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НЕЙРОНДАРДАҒЫ КАЛЬЦИЙ ГОМЕОСТАЗЫ МЕН КАЛЬЦИЙ  
СИГНАЛИЗАЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Са2+ иондары клеткалардың физиологиялық функцияларын реттеуде негізгі мессенджер болып табылады. Клетка 
ішінде Ca2+ иондары цитоплазманың әртүрлі бөліктерінде бос күйде таралуы мүмкін, сонымен бірге Ca2+ едәуір 
мөлшері әртүрлі клеткаішілік қоймаларда немесе кальций-байланыстырушы белоктардың құрамында 
жинақталады. Клеткаішілік Са2+ иондарымен физиологиялық процестердің реттелуі 10-7 М концентрация 
диапазонында жүреді, ал клеткадан тыс кеңістіктегі Са2+ концентрациясы одан жоғары және   10-3 М мөлшерін 
құрайды, ал клеткалардағы осындай концентрация градиентін сақтауда плазмалық мембрананың, эндоплазмалық 
тордың және митохондрияның Са2+ тасымалдаушы жүйелері аса маңызды. Клеткада Ca2+-гомеостазын ұстап тұру 
және клеткалардың тіршілік процестерін қамтамасыз ететін клеткаішілік сигнализация механизмдер, 
клеткаішілік ферменттер мен плазмалық мембрананың белоктары қызмет атқарады. Кальцийлік сигнализацияның 
бір немесе бірнеше механизмдерінің бұзылуы немесе гиперактивациясы клеткалардың зақымдалуына және 
компенсаторлық механизмдер болмаған жағдайда тіпті клеткалардың өліміне де әкелуі мүмкін.  
Түйін сөздер: клеткаішілік кальций, Са2+ иондары, Са2+-каналдары, Са2+-гомеостазы, глутамат рецепторлары, 
клеткаішілік сигнализация, гомеостаз. 
 
Глутамат (Glu) – орталық жүйке жүйесіндегі (ОЖЖ) 
негізгі қоздырғыш нейротрансмиттерлердің бірі. Ол 
әртүрлі клеткалық және синапстық функцияларды, 
клеткалардың өлімі мен тірі қалуын, қозғалыс 
функцияларын, оқу мен есте сақтауды бақылауда 
ұстайды [1]. Сүтқоректілердің миындағы Glu 
концентрациясы дофамин немесе серотонин сияқты 
басқа да маңызды қоздырғыш нейротрансмиттердің 
концентрациясынан әлдеқайда жоғары [2, 3]. Glu 
ОЖЖ-де маңызды физиологиялық функциялармен 
қатар, эпилепсия және нейродегенеративті 
бұзылыстар сияқты аурулардың 
патофизиологиясына қатысады [4-7]. Бас-ми 
жарақаты мен инсульт кезінде мидың зақымданған 
аймағындағы Glu нейрондар мен глиальды 
клеткалардың зақымдануы мен өліміне әкелетін 
күшті нейротоксинге айналады [8, 9]. Клетка 
культураларын қолдана отырып нейрондардың өлу 
механизмін зерттеу тарихының ұзақтығына 
қарамастан, Glu нейротоксикалық әсер ету механизмі 
толық түсінуге әлі қол жеткізілген жоқ.  
Қазіргі заманғы ғылыми көзқарастарға сәйкес, 
ишемия/гипоксия кезінде ми нейрондарының 
кешіктірілген өлімінде Glu-рецепторларының ұзақ 
мерзімді стимуляциясы шешуші рөл атқарады [10]. 
Бос иондардың ([Ca2+]i) клеткаішілік 
концентрациясының өзгеруін жан-жақты зерттеу 
кешіктірілген кальций дизрегуляциясы (ККД) 
(“delayed calcium deregulation”, DCD) деп аталатын 
құбылыстың ашылуына әкелді ("кальцийдің баяу 
реттелуі", DCD) [11]. [Ca2+]i өзгеру динамикасы 
күрделі үш фазалық сипатқа ие және 
митохондриялық потенциал ∆Ψm шамасымен тығыз 
байланысты екендігі көрсетілді [12]. Қазіргі уақытта 
кальций гомеостазының бұзылысында жетекші рөлді 
митохондрия атқаратындығы жалпыға белгілі [12, 
13]. Бұл, біріншіден, нейрондарда АТФ-тің негізгі 
өндірушісі митохондрия екендігімен, екіншіден, 
митохондрияның клеткаішілік Са2+-депосы қызметін 
атқаруымен түсіндіріледі.  
Нейрондар синапстар деп аталатын 
мамандандырылған құрылымдар арқылы бір-бірімен 
және олардың айналасындағы глиальды 

клеткалармен өзара байланыс жасайды. Пенумбра 
аймағында орналасқан нейрондардың 
синапстарында орталық жүйке жүйесінің негізгі 
қоздырғыш нейротрансмиттері – глутаматтың (Glu) 
бақылаусыз шығарылуы байқалады. Глутамат 
рецепторларының, ең алдымен нейрондардың 
денесінде орналасқан NMDA, АМРА типті ионотропты 
рецепторлардың шамадан тыс ынталандырылуы 
нейрондардың Са2+ және Na+ иондарымен шамадан 
тыс жүктелуіне, сигналдық, метаболикалық және 
энергетикалық процестердің бұзылуына және ең 
соныңда, нейрондардың кешіктірілген өлімінің 
нәтижесінде мидың зақымдану аймағының ұлғаюына 
әкеледі [14, 15]. 
Зертханалық жағдайда өсірілетін нейрондарға Glu 
әсері медиатордың концентрациясына, оны қолдану 
ұзақтығына, сондай-ақ клетка культурасының 
жасына тікелей тәуелді. Ұзақтығы 1 мин болатын Glu 
(10-100 мкM) аппликациясы  [Ca2+]i жылдам өсуіне 
әкеледі, алайда Glu әсер ету аяқталғаннан кейін [Ca2+]і 
базальды деңгейге дейін тез қайта қалпына келеді. 
Ca2+ концентрациясының мұндай төмендеуі артық 
Са2+ клеткадан тыс ортаға шығарылуын қамтамасыз 
ететін нейронның гомеостаздық механизмдерінің 
активациясымен, сондай-ақ Са2+ иондарының 
клеткаішілік органеллалармен ұсталып қалуына 
байланысты. Килан мен Вергун бастаған топ [16, 17] 
жас нейрондарға жоғары концентрациядағы Glu (100 
мкМ) ұзақ уақыт (10-15 мин) қолдану (7 DIV-Day in 
vitro - культурадағы күн) клеткалардың басым 
көпшілігінде тек Glu тазалағаннан кейін базальды 
деңгейге дейін төмендейтін [Са2+]i-нің аздап 
көтерілуіне әкелетінін көрсетті. Алайда, Glu жетілген  
клеткаларға (14 DIV-дан жоғары) осыған ұқсас әсер 
ете отырып, нейрондардың көпшілігінде [Ca2+]i-нің 
күшті бифазиялық өсуін тудыратындығы, сонымен 
қатар ол ортадан Glu толық жойылғаннан кейін де 
сақталатындығы анықталды. 
Клеткаішілік Ca2+ мөлшерінің артуы 
эксайтоуыттылықпен бірге болатын патологиялық 
жағдайларда маңызды рөл атқарады. Глутаматтың 
ионотропты рецепторларының активтенуі қалыпты 
және ишемиялық клеткалардағы клетка ішіндегі Ca2+ 
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негізгі көзі болып табылады. Клеткаішілік Ca2+ 
мөлшерінің жоғарылауы глутамат рецепторлары мен 
потенциал-тәуелді кальций каналдары (VDCC) 
арқылы иондардың тікелей енуі нәтижесінде пайда 
болады, олар мембрананың деполяризациясы 
нәтижесінде екінші рет NMDAR активтендіреді [18]. 
L-типті потенциал-тәуелді кальций каналдары 
арқылы қозғыш клеткалардағы деполяризацияға 
жауап ретінде ұзақ Ca2+ тогы жүреді [19]. Бұл Ca2+ 
токтары эксайтоуыттылық пен нейрондық 
зақымданудың маңызды делдалы болып саналады 
[20].  
Клеткаішілік Ca2+ жоғарылауы үшін басқа да 
механизмдер жауапты болуы мүмкін. Мысалы, 
клеткалық ишемияның нәтижесінде Na+/H+ 
алмастырғышының  белсенділігі артады. 
Нәтижесінде клетка ішінде Na+ жинақталады, бұл өз 
кезегінде Na+/Ca2+ алмастырғыштың (NCX) кері 
бағытта жұмыс істеуіне ықпал етеді, яғни Na+ 
шығысын арттыра отырып Ca2+ кірісін жоғарылатады 
[21-23]. Сонымен қатар рианодинді рецепторлардың 
стимуляциясы арқасында Ca2+ клеткаішілік 
деполардан шығарылуы мүмкін [24]. 
Нейропатологиялық процестердің дамуы кезінде 
нейрондардағы [Са2+]i деңгейінің жоғарылауы нерв 
клеткаларының некроздық және апоптоздық өліміне 
әкелетін бірқатар процестерді іске қосады [14, 24, 25]. 
Мысалы, [Са2+]i деңгейінің жоғарылауы кейбір 
протеазалардың активтендіреді, ал ол өз кезегінде 
цитоқаңқаның бұзылуына әкеледі [26]. Ca2+ жоғары 
концентрациясымен активтенген эндонуклеазалар 
ДНҚ-ны зақымдауы мүмкін [27]. Ca2+-жүктемесінің 

маңызды салдарының бірі – организмдегі 
биохимиялық реакциялардың қалыпты ағымын 
бұзатын бос радикалдардың пайда болуы [28-30]. 
Цитозольдегі Ca2+ концентрациясының өзгеру 
кинетикасы күрделі көп фазалық сипатқа ие және 
митохондриялық потенциалдың ∆Ψm өзгеруімен 
тығыз байланысты [31, 32]. 7-9 күндік культурадағы 
нейрондарда Glu қысқа мерзімді ішінара қайта 
қалпына келетін шағын [Са2+]i шыңын тудырады, 
содан кейін оны ішінара қалпына келтіреді. [Са2+]i 

бастапқы уақыт аралығында тұрақты деңгейде 
сақталады. Бұл қалпына келтіру кальций-өткізуші 
рецепторлардың десенситизациясына, Са2+ шығару 
жүйелерінің (негізінен, Са2+-АТФаза) активациясына, 
митохондрияның жоғары селективті Са2+-унипортері 
арқылы Са2+ ұсталып қалуына байланысты деп 
саналады [31].  
[Ca2+]i тұрақтылығын сақтау көптеген клеткалық 
каналдар мен тасымалдаушылардың өзара 
әрекеттесуі арқылы жүзеге асырылады (сурет 1). 
Әдетте, клетка ішіндегі [Ca2+]i шамамен 100 нМ 
мөлшерін құрайды, бұл клетка сыртындағы 
концентрациядан 10 000 есе төмен, сонымен қатар 
метаболизмдік және синапстық белсенділіктен 
туындаған концентрацияның флуктуациясы шамалы 
[33]. Алайда, нейродегенеративті аурулар мен 
олардың нәтижесінде пайда болатын глутаматты 
эксайтоуыттылық жүйенің теңгерімін бұзады. ККД 
дамуында митохондриялық Ca2+-депосы мен 
плазмалық мембрананың Na+/Ca2+ 
алмастырғышының (NCX) реверсиясы өте маңызды 
деп болжанады [21, 23, 34].  

 

 
эндоплазмалық тор                                                митохондрия 

Сурет 1 – Кальций гомеостазының негізгі механизмдері [35] 
 

NCX – плазмалық мембрананың Na+/Ca2+ алмастырғышы, PMCA – плазмалық мембрананың кальций-АТФазасы, ЭПТ 
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– эндоплазмалық тор, АТФ – аденозинтрифосфат, АДФ – аденозиндифосфат, MNCX – митохондрияның Na+/Ca2+ 
алмастырғышы, ММСА – митохондрия мембранасының Са2+-АТФазасы, RyR – рианодин, Ins(1,4,5)P3R – инозитол-

1,4,5-трифосфат рецепторлары, SERCA – сарко-эндоплазмалық тордың Са2+-АТФазасы, MPT pore – митохондриялық 
өткізгіштікті қамтамасыз ететін саңылау. 

 
Патологиялық жағдайларда реттеуші механизмдер 
шамадан тыс жүктеледі, ал Ca2+ әртүрлі каналдар 
(потенциал-тәуелді және лиганд-тәуелді каналдар) 
арқылы және экстремалды жағдайларда NCX арқылы 
сырттан келіп түсуінің арқасында [Ca2+]i көбейеді. 
Қалыпты жағдайда NCX Ca2+ клеткадан 
шығарылуының негізгі жолдарының бірі болып 
табылады, бірақ патологияда ол Ca2+ клетка ішіне 
келіп түсуіне де ықпал етуі мүмкін (реверсивті 
режимде). Глутаматты AMPA, KA және NMDA 
рецепторларының гиперстимуляциясында NCX 
реверсиясына ықпал ететін плазмалық мембрананың 
күшті деполяризациясы және клеткаішілік натрий 
концентрациясының жоғарылауы ([Na+]i) байқалады 
[21, 22, 36]. Сонымен қатар, [Ca2+]i эндоплазмалық 
тордың қорларынан рианодин (RyR) және инозит-
1,4,5-трифосфат рецепторлары (Ins(1,4,5)P3R) 
арқылы босап шығудың нәтижесінде артуы мүмкін 
[37]. 
Эукариоттардың клетка мембранасында үш Са2+-
тасымалдау жүйесі бар: кальций каналдары, АТФ-аза 
және Na+/Са2+-алмастырғыш. Са2+ иондарының 
экстрацеллюлярлы ортадан клетка ішіне енуі 
плазмалық мембрананың Са2+-каналдары арқылы 
концентрация градиенті бойынша жүреді, ал 
олардың "шығарылуы" плазмалық мембрананың 
Са2+-АТФ-азасымен және Na+/Са2+-алмастырғышымен 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар, [Ca2+]i 
тұрақтылығын сақтауға эндоплазмалық тордың Са2+-
АТФ-азасы және митохондрияның Са2+-
тасымалдаушы жүйелері де қатысады.  
Клетка сыртынан Ca2+ иондарының клетка ішіне енуі 
плазмалық мембранада орналасқан Ca2+ 
каналдарымен реттеледі, олар активацияға жауап 
ретінде ион-спецификалық саңылаулар түзеді және 
Ca2+ иондары клетка ішіне концентрация градиенті 
бойынша енгізіледі. Са2+-каналдарының 
классификациясы олардың реттеуші механизмдеріне 
негізделген және қазіргі уақытта иондық 
каналдардың келесі түрлері анықталған – лиганд-
тәуелді (LGIC), потенциал-басқарылатын (VGCC), G-
белокпен басқарылатын (GPCR), депо-басқарылатын 
(SOC) және екінші реттік мессенджерлермен 
активтенетін (SMOC) Са2+-каналдар [38].  
Плазмалық мембрананың шынайы лиганд-тәуелді 
каналардының тобына ион өткізетін канал қызметін 
атқаратын немесе каналдың құрылымымен тікелей 
өзара әсерлесіп оны іске қосатын рецепторлар 
жатады. Шынайы лиганд-тәуелді каналдарға 
никотин, ацетилхолин рецепторлары, глутаматтың 
ионотропты рецепторлары және аденин 
нуклеотидтерімен активтенетін каналдар (P2-
пуринорецепторлар) жатады. 
Екінші реттік мессенджерлермен іске қосылатын 
Са2+-каналдар тобына екінші реттік 
мессенджерлердің көмегімен активтенетін каналдар 
(second messenger-operated channels – SMOC) жатады. 
Инозит-1,4,5-трисфосфат, инозит-1,3,4,5-
тетракисфосфат, Са2+ иондары және циклдік 
нуклеотидтер (cGMP және cAMP) жоғарыда аталған 
каналдардың активаторлары болуы мүмкін [38].  
Каналдардың үшінші түрі – G-белоктармен 
басқарылатын каналдар (GPCR), олардың активтенуі 
G-белогы мен рецепторлардың тікелей жұптасуы 

арқылы жүреді. 
Потенциал-басқарылатын каналдар (VOC) алғаш рет 
электр қоздырғыш клеткаларда анықталды. Олар 
тыныштық потенциалында (-70-80 мВ) белсенді емес 
күйде болуымен сипатталады, ал потенциалдың оң 
мәнді аймаққа ауысуы (деполяризация) олардың 
активациясына әкеледі. VOC-дың бірнеше түрлері 
бар: L-, T-, N- және P-типті каналдар. L-типті Ca2+-
каналдар (long-lasting, ұзақ өмір сүретін) барлық 
электр қозғыш және қозбайтын клеткалардың басым 
көпшілігінде кездеседі, бұлар мембрана арқылы Ca2+ 
иондарының ұзақ ағымын қамтамасыз етеді [39]. T-
типті каналдардың активтенуі (T символы transient 
дегенді білдіреді, яғни қысқа мерзімді) жылдам Ca2+-
ағынын компонентін құруға қатысады, мембрананың 
теріс потенциалымен жүреді және L-типті 
каналдармен салыстырғанда олар тез 
инактивацияланады. Сондай-ақ, нейрондарда N-типті 
Ca2+-каналдар (N символы нейрон дегенді білдіреді) 
анықталған, олар потенциалдың күрт теріс 
мәндерінен клетка мембранасының жылдам 
деполяризациясы кезінде іске қосылады. Бұл 
каналдар, Р-типті каналдар сияқты (Р символы 
олардың ең алғаш рет Пуркинье нейронынан 
табылғандығын білдіреді) нейрондарға 
нейротрансмиттердің секрециясын реттеу үшін 
қажет [40]. 
Эндоплазмалық тор – бұл клеткаішілік Ca2+-депосы, 
ол экстраклеткалық тітіркендіргіштерге жауап 
ретінде Ca2+ иондарын цитозольге шығаруға 
қабілетті, ал Ca2+ мобилизациясынан кейін қорды 
қайта толтыру клеткалардың қалыпты қызметі мен 
тіршілігі үшін маңызды шарт [33]. Депо-
басқарылатын Са2+ кірісі (store-operated Ca2+-entry, 
SOCE) ЭПТ-дағы Са2+ қорын толықтырады, Са2+ 

тұрақты келіп отыруы эукариоттық клеткалардағы 
көптеген маңызды функцияларды қамтамасыз етеді, 
соның ішінде, экзоцитозды, ферментативті 
белсенділікті (глюкозаның алмасуы, NO және cAMP 
синтезі), қан тамырларының тарылуы мен кеңеюін, 
Са2+-осцилляцияны, гендік транскрипцияны, 
жасушалық циклді мен апоптозды реттейді [41].  
Клеткаішілік деполардан плазмалық мембрандағы 
каналдарға сигнал берілудің 2 негізгі гипотезасы бар: 
1) ЭПТ босағанда STIM1/Orai1 белоктарының 
активациясы арқылы [42] және 2) диффузиялық 
мессенджер арқылы – кальцийдің кіру факторы 
(calcium influx factor (CIF)), ол Ca2+-допалары босаған 
уақытта өндіріледі және плазмалық мембранадағы 
каналдарды ашады [43].  
Эндоплазмалық тор депосынан Са2+ босап шығуы 
клеткаішілік Са2+-рецептор-каналдарымен (IP3 және 
рианодинді – RyR рецепторларымен) қамтамасыз 
етіледі және жоғарыда аталған түрлі Са2+-
тасымалдаушы иондық каналдар арқылы клетка 
сыртындағы Са2+ кіруімен қатар жүреді. Нерв 
клеткаларында эндоплазмалық тор жақсы дамыған 
құрылым. Нейрондардың ЭПТ желісінде кальций 
сигнализациясында көптеген функцияларды 
орындайтын IP3 рецепторларымен қатар рианодин 
рецепторлары (RyR) да бар. IP3 рецепторларының ең 
жоғары концентрациясы нейрондың өсінділері мен 
ұштарында, ал RyR – нейрондардың денесінде 
болатындығы анықталған. 
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Сигнал трансдукциясының фосфоинозиттік жүйесі 
ми клеткаларында жақсы дамыған, оны IP3 түзілуін 
активтендіруге қабілетті көптеген рецепторлардың 
экспрессиясынан байқауға болады. Нейрондардағы 
IP3 рецепторларының активациясы синапстық 
серпімділіктің қалыптасуына ықпал етеді, сонымен 
қатар IP3 концентрациясының аз мөлшерде 
жоғарылауы IP3 рецепторының кальцийге 
сезімталдығын арттырады, сәйкесінше 
цитоплазманы қозған күйге келтіреді және Са2+-
толқындарының пайда болуына ықпал етеді. 
Нейрондардағы рианодинді рецепторлар 
нейротрансмиттерлер секрециясында аса маңызды 
рөл атқарады. RyR миниатюралық постсинапстық 
токтардың  (мПСТ) жиілігі мен амплитудасын 

реттейтіндігі көрсетілген [44].  
Нейрондарда сыйымдылығы ең жоғары Ca2+-
депосының рөлін митохондрия атқарады және ол Ca2+ 
айтарлықтай көп мөлшерін жинақта й алады 
[13, 31]. Митохондриялардың Ca2+ ұстап қалуы 
потенциал-тәуелді унипортер арқылы немесе 
митохондрияның Na+/Ca2+-алмастырғышының 
реверсиясының нәтижесінде жүзеге асырылады [45-
47]. Алайда, митохондрияның деполяризациясы 
жағдайында бұл механизмдер реверсивті күйге 
ауысуы мүмкін. Цитоплазмадағы және 
эндоплазмалық тордағы Ca2+-байланыстырушы 
белоктар Ca2+ үшін шағын қосымша буферлік 
сыйымдылықты қамтамасыз етеді. 

 

 
Сурет 2 – [Ca2+]i мөлшерінің шамадан тыс артып кетуінің зардаптары 

 
[Ca2+]i жоғарылауы әртүрлі клеткалық 
механизмдердің, соның ішінде фосфолипаза A2, 
кальпаиндердің, әртүрлі каспазалар мен 
эндонуклеазалардың, сондай-ақ Ca2+-тәуелді 
протеинкиназалдың активациясына әкеледі (сурет 2) 
[48]. Нәтижесінде бұл митохондрияның, 
цитоқаңқаның, ДНҚ-ның, плазмалық мембрананың 
зақымдалуына әкеледі, NO және бос радикалдардың 
(соның ішінде оттегінің белсенді түрлерінің) өндірісі 
артады, рН төмендейді (ацидоз), жасушалардың 
осмотикалық ісінуі дамиды [28, 49]. Ақыр соңында 
клеткалар апоптоз немесе некроз нәтижесінде 
тіршілігін тоқтатады [24]. 

Қорыта келе, клеткадағы Ca2+-гомеостазын ұстап 
тұру және олардың қалыпты тіршілік процестерін 
қамтамасыз етуде клеткаішілік сигнализация 
механизмдері, клетка құрамындағы көптеген 
клеткаішілік ферменттер мен плазмалық 
мембрананың белоктары қызмет атқарады. 
Кальцийлік сигнализацияның бір немесе бірнеше 
механизмдерінің бұзылуы немесе гиперактивациясы 
клеткалардың зақымдалуына және компенсаторлық 
механизмдер болмаған жағдайда олардың өліміне 
әкелуі мүмкін. Клеткаішілік Са2+ жинақталуының 
ерекше патогенетикалық маңызы да бар, ол оның 
Са2+-тәуелді протеазаларды, фосфолипазаларды, 

Апоптоз немесе некроз 

Митохондрияның зақымдануы; плазмалық мембрананың зақымдануы; 
цитоқаңқаның бұзылуы; бос радикалдар өндірісі; NO өндірісі; ДНҚ 

фрагментациясы; клеткалық ісіну; ацидоз. 

Кальпаиндер; фосфолипаза A2; каспазалар; эндонуклеазалар;   
Ca2+-тәуелді протеинкиназалар; иондық транспортерлер жұмысының 

бұзылуы 

Тікелей немесе жанама әсер 

    [Ca2+]i мөлшерінің артуы 

Кальций-өткізуші AMPA және каинатты рецепторлардың 
гиперстимуляциясы 

Glu жинақталуы 

Нейродегенеративті бұзылыстар 
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протеинкиназаларды, плазмогендерді, 
гуанилатциклазаларды, NO-синтазаларды, 
эндонуклеазаларды активтендіру есебінен бірқатар 
катаболизмдік процестерді ынталандыруға 
қатысуына байланысты екендігімен түсіндіріледі. 
Сонымен қатар, Са2+ иондары митохондрия 
матриксінде жиналып, тотыға фосфорлану процесін 
күшейте отырып оттегінің белсенді формаларының 
өндірісін жоғарылатады. [Са2+]i жоғары 
концентрациясы бос радикалдардың әсерімен және 
АТФ жетіспеушілігімен бірге митохондриядағы 
мембраналық өткізгіш саңылаулардың пайда 
болуына ықпал етеді, бұл цитозольге цитохром С 
және басқа проапоптоздық факторлардың босап 
шығарылуына және апоптоздың басталуына әкеледі 
[50-52]. 
Ми клеткаларында Са2+ иондары трансмиттерлердің 
секрециясы, қозғыштық, синапстық серпімділік, 
гендердің транскрипциясы сияқты тіршілік үшін 
маңызды функцияларды реттеуде шешуші рөл 
атқарады. Клеткаішілік кальций иондары 
концентрациясының өзгеруі сигналдардың, соның 

ішінде клетка дисфункциясы мен өліміне әкелетін 
патологиялық сигналдардың трансдукциясының 
бірқатар жолдары үшін күшті активациялық стимул 
болып табылады. [Ca2+]i патологиялық жоғарылауы 
цитозольдік Са2+ иондарының клетка сыртындағы 
және клеткаішілік кеңістіктерде тасымалдануының 
бұзылуына [53], клеткаішілік кальций-
байланыстырушы белоктардың сыйымдылығының 
сарқылуына [54] немесе потенциал-тәуелді кальций 
каналдары [55] мен глутаматтың ионотропты 
рецепторлары [56] арқылы сырттан Са2+ енуінің 
активациясына байланысты пайда болуы мүмкін. Ал 
[Ca2+]i глобальді жоғарылауы митохондриялық 
дегидрогеназалардың активациясына, I кешенінің 
тежелуіне әкеледі, оттегінің белсенді формаларының 
өндірісін күшейте отырып тотығу стрессінің пайда 
болуына әкеледі [57]. Кальций дисрегуляциясының 
маңызды компоненттерінің бірі – клетка ішіне Са2+ 
иондарының глутамат ионотропты рецепторлары, 
атап айтқанда кальций-өткізуші NMDAR, AMPAR және 
KAR арқылы басқарусыз енуі. 
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Ионы Са2+ являются основным мессенджером в 
регуляции физиологических функций клеток. 
Внутриклеточном пространстве ионы Ca2+ могут 
свободно состоянии диффундироваться в различных 
частях цитоплазмы, в то же время значительное 
количество Ca2+ в связанном виде накапливается в 
различных внутриклеточных депо или в составе 
кальций-связывающих белков. Регуляция 
физиологических процессов с ионами 
внутриклеточного Са2+ происходит в диапазоне 
концентраций 10-7 М, тогда как концентрация Са2+ во 
внеклеточном пространстве выше и составляет 10-

3 М, для поддержании градиента концентраций в 
клетках имеются важные Са2+ транспортирующие 
системы плазматической мембраны, 

эндоплазматического ретикулума и митохондрий. В 
нейронах функционируют внутриклеточные 
ферменты и белки плазматической мембраны для 
поддержания Са2+-гомеостаза и реализации 
механизмов внутриклеточной сигнализации для 
обеспечения жизнедеятельности в выживании 
клеток. Нарушение или гиперактивация одного или 
нескольких механизмов кальциевой сигнализации 
может привести к повреждению и гибели нейронов в 
случае отсутствия компенсаторных механизмов. 
Ключевые слова: внутриклеточный кальций, ионы 
Са2+, Са2+-каналы, Са2+-гомеостаз, глутаматные 
рецепторы, внутриклеточная сигнализация, 
гомеостаз. 
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FEATURES OF CALCIUM HOMEOSTASIS AND CALCIUM SIGNALING IN NEURONS 
 

Ca2+ ions are a key messenger for the regulation of most of 
the physiological functions of cells. Inside the cell, Ca2+ ions 
can freely diffuse in various parts of the cytoplasm, but a 
significant amount of Ca2+ is also bound in various 
intracellular depots or in the form of calcium-binding 
proteins. The regulation of physiological processes by 
intracellular Ca2+ ions occurs in the concentration range of 
10-7 M, and the concentration of Ca2+ in the extracellular 
space is higher and is 10-3 M, and to maintain this 
concentration gradient, cells have Ca2+-transporting 
systems of the plasma membrane, endoplasmic reticulum 

and mitochondria. In neurons, a large number of 
intracellular enzymes and plasma membrane proteins 
function to maintain Ca2+-homeostasis and implement 
intracellular signaling mechanisms to ensure vital activity 
in the survival of cells. Violation or hyperactivation of one 
or more mechanisms of calcium signaling can lead to cell 
damage and death in the absence of compensatory 
mechanisms. 
Keywords: intracellular calcium, Ca2+ ions, Ca2+-channels, 
Ca2+-homeostasis, glutamate receptors, intracellular 
signaling, homeostasis. 
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