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Перспективні методи лікування: препарати та схеми

Цього року премію отримали Девід Джуліус та Ардем Патапутіан «за відкриття рецеп-
торів температури та дотику». Їхні дослідження дозволили зрозуміти, яким чином теп-
лові та механічні подразники сприймаються органами людини та як перетворюються 
на електричні імпульси, аби передати сигнал у мозок. Обоє науковців працювали в  не-
залежних групах у 90-тих роках ХХ століття. На той момент вже було відомо, що по-
дразнення із зовнішнього середовища передаються до мозку сенсорними нервовими 
волокнами. За це відкриття у 1944 році Джозеф Елангер та Герберт Гассер отримали 
Нобелівську премію з фізіології та медицини. Також вже було відомо, що клітини нер-
вової системи "спілкуються між собою" за допомогою електричних імпульсів. Останні 
виникають за рахунок потоків іонів. Тому вчені припускали, що слід шукати іонні кана-
ли  — спеціалізовані білки у вигляді пори на поверхні клітини, які відповідають за іонний 
обмін між клітиною і довколишнім середовищем.

ВІДКРИТТЯ 

Науковці відкрили рецептори, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх 
органів.

Зокрема Девід Джуліус використав капсаїцин, гостру сполуку з перцю чилі, яка 
спричиняє печіння, щоб ідентифікувати рецептори у нервових закінченнях шкіри, які 
реагують на тепло.  Коли ми їмо перець чилі, то відчуваємо печіння — його викликає 
хімічна сполука капсаїцин. Капсаїцин активує нервові клітини, спричиняючи больові 
відчуття, але механізм його дії до 1990-х років був невідомий. Девід Джуліус відкрив 
рецептор капсаїцину, який пізніше отримав назву TRPV1.

Згодом, це привело дослідника й до інших відкриттів.
Коли Джуліус досліджував здатність білка реагувати на тепло, він зрозумів, що 

виявив термочутливий рецептор, який активується при холодних температурах. Девід 
Джуліус і Ардем Патапутіан незалежно один від одного використовували ментол для 
виявлення цього рецептора. Таким чином, науковці ідентифікували рецептор TRPM8, 
який активується холодом.

АРДЕМ ПАТАПУТІАН 
Народився 1967 року в Бейруті, Ліван. В молодості 
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Анджелеса, США. Отримав ступінь доктора філософії 
у 1996 році у Каліфорнійському технологічному інституті, 
Пасадена, США. Він був докторантом Каліфорнійсько-
го університету в Сан-Франциско. З 2000 року працює 
в Scripps Research, Ла-Хойя, Каліфорнія, де в теперішній 
час працює професором. З 2014 року — дослідник медич-
ного інституту Говарда Х’юза. В його лабораторії вдалось 
виявити та описати іонні канали, які активуються змі-
нами теплової енергії й, таким чином, функціонують як 
молекулярні термометри людського організму.
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Рак і цукровий діабет    Кондрацька І.
Вчені  визначили  іонні  канали , 

пов’язані з TRPV1 і TRPM8, які активу-
валися від різних температур.

МЕХАНІЗМИ ПОЧУТТІВ 
ТИСКУ ТА ДОТИКУ

Поки дослідження про механізми від-
чуття температури розгорталися, за-
лишалося незрозумілим, як механічні 
подразники можуть бути перетворені 
в наші почуття дотику та тиску.

Патапутіан для цього дослідження 
використав чутливі до тиску клітини. 
Він брав участь у дослідженні Scripps 
Research, Ла-Хойя, Каліфорнія і помітив, 
що клітини однієї з клітинних ліній фор-
мували електричний сигнал у відповідь 
на натискання мікропіпеткою. Ардем і 
його колеги одразу зрозуміли, що ті клітини мали рецептори (іонні канали), тому виділили 
72 гени, які, можливо, були генами рецепторів, і по черзі їх «вимикали». Так внаслідок 
дослідження був відкритий новий механочутливий іонний канал, який отримав назву 
Piezo1 (від грецького «тиск»).

Згодом був відкритий другий ген, який назвали Piezo2. Він реагує не лише на тиск, 
а й відповідає за наше відчуття положення різних частин тіла відносно одне одного та 
у просторі. Патапутіан довів, що Piezo2 являється основним рецептором в цьому про-
цесі, а люди, в яких бракує цього гену, стають перед труднощами при ходьбі в темноті.

Науковці встановили, що Piezo1 and Piezo2 — це чутливі іонні канали, які активуються 
під час тиску на клітинні мембрани. Крім того, канали Piezo1 та Piezo2 регулюють важливі 
фізіологічні процеси, зокрема артеріальний тиск, дихання та контроль сечового міхура.
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ДЕВІД ДЖУЛІУС 
Народився 1955 р. в Нью-Йорк, США. Отримав ступінь 
доктора філософії у 1984 році у Каліфорнійському уні-
верситеті, Берклі та був докторантом Колумбійського 
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В останнє десятиріччя вивчає молекулярні механізми, 
які допомагають людям відчувати дотики та біль. Група 
вчених під його керівництвом виявила ціле сімейство 
чутливих до температури рецепторів, дозволяючи нер-
вовим волокнам визначати високі й низькі температури, 
використовуючи при цьому властивості натуральних 

продуктів, в тому числі гострого перцю.

ВАЖЛИВІСТЬ 
ВІДКРИТТЯ
Відкриття цьогорічних лауреатів 
важливі не лише з фундаменталь-
ної точки зору, адже вони дозволи-
ли пояснити, як людина відчуває 
температуру і дотик. Вони також 
стали підґрунтям для розробки 
препаратів проти тяжких захворю-
вань, зокрема, хронічного болю.


