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Santrauka
Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos pasaulyje yra vie-
nos iš dažniausiai pasitaikančių susirgimų žmonių po-
puliacijoje. Žinoma, jog šių ligų atsiradimui įtakos turi 
įvairūs veiksniai. Vienas iš rečiau aptariamų veiksnių, 
kuris, manoma, prisideda prie kardiovaskulinės sistemos 
patofiziologinių pokyčių ir ligų atsiradimo, yra baltymo 
koneksino, formuojančio šešianarį kompleksą ląstelės 
membranoje, plyšinių jungčių funkcijų bei jo genų raiš-
kos pakitimai. Šio tyrimo tikslas – apžvelgti esamą nau-
jausią mokslinę literatūrą, kurioje aprašomos koneksinų 
funkcijos širdies ir kraujagyslių  sistemoje bei išsiaiškinti 
šių baltymų įtaką kardiovaskulinės sistemos patofizio-
loginiams pokyčiams. Literatūros paieška atlikta kom-
piuterinėje bibliografinėje mokslinių publikacijų bazėje 
PubMed, naudojant atitinkamus raktažodžius bei jų de-
rinius. Literatūros apžvalgos analizei atrinkti ir išanali-
zuoti 28 moksliniai straipsniai anglų kalba, atitinkantys 
analizuojamą temą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ko-
neksinai, sudarydami plyšines, jungtis užtikrina tinkamą 
tarpląstelinę sąveiką bei sujungia dviejų ląstelių viduląs-
telines terpes. Be to, jie užtikrina greitą impulso sklidimą 
širdyje ir yra svarbūs sinchronizuotam širdies raumens 
susitraukimui. Tam tikri koneksinų genų polimorfizmai 
bei mutacijos siejamos su padidėjusia kardiovaskulinių 
ligų išsivystymo rizika. 
Išvados: 1) baltymų koneksinų suformuoti plyšinių jung-
čių kanalai užtikrina tinkamą tarpląstelinę sąveiką ir yra 
svarbūs daugeliui ląstelių funkcijų; 2) nepakitę koneksinų 
kanalai būtini normaliam organų bei jų sistemų funkcio-
navimui; 3) koneksinų raiškos pokyčiai, mutacijos bei po-
limorfizmai susiję su širdies ir kraujagyslių ligų geneze.

Įvadas  
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, širdies ir 

kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties priežastis 
visame pasaulyje, kasmet nusinešanti 17,9 mln. žmonių gy-
vybių [1]. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos apima koro-
narinę arterijų ligą, aterosklerozę, širdies laidumo sutrikimus 
bei daugelį kitų kardiologinių sutrikimų. Esant gausiam ŠKL 
paplitimui ir jų lemiamam mirtingumui žmonių populiaci-
joje, stengiamasi išsiaiškinti šiuos sutrikimus sukeliančius 
molekulinius mechanizmus. Tai galėtų ženkliai prisidėti prie 
prevencinių priemonių kūrimo bei naujų gydymo metodų 
taikymo. Pastaruoju metu daugėja duomenų apie baltymų 
koneksinų svarbą širdies ir kraujagyslių ligų genezei [2,3]. 
Sutrikusi šių baltymų raiška, jų pasiskirstymas audinyje, 
pakitusi jų formuojamų kanalų veikla siejama su tokių ligų 
kaip aterosklerozė, miokardo infarktas, išeminis insultas bei 
širdies laidumo sutrikimai atsiradimu [4–8]. Šioje mokslinės 
literatūros apžvalgoje aptarsime koneksinų poveikį širdies 
ir kraujagyslių ligų raidai. 

Tyrimo tikslas − apžvelgti esamą naujausią mokslinę 
literatūrą, kurioje aprašoma koneksinų reikšmė širdies ir 
kraujagyslių  sistemai bei išsiaiškinti šių baltymų įtaką kar-
diovaskulinės sistemos sukeliamiems patofiziologiniams 
pokyčiams. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Naudojantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vir-

tualios bibliotekos prieiga prie elektroninių žurnalų, buvo 
atlikta mokslinės literatūros paieška tarptautinėje medici-
nos duomenų bazėje PubMed, naudojant raktažodžius anglų 
kalba: connexins, cardiovascular system, atherosclerosis, 
myocardial infarction, ischemic stroke, atrial fibrillation (liet. 
koneksinai, širdies ir kraujagyslių sistema, aterosklerozė, 
miokardo infarktas, išeminis insultas, prieširdžių virpėjimas). 
Išanalizuoti literatūros šaltiniai anglų kalba, nagrinėjantys 
baltymų koneksinų reikšmę širdies ir kraujagyslių sistemos 
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funkcijai bei patofiziologiniams pokyčiams. Į literatūros apž-
valgą įtrauktos ir išanalizuotos 28 viso teksto publikacijos, 
atitinkančios analizuojamą temą.

Tyrimo rezultatai 
Koneksinų struktūra ir pagrindinės funkcijos. Konek-

sinai (Cx) – tai ląstelės endoplazminiame tinkle sintetinami 
baltyminiai subvienetai, kurie susijungdami membranoje su-
daro kanalus. Koneksinai žymimi naudojantis nomenklatūra 
nCxZ, kur n nurodo rūšį, iš kurios išskirtas baltymas, Cx yra 
„koneksino“ trumpinys, Z žymi baltymo molekulinį svorį 
kilodaltonais [9]. Pavyzdžiui, hCx37 yra žmogaus ląstelėse 
randamas koneksinas (angl. – human, h), kurio molekulinė 
masė yra apytiksliai 37 kDa [10]. Vieno koneksino struk-
tūrą sudaro keturi transmembraniniai domenai (M1, M2, 
M3 ir M4), sujungti dviem ekstraląstelinėmis kilpomis (E1 
ir E2) ir viena viduląsteline kilpa (CL), bei N- ir C-galai 
(NT ir CT, atitinkamai) citoplazminėje membranos pusėje 
[11]. Kiekvienas toks koneksino subvienetas, kirsdamas ląs-
telės membraną, sudaro šešianarį puskanalį – koneksoną. 
Manoma, kad koneksono formavimas pradedamas endo-
plazminiame tinkle ir užbaigiamas Goldži aparate, o iš jo 
koneksonai vezikulėse transportuojami į plazminę membraną 
[12]. Susiformavę koneksonai iš dalies išlenda iš plazminės 
membranos plokštumos, todėl, susijungiant su kitos ląste-
lės membranos koneksonu, membranų fosfolipidai tarpu-
savyje nesiliečia, skirtingai negu ląstelėse, kurios jungiasi 
glaudžiosiomis jungtimis. Susijungus dviem koneksonams 
šalia esančių ląstelių membranose, susidaro kanalas, kuris 
tarpląstelinei sąveikai sujungia dviejų ląstelių viduląstelines 
terpes ir užtikrina jonų bei metabolitų mainus. Šių kanalų 
sankaupa vadinama plyšine jungtimi.

Koneksinų įvairovė širdies ir kraujagyslių sistemoje 
bei jų funkcijos. Baltymai koneksinai randami daugelyje 
žmogaus organizmo ląstelių membranų. Pažymima, jog 
koneksinų sudaromų plyšinių jungčių nerasta tik diferenci-
juotuose skeleto raumenyse, eritrocituose bei subrendusiose 
spermatozoidų ląstelėse [13]. Moksliniuose tyrimuose apra-
šomos įvairios koneksinų funkcijos. Įrodyta, jog iš 21 konek-
sinų šeimos atstovo, žmogaus širdyje aptinkami šie: Cx31.9, 
Cx40, Cx43 ir Cx45. Cx40 ir Cx43 randami prieširdžiuose 
ir, veikdami kartu, užtikrina greitą impulso sklidimą priešir-
džiais bei nulemia jų sinchroninį susitraukimą. Be to, Cx40 
ir Cx45 sintetinami skilvelių laidžiojoje sistemoje, o Cx43, 
sintetinamas Purkinje skaidulose bei būdamas pagrindiniu 
darbinio miokardo koneksinu, užtikrina tinkamą skilvelių 
susitraukimą [3,7]. Nustatyta, kad kraujagyslių endotelyje 
ir lygiųjų raumenų ląstelėse randami šie baltymai koneksi-
nai: Cx40, Cx43, Cx45 ir Cx37 [14]. Kraujagyslėse esantys 
koneksinai palengvina elektrinio impulso sklidimą ir taip 

pagreitina kraujagyslių lygiųjų raumenų susitraukimą [15]. 
Koneksinai atlieka esminį vaidmenį normaliame įvairių audi-
nių vystymesi ir diferenciacijos procesuose. Plyšinės jungtys 
dalyvauja ląstelių homeostazės ir funkcijų palaikyme [16]. 
Koneksinai svarbūs ir normaliam organų funkcionavimui, 
pavyzdžiui, sinchronizuotam širdies raumens susitraukimui, 
esminiams fiziologiniams procesams, tokiems kaip audinių 
uždegimas ir gijimas. Pastebėta, jog esant koneksinų muta-
cijoms, sutrinka normalios jų funkcijos, o tai sąlygoja įvairių 
ligų ar sutrikimų atsiradimą [17].

Baltymų koneksinų raiškos bei jų formuojamų ka-
nalų funkcijų pokyčių poveikis širdies ir kraujagyslių 
sistemai. Moksliniai tyrimai rodo, kad mutacijos genuose, 
koduojančiuose širdies koneksinus, siejamos su tam tikra 
patologija [4,18,19]. Tai rodo šių baltymų svarbą normaliai 
širdies veiklai. Be to, pakitusi koneksinų raiška siejama su 
tokiomis širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis kaip ate-
rosklerozė, miokardo infarktas, išeminis insultas bei širdies 
laidumo sutrikimai [4–8]. 

Fiziologinėmis sąlygomis elektriniai impulsai darbiniame 
miokarde sklinda per Cx43 plyšinių jungčių kanalus, kurie 
išsidėstę įterptiniuose diskuose, jungiančiuose kardiomiocitus 
išilgine kryptimi [20,21]. Esant tokiai patologijai, kaip hiper-
trofinė, dilatacinė ar išeminė kardiomiopatija, įvyksta Cx43 
formuojamų plyšinių jungčių persiskirstymas, kai daugėja 
plyšinių jungčių, jungiančių kardiomiocitus skersine kryp-
timi ir mažėja Cx43 įterptiniuose diskuose [21]. Šis Cx43 
persiskirstymas pakeičia tarpląstelinę kardiomiocitų sąveiką, 
galimai paveikia elektrinio impulso sklidimą bei didina ari-
tmijų riziką [22]. Cx40 raiškos pokyčiai prieširdžiuose bei 
jų pagausėjęs išsidėstymas skersine kardiomiocitų kryptimi 
siejamas su prieširdžių virpėjimu [23–25].

Kraujagyslių endotelio ląstelių barjero vientisumą užti-
krina įvairių tipų endotelio jungtys, įskaitant ir plyšines jung-
tis. Baltymas Cx37 yra vienas iš daugiausiai ekspresuojamų 
koneksinų kraujagyslių endotelio ląstelėse, monocituose ir 
makrofaguose [8].  Aterosklerozinių plokštelių vystymosi 
metu dalyvauja visos išvardintos ląstelės. Veikiant uždegimą 
skatinančioms molekulėms, padidėja endotelio pralaidu-
mas. Endotelio ląstelės yra jautrios navikų nekrozės faktoriui 
(TNF-α), kuris skatina adhezijos molekulių ekspresiją ir 
uždegiminių ląstelių pritraukimą [2]. Dėl sutrikusio endo-
telio vientisumo ir jo funkcijos, prasideda kraujo monocitų, 
T limfocitų, lipoproteinų adhezija prie pažeisto endotelio ir 
jų judėjimas į vidinį arterijos sluoksnį. Moksliniai tyrimai 
rodo, kad paveikus endotelio ląsteles TNF-α, sumažėja Cx37 
ir Cx40 raiška [26]. Be to, šių koneksinų raiška sumažėja 
vėlyvos stadijos aterosklerotinės plokštelės paviršiuje [27]. 
Kitoje mokslinėje publikacijoje teigiama, jog, ištyrus žmo-
gaus vainikinių arterijų mėginius, intimos sustorėjimo ir 
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ankstyvų ateromatinių pažeidimų vietose, buvo fiksuotas 
Cx43 raiškos padidėjimas tarp intimos lygiųjų raumenų ląste-
lių, lyginant su sveikomis kraujagyslėmis. Nustatyta, jog toks 
pokytis yra esminis aterosklerozės vystymosi veiksnys, nes 
padaugėja ląstelių adhezijos baltymų, o esant sumažėjusiai 
Cx43 ekspresijai, aterosklerozinių pažeidimų susidarymo 
dažnis mažėja [28]. Tai rodo, kad Cx43 yra proaterogeninis 
baltymas, galintis paskatinti aterosklerozės vystymąsi. 

Tam tikros mutacijos koneksinų baltymus koduojan-
čiuose genuose arba polimorfizmai yra siejami su širdies ir 
kraujagyslių sistemos sutrikimų rizika. Pavyzdžiui, žmogaus 
Cx37 geno GJA4 vieno nukleotido C1019T polimorfizmas, 
dėl kurio šio baltymo reguliuojamojoje C-galinėje srityje 
pakeičiama viena aminorūgštis, gali būti siejamas su tokio-
mis ligomis, kaip miego arterijos stenozė, insultas, korona-
rinių arterijų liga bei miokardo infarktas [6]. Panaši Cx37 
polimorfizmo reikšmė buvo fiksuota moksliniame tyrime 
su šiaurės Kinijos gyventojais. Gautose išvadose buvo pa-
tvirtinta baltymo Cx37 reikšmė smegenų insulto vystymuisi 
ir progresavimui [29]. Norint išsiaiškinti koneksinų genų 
pokyčių reikšmę širdies laidumo sutrikimams, buvo atliktas 
Cx40 geno GJA5 mutacijų tyrimas pacientams, sergantiems 
idiopatiniu prieširdžių virpėjimu. Kadangi šis koneksinas yra 
labai išreikštas prieširdžių kardiomiocituose, tikėtasi, kad šio 
geno mutacijos turės įtakos prieširdžių laidumo savybėms. Iš 
15 pacientų, sergančių idiopatiniu prieširdžių virpėjimu, ke-
turiems pasireiškė GJA5 geno mutacijos. Funkciškai ištyrus 
transfekuotas ląsteles, šios mutacijos turėjo įtakos tarpląste-
linei sąveikai ir sumažino plyšinės jungties elektrinį laidumą 
[19]. Taigi, Cx40 geno mutacijos (GJA5) gali predisponuoti 
idiopatinį prieširdžių virpėjimą. 

Išvados 
1. Šešianario koneksinų komplekso suformuoti plyšinių 

jungčių kanalai užtikrina tinkamą tarpląstelinę sąveiką ir yra 
svarbūs elektrinio impulso perdavimui širdies audinyje bei 
metabolitų mainams tarp ląstelių. 

2. Gausus baltymų koneksinų paplitimas organizme ir 
jų mutacijų sukeliami patofiziologiniai pokyčiai rodo, jog 
šie kanalai būtini normaliam organų bei jų sistemų funkci-
onavimui.

3. Remiantis moksliniais tyrimais nustatyta, jog konek-
sinų raiškos bei funkcijų pokyčiai, kaip ir tam tikros muta-
cijos bei polimorfizmai, turi reikšmingą poveikį širdies ir 
kraujagyslių sistemos patofiziologiniams pokyčiams ir yra 
susiję su kardiovaskulinių ligų geneze. 
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Summary
Cardiovascular diseases are one of the most common disea-

ses in the human population worldwide. One of the less frequently 
discussed factors that is thought to contribute to the pathophysio-
logical changes and diseases of the cardiovascular system is chan-
ges in the functions of the gap junctions of the protein conexin, 
which forms a hexagonal complex in the cell membrane, and its 
gene expression. The aim of this study was to review the current 
scientific literature describing the functions of contexins in the car-
diovascular system and to elucidate the influence of these prote-
ins on pathophysiological changes in the cardiovascular system. 
The results of the study revealed that conexins provide proper in-
tercellular interactions and connect intracellular medium between 
two cells by forming gap junctions. In addition, they ensure ra-
pid pulse propagation in the heart and are important for synchro-
nized contraction of the heart muscle. Certain contexin gene poly-
morphisms and mutations have been associated with an increased 
risk of developing cardiovascular disease. Conclusions: 1) Cracked 
junction channels formed by protein conexins ensure proper inter-
cellular interaction and are important for many cellular functions; 
2) unchanged conexin channels are necessary for the normal functi-
oning of organs and their systems; 3) changes in conexin expres-
sion, mutations and polymorphisms associated with the genesis of 
cardiovascular disease.
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