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1 UVOD 
 

Endotelijske celice (EC) predstavljajo plast specializiranih epitelnih celic. Vedno so prisotne 

v žilah, kjer sproščajo kemične snovi, ključne pri regulaciji premera žile (vazomotoriki). 

Poleg regulacije premera žile ima endotelij še druge funkcije. Izloča substance, ki stimulirajo 

tvorbo novih žil, sodeluje pri izmenjavi snovi med krvjo in okoliškim tkivom ter ločuje gladke 

mišične celice od krvi (slika 1). Komunikacija med gladko mišično celico in endotelijsko 

celico poteka preko presledkovnih stikov. Sosednje endotelijske in gladke mišične celice so 

povezane preko sprememb v električnih membranskih napetostih in prehajanja kalcijevih 

ionov in molekul IP3 [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Prerez žile [2] 

 

V začetku 20. stoletja sta Fruchgott in Zwadzki prišla do pomembne najdbe na področju 

kardiovaskularne biologije. Dokazala sta, da odstranitev endotelija inhibira relaksacijske 

efekte nevrotransmiterja acetilholina in lahko celo inducira krčenje. Ugotavljala sta, da naj bi 

acetilholin povzročil sproščanje substance, ki vpliva na regulacijo premera žile. To substanco 

sta poimenovala endotelijsko pridobljen relaksacijski faktor. V osemdesetih letih so odkrili, 

da je ta substanca v bistvu dušikov oksid (NO) in od takrat se več raziskav osredotoča na 

raziskovanje NO.  

 

Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je začelo tudi preučevanje kalcijevih oscilacij 

tako na teoretičnem kot na eksperimentalnem nivoju. Oscilacije kalcija (Ca
2+

) so eden izmed 

najpomembnejših periodičnih pojavov na področju biokemije. Njihov nastanek je lahko 

spontan ali nastane kot posledica stimulacije s hormoni ali nevrotransmiterji. Predstavljajo 

učinkovit mehanizem širjenja informacij tako znotraj celic kot med celicami. Signal je izražen 

z zaporedjem zelo hitrih in kratkotrajnih povišanj koncentracije Ca
2+

 v citosolu. Koncentracija 

se lahko v času povišanja poveča tudi 10-krat. Ker bi dolgotrajne prevelike spremembe 

koncentracije bile za celico toksične, je bistveno, da koncentracija po nenadnem povišanju 

tudi hitro pade. 

 

Z modelom, predstavljenim v seminarju, pokažemo relaksacijski vpliv endotelija na gladko 

mišično celico. Najprej je na kratko razloženo teoretično ozadje kalcijeve signalizacije ter 

vpliva endotelija na gladko mišično celico. V nadaljevanju je opisan teoretični model 

dinamike kalcija v gladki mišični celici in endoteliju, ki temelji na teoretičnih zasnovah 
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Koenigsbergerjeve s sod. [1]. Osrednji del rezultatov zajema prikaz in analizo dinamike 

kondentracije kalcija v citosolu tako izolirane gladke mišične celice kakor tudi sklopljenega 

para gladke mišične celice in endotelijske celice. 

2 TEORETIČNO OZADJE 

2.1 Kalcijeva signalizacija in krčenje gladke mišične celice 
 

Kalcij ima v bioloških sistemih zelo pomembno vlogo, saj tvori skelet organizmov, poleg tega 

sodeluje pri regulaciji različnih celičnih procesov in prenašanju signala po celici in med 

celicami, kar imenujemo kalcijeva signalizacija. V telesu vretenčarjev se večina kalcija nahaja 

v obliki kalcijevega fosfata v zobeh in kosteh (99,9 %), manjši delež ga najdemo tudi v 

medcelični tekočini in krvi (koncentracija okrog 1 mM) in še manj v citoplazmi celice (okrog 

1 µM). V medcelični tekočini in notranjosti celice je v obliki kalcijevega iona Ca
2+ 

[3]. 

 

Celica se nenehno odziva na zunanje stimule, ki ne delujejo direktno na aktivna mesta v 

celici, temveč se informacije prenašajo preko posrednikov. V primeru, da je takšen posrednik 

kalcijev ion, se informacija o stimulu prenese do aktivnega mesta v celici kot oscilacije Ca
2+

. 

Z višanjem jakosti stimula se povečuje frekvenca oscilacij, amplituda pa se večinoma ne 

spreminja. Tako pravimo, da je signal frekvenčno kodiran [4]. Usklajenost in dobra 

komunikacija med posameznimi celicami sta ključni, da se lahko, na primer, organ odziva kot 

celota. Prehajanje intercelularnih signalnih molekul, in tako tudi Ca
2+

, omogočajo t.i. 

presledkovni stiki ali vrzeli. Preko teh kanalov so direktno povezane citoplazme sosednjih 

celic, kar omogoča prehajanje molekul, ki ne morejo prehajati direktno skozi membrano 

celice. 

 

Biokemijske reakcije, ki so ključnega pomena pri nastanku kalcijevih oscilacij, sproži vezava 

zunanjega stimula na receptor v celični membrani. Pri holinergični stimulaciji s fiziološkim 

nevrotransmiterjem acetil holinom pride po vezavi le-tega na receptor v notrajni plasti 

fosfolipidnega dvosloja celične membrane do dvakratne fosforilacije fosfolipida fosfatidil 

inozitola (PI), ki se spremeni v PI-fosfat (PIP) in naprej v PI-difosfat (PIP2). Encim 

fosfolipaza C (PLC) katalizira razpad PIP2 na inozitol trifosfat (IP3) in diacilglicerol (DG). 

Molekule IP3 so posredni prenašalec signala po celici in hitro difundirajo do receptorjev na 

kalcijevih kanalih v membrani endoplazmatskega ali sarkoplazmatskega retikuluma (ER ali 

SR). Vezava na kanale poveča prepustnost za Ca
2+

, posledično koncentracija v citoplazmi 

naraste od 5 do 10-krat. Previsoka koncentracija Ca
2+

 lahko tudi inhibira receptorje za IP3 in 

jih tako zapre, kar je odvisno od izoforme kalcijevega kanala. 

 

Poleg vezave IP3 se lahko koncentracija kalcija poveča preko mehanizma, ki se imenuje CICR 

(calcium-induced calcium release – izpust kalcija, ki ga inducira kalcij). V membrani 

endoplazmatskega retikuluma se nahajajo kanali, ki se odprejo pri povišani koncentraciji 

kalcija in tako še povečujejo prepuščanje iz endoplazmatskega oz. sarkoplazmatskega 

retikuluma v citoplazmo. Ko pa koncentracija pade pod določeno vrednost, se kanali zaprejo. 

Povišana koncentracija kalcija v celici pa povzroči različne spremembe. Lahko povzroči 

konformacijske spremembe PLC, kar poveča proizvodnjo IP3, in vpliva na protein kinazo C 

(PKC), ki bi inhibirala nastajanje IP3. Sproži se delovanje kalcijevih črpalk, ki aktivno črpajo 

kalcij nazaj v endoplazmatski oz. sarkoplazmatski retikulum. Proteinom, ki so prejemniki 

signala, se spremeni konformacija, kar vpliva na celične procese, ki jih regulirajo. 
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V primeru gladkih mišičnih celic (GMC) sprememba konformacije proteinov generira razvoj 

sile v mišici in posledično tudi njeno skrčitev. V procesu krčenja mišice so kjučnega pomena 

aktinska in miozinska proteinska vlakna. Na aktinskih vlaknih so aktivna mesta, na katera se 

miozinsko vlakno veže preko prečnih mostičkov. V procesu krčenja gladkih mišičnih celic 

morajo biti lahke verige miozina, ki so del vratu prečnega mostička, fosforilirane, kar je tudi 

bistvena razlika med delovanjem gladkih in prečno progastih mišic. Fosforiliranje lahkih 

verig sproži kinaza lahkih verig miozina (MLKC), proces pa regulira Ca
2+

. Le-ta se ob 

povišani koncentraciji veže na protein kalmodulin (CaM), kalmodulin pa se veže s kinazo 

lahkih verig miozina. Ko je MLCK v kompleksu s (Ca
2+

)4-CaM, je encim aktiven in je 

omogočena fosforilacija vratu prečnega mostička, le-ti se posledično lahko pripnejo na 

aktinsko vlakno in prične se proces razvoja sile v mišici.  

2.2 Endotelij 
 

Povišanje koncentracije Ca
2+

 v mišični celici inducira povišanje koncentracije tudi v 

endotelijski celici zaradi difuzije IP3. Visoka koncentracija kalcija v endotelijski celici 

povzroči hiperpolarizacijo endotelija, kar sproži izhajanje K
+
 skozi kalijeve kanale, ki jih 

aktivira Ca
2+

. Pri preučevanju vloge povišanja kalcija v endotelijski celici ločimo dva 

dejavnika, ki delujeta na gladko mišično celico: endotelijsko pridobljen relaksacijski faktor 

(EPRF) in endotelijsko pridobljen hiperpolarizacijski faktor (EPHF). 

   

Znano je, da je ključen endotelijsko pridobljen relaksacijski faktor dušikov oksid (NO). Le-ta 

hitro prehaja v gladko mišično celico in tam poveča koncentracijo cikličnega guanozin 

monofosfata (cGMP). Mediator cGMP zniža koncentracijo kalcija v gladki mišični celici 

preko različnih mehanizmov: ponovno polnjenje intracelularnih Ca
2+

 shramb, aktivacija na 

kalcij občutljivih kalijevih kanalov, stimulacija izmenjave Na
+
/Ca

2+
 in inhibicija produkcije 

IP3. Posledica vseh teh mehanizmov je znatno znižana raven kontrakcije. 

   

Za razliko od EPRF je indentiteta endotelijsko pridobljenega hiperpolarizacijskega faktorja 

zaenkrat neznana. Nedavno je bilo pokazano, da se hiperpolarizacija širi kot prevajanje 

električnih signalov preko mišično-endotelijskih vrzeli. Hiperpolarizacija GMC zmanjša 

pritok kalcija preko napetostno reguliranih kalcijevih kanalov (NRKK), kar povzroči 

relaksacijo gladke mišične celice. Nekatere eksperimentalne raziskave kažejo, da je prisotnost 

endotelija nujna za nastanek vazomotorike, vendar pa je bila le-ta opažena tudi v primerih, ko 

endotelij ni bil prisoten. V nekaterih študijah je bilo celo pokazano, da lahko endotelij zatre 

vazomotoriko z desinhronizacijo kalcijevega signala. Vsekakor je jasno, da ozadje vpliva 

endotelija na krčenje gladkih mišic ni povsem pojasnjeno, kar spodbuja razvoj različnih 

matematičnih modelov, ki omogočajo globji vpogled v delovanje celic. 

2.3 Matematični modeli Ca2+ homeostaze 
 

Matematični modeli, ki postajajo vedno bolj izpopolnjeni in napredni, temeljijo na opisu 

tokov, ki opisujejo izmenjavo Ca
2+

 med citoplazmo, zunajcelično raztopino in notranjimi 

kalcijevimi shrambami. Dinamiko modela opišemo s sistemom sklopljenih diferencialnih 

enačb, ki opisujejo časovno spreminjanje koncentracij Ca
2+

 v različnih shrambah in časovno 

spreminjanje koncentracij različnih drugih signalnih molekul. 

 

Najenostavneši so t.i. minimalni modeli, ki vključujejo samo dve spremenljivki. Običajno je 

ena izmed spremenljivk koncentracija kalcija v citosolu, druge pa so lahko še na primer 

kocentracija IP3, koncentracija Ca
2+

 v endoplazmatskem retikulumu ali v mitohondrijih, 
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vrednost membranskega potenciala, itd. Enega izmed prvih preprostih modelov Ca
2+

 

homeostaze, ki je predvideval oscilirajoče spreminjane koncentracije Ca
2+

, sta leta 1991 

izdelala Stucki in Somogy [5].  

   

Modelom, ki vsebujejo tri ali več spremenljivk, pravimo večdimenzionalni modeli. Nekateri 

so lahko tudi zelo podrobni in vsebujejo več kot 30 spremenljivk [6]. Ker je kalcijeva 

signalizacija zelo kompleksen proces, v modelih še zdaleč niso zajeti vsi mehanizmi. Glavna 

prednost matematičnih modelov pred eksperimentalnimi raziskavami pa je, da lahko sistem 

hitro testiramo pri različnih vrednostih parametrov in napovemo obnašanje. Hkrati nam lahko 

ustrezno oblikovan model razkrije podrobnejšo naravo biokemijskih procesov, kar izključno z 

eksperimentom ne bi bilo mogoče proučiti. 

3 DINAMIKA KALCIJA V GLADKI MIŠIČNI CELICI IN ENDOTELIJU 
 

Dinamiko gladke mišične celice in endotelijske celice opišemo z modelom, ki temelji na 

teoretičnih zasnovah Koenigsbergejeve s sod. [1]. Model sestavlja 9 sklopljenih diferencialnih 

enačb, ki opisujejo celične mehanizme, ki urejajo kalcijevo dinamiko in napetost na celični 

membrani, in to tako v gladki mišični celici kot v endotelijski celici.  

 

V modelu za opis gladke mišične celice, ki jo označimo z indeksom i, imamo pet 

spremenljivk: koncentracija kalcija v citosolu   , koncentracija kalcija v sarkoplazmatskem 

retikulumu   , membranski potencial celice   , verjetnost odprtih kalijevih kanalov    in 

koncentracija IP3, ki jo označimo z    . V seminarju bom natančneje opisala samo tiste tokove, 

ki so bistveni za razumevanje dinamike kalcija. Podrobnejše opise in vrednosti parametrov 

lahko bralec najde v članku [1]. 

 

Spreminjanje koncentracije kalcija v citosolu opišemo z enačbo 

 
   

  
       

         
       

        
            

       
         

     (1) 

 

kjer      
 predstavlja tok kalcija iz shramb v sarkoplazmatskem retikulumu skozi kanale, ki so 

občutljivi na IP3,        
 opisuje tok Ca

2+
 v sarkoplazmatski retikulumu preko Ca

2+
-ATPaz 

(SERCA),       
 je tok, ki predstavlja izpust kalcija iz sarkoplazmatskega retikuluma, ki ga 

inducira kalcij,       
 opisuje tok zaradi aktivnega črpanja kalcija preko celičnih membran, 

          
 je pasivni tok Ca

2+ 
iz sarkoplazmatskega retikuluma,       

 je tok kalcija v citosol 

skozi napetostno regulirane kalcijeve kanale in        
 predstavlja tok kalcija zaradi 

izmenjave Na
+
 in Ca

2+
 ionov. 

 

Z enačbo 

 
   

  
         

       
           

                                          (2) 

 

opišemo spreminjanje kocentracije kalcija v sarkoplazmatskem retikulumu. Na spreminjanje 

membranskega potenciala, ki ga opišemo z enačbo 

 
   

  
           

     
        

         
    

 ,            (3) 
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vplivajo poleg že opisanih tokov še parameter γ, ki opisuje povezovalni faktor med pretokom 

ionov in membranskim potencialom.     
 opisuje tok skozi kanale za klor,    

 pa opisuje tok 

kalija. Z enačbo 

 
   

  
                 

                                      (4) 

 

opišemo verjetnost odprtosti kalijevih kanalov, kjer parameter λ predstavlja konstanto hitrosti 

za odpiranje kanalov,             
 opisuje napetostno in kalcijevo aktivacijo kalijevih kanalov.  

Zapišemo še enačbo spreminjanje koncentracije IP3 

 
   

  
             

          
,                                 (5) 

 

kjer je             
 konstanta in predstavlja hitrost aktivacije PLC preko agonista, s čimer je 

neposredno odražena raven stimulacije celic,         
 pa predstavlja degradacijo IP3. 

 

Za razliko od gladke mišične celice, v endotelijskih celicah povišanje kalcija ni povezano z 

depolarizacijo membrane, ker te celice niso vzdražne. Porast kalcija v endoteliju je povezana s 

hiperpolarizacijo zaradi izhajanja kalija skozi kalijeve kanale, ki jih aktivira kalcij. Dinamiko 

endotelijske celice, ki jo označimo z indeksom j, opišemo s podobnim modelom kot gladko 

mišično celico, vendar imamo v tem primeru samo štiri spremenljivke. Spreminjanje 

koncentracije kalcija (  ) v citosolu opišemo z enačbo 

 
   

  
       

         
       

        
            

          
     

,    (6) 

 

spreminjanje koncentracije kalcija v endoplazmatskem retikulumu (    z enačbo 

 
   

  
        

       
           

,                                      (7) 

 

spreminjanje membranskega potenciala (  ) z enačbo 

 
   

  
   

 

   
    

    
                                     (8) 

 

in spreminjanje koncentracije IP3 (  ) z enačbo 

 
   

  
           

.                                                               (9) 

 

V modelu stimulacija endotelijskih celic ni upoštevana, zato je             
   in je v enačbi 

(9) zato nisem zapisala. Tokovi za endotelijsko celico so opisani podobno kot za gladko 

mišično celico.          
 predstavlja tok kalcija skozi neselektivne kanale,    

 pa ostale pritoke 

kalcija v celico. 

 

V nadaljevanju naloge nas bo zanimala razlika v oscilacijah kalcija pri odprtih ali zaprtih 

nizko prevodnih kanalih za kalij, ki jih aktivira kalcij (SKCa). Člen, ki opisuje celoten tok, se 

nahaja v enačbi (8) in je definiran kot: 
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 .              (10) 

 

Člen       
 predstavlja tok kalija skozi visoko prevodne kanale, ki jih aktivira kalcij (BKCa), 

člen       
 pa nizko prevodne kanale, ki jih aktivira kalcij. Parameter      predstavlja 

prevodnost kalijevih kanalov,         pa predstavlja razliko trenutne membranske napetosti 

in ravnovesne napetosti za kalijeve ione. Tok skozi nizko prevodne kanale SKCa zapišemo z 

enačbo 

 

      
 

   

 
        

           

   
  .          (11) 

 

Kanale SKCa aktivira povišana koncentracija Ca
2+

 v celici. Z njihovim odprtjem se poveča 

pretok kalijevih ionov iz endotelijske v gladko mišično celico.  

3.1 Medcelična komunikacija 
 

Medcelična komunikacija je lahko homocelularna (med dvema celicama iste vrste) ali 

heterocelularna (med dvema različnima celicama, npr. med gladko mišično celico in 

endotelijsko celico). V obeh primerih potekajo povezave preko električne sklopitve in difuzije 

Ca
2+

 in IP3. Ker se bomo v seminarju osredotočili le na dinamiko ene same celice in enega 

para endotelijske in gladke mišične celice, nas zanima samo heterocelularna komunikacija. 

 

Električno sklopitev celic predstavljata izraza 

 

           

                  

in 

           

                 , 

 

ki ju dodamo enačbama (3) in (8). Vrednosti    in    predstavljata napetosti na membranah 

GMC in EC, ki sta sklopljeni. Če predpostavimo vrednost kapacitivnosti membrane    
             in prevodnosti presledkovnih stikov        , dobimo koeficient 

električne sklopitve    reda velikosti 50 s
-1

, izračunamo ga iz enačbe 

 

   
  

  
. 

 

Opišemo še sklopitev preko difuzije kalcija, ki jo dodamo enačbama (1) in (6): 

 

             

                  

in 

             

                  

 

in sklopitev preko difuzije IP3, ki jo dodamo enačbama (5) in (9): 

 

             

             
        

in  

             

             
       . 
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Vrednost parametrov    in      
 je 0,05 s

-1
. 

4 REZULTATI 

4.1 Kalcijeva dinamika v gladki mišični celici 
 

Pri opisu dinamike gladke mišične celice izhajamo iz enačb (1) do (5) in pripadajočih 

definicij tokov. Zanima nas predvsem spreminjanje koncentracije kalcija v citosolu gladke 

mišične celice. Ob različnih vrednostih stimulacije, ki jo podamo s parametrom             
, 

pride do različne narave celičnih odzivov, kot je razvidno iz slike 2. Vrednost             
 

predstavlja raven aktivacije PLC preko agonista. Kot lahko vidimo, se pri nizki koncentraciji 

PLC koncentracija kalcija v citosolu s časom ne spreminja. V določenem območju 

koncentracij PLC se pojavijo kalcijeve oscilacije, katerih frekvenca narašča s povečevanjem 

vrednosti             
. Pri visokih vrednostih tega parametra zopet dosežemo stabilno stanje 

sistema, v katerem je po daljšem času Ca
2+

 konstanten. Pri visokih vrednostih PLC je celica 

hiperstimulirana, kar se kaže kot višja bazalna vrednost koncentracije kalcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Časovna odvisnost koncentracije kalcija (ci) v citosolu pri različnih intenzitetah 

stimulacije;             
znaša a)           b)          , c)           in d)          . 

 

Spreminjanja koncentracije kalcija v odvisnosti od             
 na celotnem območju 

opazovanja ponazorimo z bifurkacijskim diagram (slika 3a). Vidimo, da pri določeni 

vrednosti (            
           ) pride do Hopfove bifurkacije in koncentracija kalcija 

začne oscilirati. Ko pride do druge Hopfove bifurkacije, oscilacije kalcija prenehajo, vendar 

se koncentracija kalcija s povečevanjem             
 še naprej rahlo povečuje.  

 

Znotraj oscilatornega območja se spreminja tudi frekvenca oscilacij (slika 3b), in sicer narašča 

z večanjem nivoja stimulacije. Omeniti velja, da je bilo eksperimentalno ugotovljeno, da je 
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jakost kontrakcije gladke mišične celice odvisna od frekvence oscilacij kalcija [7]. Zato se bo 

s povečevanjem koncentracije PLC v oscilatornem območju povečevala tudi jakost 

kontrakcije celice. Na jakost kontrakcije bo bistveno vplival tudi dvig bazalne vrednosti Ca
2+

 

oz. vrednosti, okrog katere niha Ca
2+

. V nadaljevanju nas zanima, kakšen vpliv ima 

endotelijska celica na obnašanje gladke mišične celice. 

 

 

Slika 3: a) Bifurkacijski diagram za koncentracijo kalcija ci v izolirani gladki mišični celici v 

odvisnosti od             
. b) Spreminjanje frekvence  oscilacij Ca

2+
 (ν) v odvisnosti od 

            
. 

 

4.2 Dinamika para celic GMC-EC 
 

Povečana koncentracija kalcija v gladki mišični celici inducira preko električne in mehanske 

sklopitve med celicama neenakomerno povečanje koncentracije kalcija v endotelijski celici. 

Zaradi električnih sklopitev sta vrednosti membranskega potenciala za obe celici enaki. 

Povečana koncentracija Ca
2+

 v endotelijski celici povzroči iztekanje kalija skozi SKCa kanale, 

zato pride do hiperpolarizacije membrane. Povečana koncentracija Ca
2+

 pa povzroči tudi 

nastajanje NO v endotelijski celici. Upoštevali bomo glavni vpliv NO na gladko mišično 

celico, torej zaprtje SKCa kanalov. Spreminjanje parametrov B, GK in GNa/Ca vodi do 

kvalitativnih sprememb, vendar je ključnega pomena odpiranje oz. zapiranje SKCa kanalov, 

tako da se bomo v naših izračunih osredotočili predvsem na ta dejavnik. 

 

Vpliv lahko najenostavneje preučimo s primerjavo bifurkacijskih diagramov sklopljenega 

para gladke mišične celice in endotelijske celice. Rezultat je prikazan na sliki 4. Črne točke 

prikazuje obnašanje v primeru, ko so SKCa kanali blokirani, rdeče točke pa v primeru odprtih 

SKCa kanalov, kar odraža hiperpolarizacijo endotelijske celice. V primeru, ko so kanali SKCa 

blokirani, niso upoštevani pomembni učinki endotelija. Zaradi sklopitve med endotelijsko in 

gladko mišično celico, se bifurkacijski diagram (slika 4a, črne točke) nekoliko razlikuje od 

bifurkacijskega diagrama za izolirano gladko mišično celico (slika 3a), kljub temu da 

eksplicitni učinek endotelijske celice ni upoštevan. Območje, v katerem pride do oscilacij 

kalcija v citosolu gladke mišične celice, je nekoliko manjše kot za izolirano celico in do 

oscilacij pride pri nižji vrednosti             
, torej pri nižji koncentraciji vazokonstriktorja v 

celici. 

 

a) b) 
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V drugem primeru opazujemo situacijo, pri kateri so SKCa kanali odprti, s čimer je upoštevan 

vpliv NO (slika 4a, rdeče točke). Hiperpolarizacija membrane se zaradi električnih sklopitev 

med celicama razširi na gladko mišično celico. Zaradi tega se zmanjša dotok kalcija skozi 

napetostno regulirane kalcijeve kanale in posledično je nižja koncentracija kalcija v citosolu. 

Če rezultat primerjamo z izračunom v primeru blokiranih kanalov, opazimo, da je mirovna 

koncentracija kalcija nižja, območje, v katerem se pojavijo kalcijeve oscilacije, pa se je 

razširilo.  

   

Slika 4: a) Bifurkacijska diagrama koncentracije kalcija ci sklopljene gladke mišične celice in 

endotelijske celice v odvisnosti od             
. b) Spreminjanje frekvence oscilacij Ca

2+
 pri 

sklopljenem paru gladke mišične in endotelijske celice. Črne točke – zaprti SKCa kanali, rdeče 

točke – odprti SKCa kanali. 
 

Model predvideva nasprotujoče si vplive endotelija na gladke mišične celice. Endotelij lahko 

bodisi inducira bodisi zatre oscilacije Ca
2+

, kar kažejo tudi nasprotujoči si rezultati nekaterih 

eksperimentov [8, 9]. Iz diagrama na sliki 4 vidimo, da je efekt endotelija v bistvu v vsakem 

primeru enak -  znižanje bazalne koncentracije kalcija, vendar bi bil odziv gladke mišične 

celice odvisen od začetnih pogojev. Če je gladka mišična celica hiperstimulirana in bo 

endotelij povzročil znižanje koncentracije kalcija, bo to v gladki mišični celici sprožilo 

kalcijeve oscilacije. V primeru, da je gladka mišična celica v območju kalcijevih oscilacij, pa 

lahko znižanje koncentracije kalcija zatre oscilacije. 

 

Enako kot za dinamiko ene same gladke mišične, nas pri sklopljenem paru zanima 

spreminjanje frekvence. Iz slike 4b lahko vidimo, da se frekvenca tako pri zaprtih kot pri 

odprtih SKCa kanalih s povečevanjem koncentracije PLC v celici povečuje, enako kot pri 

izolirani gladki mišični celice. V primeru upoštevanja učinka NO je frekvenca povsod nižja, 

kar potrjuje relaksacijsko vlogo NO, saj nižja frekvenca pomeni manjšo jakost kontrakcije 

(slika 4b, rdeče točke). 

5 ZAKLJUČEK 
 

V seminarju sem predstavila matematični model, ki opisuje dinamiko kalcija v samostojni 

gladki mišični celici in v primeru sklopitve z endotelijsko celico. Celični odziv izolirane 

gladke mišične celice je odvisen od jakosti stimulacije. Če je celica premalo ali preveč 

stimulirana, ne pride do kalcijevih oscilacij. S povečevanjem jakosti stimulacije se v 



12 
 

oscilatornem območju povečuje frekvenca, večja frekvenca oscilacij pa pomeni večjo jakost 

kontrakcije. 

 

Model na poenostavljen način vključuje tudi vpliv endotelija. Relaksacijske vloge NO ne 

vključuje eksplicitno, temveč ga simulira posredno preko odprtja SKCa kanalov, ki poleg 

vpliva NO naznanja tudi hiperpolarizacijo. 

 

Predmet nadaljnjih raziskav, rezultati katerih bodo predstavljeni v mojem diplomskem delu, 

bo izdelava razširjenega matematičnega modela, ki bo vključeval produkcijo NO v endoteliju 

in natančnejši vpliv samega NO na oscilacije kalcija. Prav tako bom natančneje opisala 

biološko ozadje vpliva endotelija na krčenje gladkih mišic. 
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