-катенінового комплексу в ембріогенезі ссавців [5, 6, 17, 23, 33].
Оскільки порушення АЗ у ранньому ембріогенезі мають летальні наслідки, то дослідження ролі білків кадгерино-катенінового комплексу в кардіогенезі можливе лише за
умови їх делеції не у зиготі, а виключно у тканині
ембріонального серця. Тобто вже після диференціювання стовбурових клітин у клітинипопередники кардіоміоцитів та після закладки
первинної і вторинної ділянки серця. Саме на
прикладі використання такої експериментальної
моделі було показано, що N-кадгерин має принципове значення у кардіогенезі ссавців, делеція
цього білка, на відміну від його цитоплазматичних партнерів, спричиняє порушення формування ембріонального серця та ембріональну
смертність [1].
З використанням нокаутних тварин була
досліджена і функція окремих білків – компонентів ІД у функціонуванні дорослого серця ссавців
(табл. 1). Так, у дослідженнях І. Костецького та
Г. Редіса було показано, що делеція N-кадгерину
у дорослому серці призводить до яскраво вираженої тахікардії шлуночка, внаслідок якої спостерігали смерть дослідних мишей протягом
2 міс. Як виявилося, втрата N-кадгерину в міокарді дорослих мишей призводила до повної
дисоціації структурних компонентів ІД – АЗ, десмосом та порових з’єднань, які в нормі забезпечують міжклітинну взаємодію. Автори спостерігали фіброз тканини серця мутантних тварин
та підвищення кількості багатоядерних кардіоміоцитів [29]. Окрім того, делеція N-кадгерину в
серці мишей супроводжувалася суттєвим зменшенням рівня експресії конексину 43, основного
білка порових з’єднань міокарда, що і спричиняло порушення системи генерації та підтримання
електричного імпульсу. Таким чином, авторами
було запропоновано новий механізм розвитку
серцевої аритмії, який є наслідком втрати
N-кадгерину у тканині серця [29].

Зв'язок між N-кадгерином та конексином 43
було показано і у дослідженнях гетерозиготних за
делецією N-кадгерину у тканині серця мишей.
Автори довели, що не лише повна відсутність кадгерину, а й його дефіцит у тканині міокарда призводить до порушення генерації та передачі електричного імпульсу внаслідок зниження експресії
конексину 43 [31]. У таких тварин спостерігали
розвиток спонтанної серцевої аритмії. Отримані
авторами дані доводять важливе значення
N-кадгерину для підтримки та забезпечення
нормальної функції дорослого серця і підтверджують попереднє припущення авторів, що
порушення організації адгеринового комплексу у
тканині дорослого серця внаслідок дефіциту або
повної відсутності N-кадгерину може бути
механізмом розвитку серцевої аритмії.
Про дезорганізацію АЗ – як можливий механізм розвитку серцевих патологій, свідчить і
робота A.E. Zemljic-Harpf [3], у якій було показано, що порушення міжклітинної адгезії шляхом
спрямованої делеції гена вінкуліну призводить
до раптової смерті нокаутних тварин внаслідок
розвитку тахікардії шлуночків. У результаті цієї
роботи було показано, що близько 49 % нокаутних тварин віком до 3 міс гинули внаслідок
тахікардії, інші тварини гинули у віці 6 міс
внаслідок дилатаційної кардіоміопатії. Варто
зауважити, що вінкулін – лише асоційований з
кадгерино-катеніновим комплексом білок, і його
функція – це зв'язок актинового цитоскелету з
мембраною. Вінкулін здатен зв’язуватися з
багатьма білками, у тому числі і з α-катеніном.
Тож цікаво, що після делеції цього білка автори
спостерігали порушення структур ІД у тканині
міокарда дослідних тварин – зменшення рівня
експресії кадгерину та β1D-інтегрину, а також
зміни локалізації основного білка порових
з’єднань конексину 43 [3]. Ця робота свідчить
пре те, що вінкулін необхідний для правильної
організації ІД та функціонування дорослого
міокарда. Можливо, його функція полягає ще й у
коннекторній ролі між кадгерино-катеніновим
комплексом та іншими адгезивними структурами ІД (наприклад, поровими з’єднаннями), що
пояснює порушення організації ІД внаслідок
спрямованої делеції вінкуліну.
Порушення організації АЗ на рівні зв’язку
кадгерину та актинового цитоскелету були
досліджені кількома незалежними групами вчених з використанням нокаутних як за β-, так і за
α-катеніном тварин.
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Таблиця 1
Індуковані порушення структури інтеркалярних дисків у дослідних мишей, що призводять до розвитку патологій функції
міокарда
Генетична мутація
Дефекти АЗ
N-кадгерин

Тип успадкування/
модель
Тканиноспецифічна
делеція гена

N-кадгерин

Гетерозиготні нокаутні
миші

αE-катенін

Тканиноспецифічна
делеція гена
Тканиноспецифічна
делеція гена
Гетерозиготні нокаутні
миші

β-катенін
Плакоглобін

Вінкулін/метавінкулін
(Arg975Trp; Leu954del;
Ala934Val)
Вінкулін
Дефекти десмосом
Плакоглобін

Гетерозиготні нокаутні
миші

Фенотип захворювання

Спонтанна тахікардія шлуночка, уповільнення провідної
функції, РСС, провокує розвиток кардіоміопатії обох
шлуночків
Порушення організації порових з’єднань (зменшення
експресії конексину 43), підвищений ризик розвитку
серцевої аритмії
Кардіоміопатія, смертність внаслідок серцевого стресу
Підвищення експресії плакоглобіну у тканині серця,
гіпертрофія
Схильність до розвитку АКМПШ ПШ внаслідок фізичних
навантажень, але без фіброзу тканини серця та порушень
експресії конексину 43
Підвищена смертність та кардіальна дисфункція

Джерело

[29, 32]

[31]

[53]
[8]
[26]

[56]

Тканиноспецифічна
делеція гена

Раптова смерть внаслідок тахікардії, розвиток дилатаційної
кардіоміопатії, порушення структури ІД

[3]

Гетерозиготні нокаутні
миші

Схильність до розвитку АКМП ПШ внаслідок фізичних
навантажень, але без фіброзу тканини серця та порушень
експресії конексину 43

[26]

Дефекти порових з’єднань
Конексин 40
Делеція у
гермінативних клітинах
Конексин 43
Тканиноспецифічна
делеція гена
Конексин 43
Аутосомний
(Gly60Ser)
домінантний

Блокування атріовентрикулярної функції, індукована
тахіаритмія передсердь
Спонтанна тахікардія шлуночка, уповільнення провідної
функції, РСС
Кардіальна дисфункція, блокування атріовентрикулярної
функції, брадикардія

[18, 27]
[9, 10, 16]
[12]

Примітка. АКМП ПШ – аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка; РСС – раптова серцева смерть. Те саме у табл. 2.

При дослідженні функції αЕ-катеніну у тканині дорослого серця було показано, що через
32 тиж після делеції гена відбувалося витончення
стінок правого шлуночка, а через 60 тиж експерименту – значне розширення правого шлуночка,
витончення стінок шлуночка порівняно з контролем та розвиток дилатаційної кардіоміопатії.
Також авторами було відзначено підвищення
кількості апоптозних кардіоміоцитів у мутантному
серці порівняно із контролем [53]. Окрім того,
автори виявили і порушення організації структури
ІД у мутантному серці. Ці дані свідчать що
αЕ-катенін є необхідним структурним компонентом для підтримання функції дорослого серця, на
відміну від ембріонального. Так, було показано,
що за умов делеції αЕ-катеніну у тканині
ембріонального міокарда кардіогенез відбувався

без виразних морфологічних порушень, можливо, за рахунок функціонального заміщення нокаутованого гена іншим катеніном – αТ-катеніном.
І дійсно, у таких серцях спостерігали підвищення
експресії αТ-катеніну порівняно з контролем
(O. Piven, 2008).
Варто зауважити, що мутантні фенотипи та
летальність при делеції N-кадгерину, або
вінкуліну, або αЕ-катеніну у тканині дорослого
серця викликані порушенням адгезивних
комплексів у структурі ІД, тобто вони є наслідками порушення ефективної комунікації та
взаємодії між кардіоміоцитами, на відміну від
ефекту, спричиненого делецією β-катеніну.
Нокаут β-катеніну у дорослому серці мишей
(у серці дорослих мишей) за результатами,
отриманими групою вчених під керівництвом
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Фіган Лі, не призводив до летального ефекту,
більше того, мутантні тварини не відрізнялися
від нормальних ні за фізіологічними, ні за
морфологічними ознаками. Імунологічні дослідження показали, що за умов делеції гена
β-катеніну відбувалося підвищення рівня експресії гена плакоглобіну (γ-катенін) [57]. Як було
зазначено вище, плакоглобін бере участь у
формуванні десмосом та АЗ і здатен функціонально заміщати β-катенін у формуванні АЗ.
Цікаво зазначити, що і у нашому дослідженні ролі
β-катеніну у кардіогенезі не виявлено виражених
морфологічних вад серця та ембріона після
делеції останнього.
Порушень серцевої діяльності чи морфології
тканин серця за умов делеції β-катеніну не
спостерігали у своїй роботі й інші автори [8],
ймовірно, плакоглобін дійсно здатний досить
ефективно підтримувати і структуру десмосом, і
сруктуру кадгерино-катенінового комплексу.
Але у цій же роботі спостерігали сигнальну роль
β-катеніну та фактора Т-клітин (T-cell factor) при
розвитку деяких серцевих аномалій, а саме:
показано, що сигналінг, опосередкований
β-катеніном/T-cell фактором, регулює розвиток
як фізіологічної, так і патологічної гіпертрофії
серця. Отримані авторами результати свідчать,
що гени-мішені сигналінгу β-катенін/T-cell фактора є домінантними регуляторами росту кардіоміоцитів, тобто саме β-катенін/T-cell сигнальний шлях відповідальний за ріст термінально
диференційованих клітин, якими є кардіоміоцити. Ця знахідка є досить важливою для подальших досліджень і розробок нових підходів
щодо регенерації тканини міокарда та для
розуміння виникнення деяких патологій серця.
При аналізі експериментальних робіт стає
очевидним, що порушення організації кадгерино-катенінового комплексу у дорослому серці
можуть викликати захворювання міокарда.
Також складається враження, що усі три
з’єднувальні комплекси у складі ІД пов’язані між
собою, і порушення структури одного з цих
комплексів відображається і на структурі та
функції інших. Повна втрата деяких структурних
компонентів ІД (N-кадгерину, вінкуліну,
αЕ-катеніну) призводить до розвитку аритмій,
кардіоміопатій та має летальні наслідки, саме за
рахунок порушення їх адгезивної функції, на
відміну від β-катеніну, який вочевидь має більш
важливе значення як регулятор росту кардіоміоцитів у серці дорослої людини.

Як вже було зазначено вище, повна делеція/
втрата/дисфункція генів кадгерино-катенінового
комплексу у дорослому серці здебільшого має
летальні наслідки. Тож, можемо припустити, що
мутації цих генів, які призводять до порушень
організації кадгерино-катенінового комплексу, у
періоди раннього ембріогенезу та постнатальному у людини мають летальні наслідки. А часткова
втрата гена, що призводить до дефіциту
відповідного білка у тканині міокарда і не має
вираженого фенотипу, може бути причиною
схильності таких організмів до виникнення
розладів функції міокарда внаслідок стресових та
фізичних навантажень. На користь такого припущення свідчать результати, отримані у лабораторії доктора Редіса [31], де навіть за наявності
однієї копії гена N-кадгерину у тканині серця
дорослих тварин спостерігали розвиток спонтанної серцевої аритмії та порушення організації
порових з’єднань. Ймовірно, що дефіцит
N-кадгерину у тканині дорослого серця може
бути причиною і раптової кардіальної смерті.
Можливо, що такі тварини будуть більш чутливими і до впливу стресових факторів, фізичних
навантажень порівняно з контрольними.
В оригінальній роботі P. Kirchhof та співавторів [26] делеція одного алеля гена плакоглобіну у
тканині серця дослідних мишей не мала летального ефекту, а призводила до розвитку витончення правого шлуночка та спонтанної тахікардії
шлуночка. Варто зауважити, що на розвиток
тахікардії також впливав вік тварин – тахікардія
виникала на десятий місяць життя та під впливом
фізичного тренування у 5–6-місячних тварин.
Цікаво, що на відміну від попередніх експериментальних досліджень, у цій роботі не відзначали порушень структури ІД при розвитку
патології серця за умов відсутності одного алеля
гена плакоглобіну. Автори висловлють цікаве
припущення, що при фізичних навантаженнях у
тканині міокарда виникає потреба у додатковій
«порції» білка плакоглобіну, і однієї копії гена
недостатньо, щоб її забезпечити.
Таким чином, правильна організація АЗ є
необхідною для підтримання функції дорослого
серця. Ймовірно, мутації, що спричиняють порушення міжклітинної адгезії та ефективної
комунікації між кардіоміоцитами, можуть бути
однією з причин виникнення аритмій, кардіоміопатій та інших розладів функції міокарда і у
людини. Деякі молекулярно-генетичні та
імуногістохімічні дослідження зразків тканини
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Таблиця 2
Мутації, що призводять до порушень структури інтеркалярних дисків і пов'язані з серцевою аритмією у людей
Генетична мутація
Дефекти АЗ
Плакоглобін
(2157del2TG)
Вінкулін/метавінкулін
(Arg975Trp; Leu954del;
Ala934Val)
Дефекти десмосом
Плакоглобін
(2157del2TG)
Десмоплакін (Ser229Arg)

Тип успадкування
Аутосомний
рецесивний
Аутосомний
домінантний

Аутосомний
рецесивний

Аутосомний
домінантний
Десмоплакін (2034insA)
Аутосомний
домінантний
Десмоплакін (7901del1G) Аутосомний
рецесивний
Десмоплакін (Gly2375Arg) Аутосомний
рецесивний
Плакофілін 2
Аутосомний
рецесивний
Дефекти порових з’єднань
Конексин 40
Аутосомний
(−44G→A; +71A→G)
рецесивний

Фенотип
АКМП ПШ (аритмія, РСС, фіброз тканини міокарда,
серцева недостатність), синдром Naxos (підвищене
оволосіння, кератодермія)
Дилатаційна та гіпертрофічна кардіоміопатія,
прогресуюча серцева недостатність

АКМП ПШ (аритмія, РСС, фіброз тканини міокарда,
серцева недостатність), синдром Naxos (підвищене
оволосіння, кератодермія)
АКМП ПШ

Джерело
[24, 38]

[36, 44]

[24, 38]

[50]

Лівостороння АКМП ПШ, захворювання шкіри

[42]

Синдром Carvajal (кардіоміопатія лівого шлуночка,
підвищене оволосіння, кератодермія)
АКМП ПШ, підвищене оволосіння

[41]

АКМП ПШ

[13]

Асистолія передсердь

[15]

міокарда хворих людей підтверджують зв'язок
між мутаціями генів ІД та порушеннями роботи
серця у людини. Відомо, що мутація гена
плакоглобіну у людини призводить до розвитку
синдрому Naxos [24, 38]: АКМП ПШ, раптової
смерті, фіброзу тканини міокарда та ін. (табл. 2).
Цей синдром розвивається внаслідок часткової
втрати функції білка як у організації АЗ, так і десмосом. Також у людини було ідентифіковано
мутацію гена вінкуліну – білка, асоційованого з
кадгерино-катеніновим комплексом, яка призводить до розвитку дилатаційної та гіпертрофічної кардіоміопатії, прогресуючої серцевої
недостатності [36, 44].
Зв'язок між мутаціями інших білків кадгерино-катенінового комплексу (N-кадгерину,
β-катеніну та α-катеніну) та захворюваннями
серцево-судинної системи у людей поки що не
встановлений. Можливо тому, що повна втрата
активності цих білків на рівні зиготи має летальні
наслідки ще у ранньому ембріогенезі. Можливо,
що часткова втрата активності цих білків може
бути причиною виникнення та розвитку патологій функції міокарда, і це питання потребує
подальшого дослідження, оскільки саме АЗ

[2]

забезпечують сильну міжклітинну адгезію у
тканині серця.
Щодо інших адгезивних комплексів (порові
з’єднання та десмосоми), які входять до складу
ІД міокарда дорослої людини, було показано, що
мутації десмоплакіну та плакофіліну 2 [2, 13, 41,
42, 50] викликають порушення організації та
адгезивної функції десмосом та як наслідок –
спричиняють розвиток аритмій (див. табл. 2).
Дефекти порових з’єднань, внаслідок мутації
конексину 40 [15], також призводять до захворювань міокарда у людини.
Таким чином, ІД і їх окремі структурні
адгезивні компоненти (АЗ, порові з’єднання,
десмосоми) відіграють важливу роль не лише у
ембріональному розвитку організму, кардіогенезі, а й у функціонуванні міокарда дорослої
людини.
Загалом, зрозуміло, що міжклітинні взаємодії, насамперед білки АЗ, мають надзвичайно
важливе значення для підтримання функції
міокарда. Правильна структурна організація
кадгерино-катенінового комплексу важлива для
функціонування серця як єдиного синцитію, а
порушення цього комплексу, ймовірно, призво-
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дить до розвитку серцевих патологій. Питання
щодо участі білків кадгерино-катенінового комплексу у механізмі розвитку порушень функції
міокарда є важливим для розуміння механізмів
захворювання та перспективним для подальших
досліджень.
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Perturbations of adhesive complexes in a myocardium tissue as one of mechanisms of heart function disorders
O.O. Piven
The role of intercellular adhesion’s molecules in maintaining of adult heart functioning is considered. The
adhesion complexes of cardiac tissues, structure and function of adherent junctions are reviewed. Using
example of original works, the function of intercellular adhesion proteins in maintenance of myocardium tissue
architectures and its pumping function is surveyed, as well as their role in occurrence and development of some
pathologies of heart.

