ГЛАВА 19

19.1. ПОДІЛ КЛІТИН: ЙОГО МЕХАНІЗМИ ТА РЕГУЛЯЦІЯ
Кожна тканина організму складається з клітин, кількість яких визначається балансом між процесами
(а) клітинного поділу (проліферації) і (б) загибелі клітин.
У підтриманні сталості клітинного складу тканин важливе значення мають стовбурові клітини, поділ та диференціювання яких забезпечують відновлення кількості клітин як у фізіологічних умовах,
так і при дії патогенних чинників. У главі 13 вже йшла мова про ембріональні стовбурові клітини –
тоти- і плюрипотентні. Після народження організм також має стовбурові клітини (СК), щоправда з
меншим потенціалом диференціювання – мульти- та уніпотентні.
У дорослому організмі СК містяться (а) у червоному кістковому мозку та (б) в інших тканинах
(тканинні стовбурові клітини) (рис. 19.1).

Рис. 19.1. Види стовбурових клітин в органах і тканинах дорослих організмів
СК червоного кісткового мозку представлені популяціями (1) гематопоетичних стовбурових клітин
(ГСК), (2) стромальних клітин і (3) мультипотентних клітин-прогеніторів дорослих (multipotent adult
progenitor cells – MAPCs).
ГСК отримують для дослідження безпосередньо з червоного кісткового мозку, з крові пупкового
канатика або крові дорослих після введення їм цитокінів – колонієстимулятивних факторів. ГСК забезпечують утворення всіх клітин крові, а також регенерацію червоного кісткового мозку після його
уражень унаслідок хвороб чи дії радіації. Є численні дані про те, що функції ГСК не обмежуються
гемопоезом: ці клітини можуть давати початок розвитку й інших типів клітин, зокрема нейронів, гепатоцитів, кардіоміоцитів, ендотеліоцитів. Явище, яке характеризується зміною основного напряму
диференціювання стовбурових клітин, отримало назву трансдиференціювання. Вважають, що тран-
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сдиференціювання ГСК не відбувається у фізіологічних умовах, але має значення для репарації тканин після їхнього ушкодження.
Стромальні клітини червоного кісткового мозку теж виявляють властивості стовбурових клітин.
Залежно від оточення, у яке вони потрапляють, ці клітини під впливом регуляторних чинників можуть
диференціюватися в хондробласти, остеобласти, адипоцити, міобласти, попередники ендотеліоцитів.
З червоного кісткового мозку людини та гризунів виділено стовбурові клітини – MAPCs, що мають
дуже високий потенціал диференціювання. Так, у культурі клітин вони розмножуються без ознак
старіння, можуть диференціюватися у всі типи клітин мезодермального, ендодермального і ектодермального походження. Цікаво, що MAPCs містяться не тільки у червоному кістковому мозку: їх виявлено в м’язах, головному мозку, шкірі. За генетичними ознаками вони не відрізняються між собою,
що свідчить про спільне походження цих клітин. Вважають, що МAPCs є аналогами ембріональних
стовбурових клітин у дорослому організмі. При введенні MAPCs у бластоцисти мишей розвиток зародка не порушується, оскільки ці клітини, так само як і ембріональні, втягуються, завдяки своїй
мультипотентності, у процеси ембріогенезу.
У багатьох органах (печінці, головному мозку, скелетних м’язах, судинній стінці та ін.) є так звані
тканинні стовбурові клітини, здатні давати початок диференційованим клітинам тих органів, у яких
вони перебувають. Однак, їхня властивість диференціюватися в певні лінії клітин не є строго визначеною. При перенесенні стовбурових клітин з одних тканин в інші вони набувають здатність поповнювати популяцію клітин, характерних для тканин, у які потрапили.
Загалом утворені внаслідок поділу клітини можуть вступати в один з таких процесів (рис. 19.2):
а) переходити в новий стан поділу. Така проліферація в умовах норми забезпечує ріст організму на
різних етапах його розвитку, а також фізіологічну регенерацію в різних органах і тканинах (напр.,

Рис. 19.2. Процеси, що можуть відбуватися з новоутвореними клітинами в тканинах
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підтримання структури багатошарового епітелію шкіри та слизових оболонок органів травлення). При загибелі клітин, зумовленій дією патогенних чинників, проліферація є основним механізмом репарації ушкоджених органів і тканин і, таким чином, виступає як важлива захисна
компенсаторна реакція. Проте, за певних патологічних обставин поділ клітин стає суттю власне
патологічних змін, якими є доброякісний і злоякісний пухлинний ріст (див. нижче);
б) гинути або внаслідок реалізації генетичної програми (апоптоз), або в результаті ушкодження
(некроз). Обидва ці механізми загибелі клітин докладно обговорювалися в главі 7;
в) диференціюватися в клітини з певною структурною, функціональною і метаболічною спеціалізацією. Диференційовані клітини, залежно від їхніх властивостей та зовнішніх чинників, у
кінцевому підсумку або гинуть (механізмом апоптозу чи некрозу), або повертаються у клітинний
цикл і вступають у процеси поділу.
Залежно від проліферативної активності тканини поділяють на три категорії:
1) тканини, у яких постійно відбуваються процеси клітинного поділу. Такими, зокрема, є тканини
з інтенсивними процесами фізіологічної регенерації: епітелій шкіри, слизових оболонок органів
травлення, вивідних проток екзокринних залоз, органів сечостатевої системи, а також гемопоетична тканина червоного кісткового мозку. У більшості цих тканин клітини, що утворюються
замість загиблих, походять від відповідних стовбурових клітин;
2) тканини з низькою проліферативною активністю. В умовах норми поділ клітин у них майже не
відбувається. Зате при дії певних стимулів (напр., факторів ушкодження) клітини можуть переходити зі стану спокою у стан проліферації і в такий спосіб забезпечувати відновлення структури
тканини (репаративна регенерація). Так, здатність переходити до процесів мітотичного поділу
мають паренхіматозні клітини печінки, нирок і підшлункової залози; фібробласти, гладкі м’язові
клітини, клітини ендотелію кровоносних судин; лімфоцити, що перебувають у стані спокою;
3) тканини, що містять клітини, не здатні до мітотичного поділу. Такими є тканини головного мозку, скелетних і серцевого м’язів. У них загибель нейронів компенсується розмноженням клітин
нейроглії, волокон скелетних м’язів – поділом так званих сателітних клітин, волокон міокарда –
розвитком сполучної тканини. Слід, однак, зазначити, що «класичні» уявлення про неможливість регенерації наведених вище тканин зазнають сьогодні певної корекції. Зокрема показано, що в головному мозку дорослих гризунів (у bulbus olfactorius та gyrus dentalis гіпокампа)
є нейрональні стовбурові клітини, здатні за певних обставин диференціюватися в нейрони та
інтегруватися у функціональну діяльність відповідних відділів центральної нервової системи.
Це відкриття, безумовно, відкриває нові перспективи в лікуванні багатьох уражень головного
мозку людини.

Клітинний цикл.
Як відомо, клітинний цикл складається з чотирьох періодів: (1) постмітотичного – G1 (середня тривалість 6–12 год.), (2) синтетичного – S (6–8 год.), (3) премітотичного – G2 (3–4 год.) і (4) періоду
мітотичного поділу – M (0,5–1 год.) (рис. 19.3). Останній у свою чергу поділяють на (а) профазу, (б)
метафазу, (в) анафазу, (г) телофазу і (ґ) цитокінез (поділ тіла клітини).
Одні клітини постійно проходять через різні періоди клітинного циклу, тобто весь час діляться,
другі – у результаті диференціювання виходять з клітинного циклу і переходять у стан спокою (період
G0) з можливістю повернутися назад до клітинного поділу, треті – після диференціювання назавжди
втрачають таку здатність (див. вище).
Проходження клітини через різні періоди клітинного циклу контролюється в основному двома класами пов’язаних між собою білкових молекул: (1) циклінами і (2) циклінзалежними кіназами (cyclin
dependent kinases – CDKs).
CDKs являють собою протеїнкінази, що фосфорилюють білки, залучені у здійснення різних періодів клітинного циклу. При цьому відбувається або активація, або інгібування таких білків.
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Рис. 19.3. Клітинний цикл та його періоди
Молекула будь-якої CDK складається з однієї субодиниці, яка сама по собі неактивна. Для активації
CDK потрібне її зв’язування зі спеціалізованим білком – цикліном. Існує щонайменше десять різних
циклінів (позначають літерами A, B, C і т. д.) і вісім видів CDK (від CDK1 до CDK8). Поєднуючись у різних варіантах, цикліни і CDK утворюють комплекси, специфічні для кожного періоду клітинного циклу.
Таким чином, в активній формі протеїнкінази являють собою комплекси циклін-CDK, у яких циклін відіграє роль активатора, а CDK – каталітичної субодиниці. Вважають, що циклін, який зв’язався
з CDK, не тільки активує фермент, а й надає йому субстратної специфічності, тобто визначає, який
саме білок буде зазнавати фосфорилювання.
Почергове проходження клітини через різні періоди клітинного циклу визначається трьома основними групами CDK-комплексів, що їх можна умовно позначити як (1) G1-S-CDK-комплекси, (2) S-G2CDK-комплекси та (3) M-CDK-комплекси (рис. 19.4).

Рис. 19.4. Активність CDK-комплексів у різні періоди клітинного циклу
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Різна кількість і активність цих комплексів у різні періоди клітинного циклу зумовлюється
чотирма групами чинників. Такими є:
1) інтенсивність синтезу циклінів і CDK, яка залежить від функціональної активності відповідних генів. Остання, у свою чергу, визначається наявністю активних транскрипційних факторів
(див. далі);
2) інтенсивність деградації (протеолізу) циклінів, яка здійснюється в протеасомах за участю молекул білка убіквітину (див главу 6);
3) процеси фосфорилювання і дефосфорилювання CDK. Активність багатьох CDK залежить від
того, яка амінокислота і в якому положенні молекули білка фосфорилюється (рис. 19.5). Так,
наприклад, при фосфорилюванні залишку тирозину (Tyr15) блокується місце зв’язування АТФ,
а отже, CDK-комплекс стає неактивним. Натомість фосфорилювання залишку треоніну (Thr160)
веде до відкриття активного центру ферменту, що є неодмінною умовою підвищення його активності. Повної активності CDK-комплекс набуває лише тоді, коли на тлі фосфорилювання
Thr160 відбувається дефосфорилювання Tyr15 (реакція каталізується специфічною фосфатазою);

Рис. 19.5. Фосфорилювання і дефосфорилювання як механізм регуляції активності CDK
4) дія специфічних інгібіторів CDK-комплексів. Зв’язаний з інгібітором CDK-комплекс є неактивним. Його активація, як правило, відбувається при фосфорилюванні білка-інгібітора, унаслідок
чого останній втрачає спорідненість з CDK-комплексом, від’єднується від нього і зазнає протеолітичного розщеплення.
Легко бачити, що перші два чинники (інтенсивність синтезу і деградації) впливають на кількість
CDK-комплексів, тимчасом як два інші (фосфорилювання-дефосфорилювання та інгібування) – безпосередньо визначають їхню активність.
У який спосіб CDK-комплекси контролюють клітинний цикл? Будучи протеїнкіназами, вони фосфорилюють велику кількість білків-мішеней, які є учасниками різних процесів, що забезпечують
проходження клітини через її життєвий цикл. Залежно від функції, ці білки можна поділити на такі

Товстими стрілками позначено вплив, тонкими – перетворення
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Рис. 19.6. Участь CDK-комплексів у забезпеченні різних періодів клітинного циклу.
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групи: (1) транскрипційні фактори, що визначають експресію генів,
причетних до розвитку клітини; (2)
білки-ферменти, які беруть участь в
активації інших протеїнів та у здійсненні процесів, що забезпечують
підготовку клітин до поділу (напр.,
ферменти реплікації ДНК); (3) білки-інгібітори; (4) білки-розпізнавачі певних доменів інших протеїнів
та певних ділянок (боксів) ДНК;
(5) білки, з перетвореннями яких
пов’язані основні механізми мітотичного поділу клітин (напр., протеїни ядерної оболонки, скорочувальні
білки клітини та ін.).
Що стосується принципу роботи CDK-комплексів, то він досить
простий: мають забезпечуватися (а)
“виведення з гри” комплексів попередньої стадії, (б) стимуляція подій
“своєї” стадії і (в) утворення (або активація) комплексів наступної стадії.
А тепер на конкретних прикладах
розглянемо, як на основі зазначених
вище основних принципів функціонування CDK-комплекси забезпечують послідовне проходження клітини через різні періоди клітинного
циклу.
1. G1-S-CDK-комплекси.
Вони
утворюються наприкінці періоду G1 і досягають найвищої активності майже на межі G1- та
S-періодів (рис. 19.4). Ферменти цих комплексів активують
шляхом фосфорилювання ряд
транскрипційних факторів, мішенями яких є гени, що кодують
структуру компонентів наступних – S-G2-CDK-комплексів
(рис.19.6). Крім того, відбувається фосфорилювання інгібіторів, зв’язаних з молекулами
S-G2-CDK-комплексів,
унаслідок чого останні набувають
ферментної активності.
Ще однією важливою мішенню G1S-CDK-комплексів є інгібіторний
білок pRb (протеїн ретинобластоми,
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див. далі). Він зв’язує транскрипційний фактор E2F, необхідний для експресії генів, що кодують
ферменти синтезу ДНК (рис. 19.7). Під впливом G1-S-CDK-комплексів відбувається фосфорилювання pRB, цей інгібітор втрачає зв’язок з E2F, завдяки чому останній набуває здатність активувати транскрипцію відповідних генів.

Рис. 19.7. Регуляція переходу клітини від G1- до S-періоду через активацію G1-S-CDK-комплексів і білок pRb.
РТ – регуляція транскрипції

Таким чином, поява активних G1-S-CDK-комплексів відкриває ворота для входження клітини в
S-період і є, по суті, “дозволом” на її поділ. Такий дозвіл можливий тільки в тому випадку, якщо в
молекулах ДНК немає ушкоджень. Коли ж такі виникають (напр., одноланцюговий розрив ДНК), то
клітина не може увійти в S-період, аж допоки не відбудеться репарація відповідної ділянки ДНК.
У який спосіб клітина затримується в G1-періоді, показано на рис. 19.7. У разі ушкодження одного
з ланцюгів ДНК місця розриву виявляють спеціальні протеїнкінази, які стають при цьому активними
і фосфорилюють білок p53. Останній є транскрипційним фактором для гена ще одного білка – p21,
що інгібує G1-S-CDK-комплекси. Інгібування останніх унеможливлює фосфорилювання pRb, а отже,
й активацію транскрипційного фактора E2F і експресію генів ферментів, необхідних для реплікації
ДНК. Унаслідок цього клітина не може перейти в S-період клітинного циклу.
2. S-G2-CDK-комплекси. Їхнє утворення і активність визначаються G1-S-CDK-комплексами (рис.
19.6). Наприкінці G1- і початку S-періоду S-G2-CDK-комплекси перебувають у неактивному стані,
бо зв’язані з відповідними інгібіторами. Після руйнування останніх активність комплексів починає
зростати і сягає максимуму на межі G2-періоду і початкової фази мітозу, після чого стрімко падає.
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Основне призначення S-G2-CDK-комплексів полягає в підготовці клітини до мітотичного поділу, зокрема шляхом фосфорилювання транскрипційних факторів тих генів, що кодують структуру компонентів M-CDK-комплексів.
3. M-CDK-комплекси. Їх ще називають мітозстимулятивними факторами (mitosis promoting factor –
MPF), підкреслюючи тим самим важливу роль у запуску процесів мітотичного поділу клітини.
Активність цих комплексів починає зростати на самому початку періоду мітотичного поділу. Стрімкість, з якою це відбувається, зумовлена механізмом самоактивації ферментів (рис. 19.5). Так, активні
M-CDK-комплекси фосфорилюють молекули фосфатаз, після чого останні стають активними і дефосфорилюють залишки тирозину (Tyr15) в інших молекулах CDK, переводячи M-CDK-комплекси
з неактивного в активний стан. Завдяки цьому загальна кількість таких активних комплексів дуже
швидко збільшується.
Основними мішенями M-CDK-комплексів є білки, безпосередньо причетні до здійснення мітотичного поділу («мітотичні білки») (рис. 19.6). Серед них:
а) білки, необхідні для конденсації хроматину;
б) ламін – фібрилярний білок, що утворює тонку сітчасту структуру ядерної оболонки. При фосфорилюванні ламіну відбувається деполімеризація цієї структури, унаслідок чого мембрана ядра
розпадається на фрагменти і зникає бар’єр, що відділяє ядро від цитоплазми;
в) тубулін. На відміну від попереднього білка, фосфорилювання тубуліну веде до його полімеризації, завдяки якій утворюються мікротрубочки – основна структура мітотичного веретена;
г) скорочувальні протеїни, що беруть участь у цитокінезі. Їх фосфорилювання запобігає передчасному поділу тіла клітини на дві частини.

Рис. 19.8. Протеасомний механізм руйнування M-CDK-комплексів.
DBRP – білок, що розпізнає CDK-комплекс; U – убіквітин
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Поява великої кількості активних M-CDK-комплексів одночасно запускає й механізми їх деградації (рис. 19.8). Річ у тім, що молекули циклінів, що входять до складу M-CDK-комплексів, містять
послідовність з дев’яти амінокислотних залишків, яку називають «деструкційною ділянкою» (англ.
destruction box). У клітинах є білок, здатний розпізнавати цю послідовність, – DBRP (destruction box
recognizing protein), але цю функцію він виконує тільки після фосфорилювання своєї молекули, яке
відбувається під впливом активних M-CDK-комплексів. Будучи фосфорильованим, DBRP приєднується до “деструкційної ділянки” циклінів і сприяє зв’язуванню останніх з молекулами убіквітину
(реакцію каталізує фермент убіквітинлігаза). Після цього M-CDK-комплекси розпадаються: цикліни,
мічені убіквітином, зазнають гідролітичного розщеплення в протеасомах, а молекули вивільнених
CDK чекають на нові цикліни, щоб знову взяти участь у здійсненні процесів мітотичного поділу.
Загалом, перебуваючи на різних стадіях, клітина проходить через ряд контрольних точок, у яких
перевіряється завершеність різних процесів, необхідних для нормального продовження циклу.
Перша контрольна точка міститься в кінці періоду G1. Зупинка циклу в цьому місці відбувається в
таких випадках: (а) при дволанцюгових розривах ДНК, зумовлених, зокрема, дією ультрафіолетових
променів, іонізуючої радіації, хімічних сполук, що викликають алкілювання; (б) при неповному завершенні або неправильному розходженні хромосом під час попереднього мітотичного поділу.
Друга контрольна точка припадає на кінець періоду G2. Входження клітини в період мітотичного
поділу стає неможливим, якщо (а) не завершено реплікацію яких-небудь ділянок хромосом і (б) виникли великі ушкодження ДНК.
Третя контрольна точка – це кінець метафази. У разі неправильного збирання мітотичного веретена або неприкріплення до нього всіх хромосом поділ клітин зупиняється.
Тривала зупинка клітин у зазначених вище точках спричиняє вмикання механізмів запрограмованої
смерті – апоптозу. Провідну роль у цьому відіграє транскрипційний фактор – білок p53 (див. далі).

Механізми зовнішньої регуляції клітинного циклу.
Дослідження клітин in vitro показали, що для здійснення мітотичного поділу необхідними є три умови: (1) наявність у середовищі факторів росту, (2) прикріплення клітин до структур позаклітинного
матриксу і (3) відсутність контактів з іншими клітинами. У який спосіб зазначені чинники справляють вплив на клітинний цикл? У главі 8 ми розглядали загальні принципи гуморальної регуляції
внутрішньоклітинних процесів. Відповідно до них регуляція поділу клітин здійснюється за схемою,
представленою на рис. 19.9. Вона складається з таких послідовних елементів: (1) сигнальні молекули
(фактори росту, гормони, цитокіни, компоненти позаклітинного матриксу та ін.), які виступають по
відношенню до рецепторів клітин лігандами; (2) вмонтовані в плазматичну мембрану рецептори, що
сприймають дію сигнальних молекул; (3) внутрішньоклітинні сигнальні шляхи, які передають сигнал
від рецепторів до ядра; (4) транскрипційні фактори, що безпосередньо посилюють чи, навпаки, послаблюють експресію генів, причетних до регуляції клітинного циклу; (5) білки – продукти цих генів:
цикліни, CDKs, активатори та інгібітори CDK-комплексів.
Розглянемо, як здійснюється реалізація цієї схеми за умов дії на клітини факторів росту.
Фактори росту. До цієї групи сполук відносять тканинні гормони, що є стимуляторами поділу
клітин (мітогенами). У главі 17 подано характеристику деяких факторів росту (ФР), що мають найбільше значення у здійсненні проліферативних процесів (епідермальний ФР, ФР тромбоцитарного
походження, ФР фібробластів, судинний ендотеліальний ФР та ін.).
Рецепторами більшості факторів росту є мембранні структури, що мають власну тирозинкіназну
активність. При взаємодії ліганду з відповідним рецептором змінюється конформація внутрішньої
частини рецептора таким чином, що вона набуває активності тирозинової протеїнкінази, тобто стає
здатною фосфорилювати залишки тирозину в молекулах білків.
Внутрішньоклітинний шлях передавання сигналу від рецептора до ядра є дуже складним: у ньому
бере участь велика кількість ферментів (протеїнкіназ) і допоміжних (адаптерних) білків (рис. 19.10).
Враховуючи важливість цього етапу для розгортання подальших процесів, докладно зупинимося на
суті подій, що відбуваються.
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Рис. 19.9. Схема зовнішньої регуляції клітинного циклу
Після автофосфорилювання внутрішньої частини рецептора до нього приєднується допоміжний
білок Grb2, який, у свою чергу, фіксує ще один протеїн SOS. Останній зв’язує G-білок Ras і змінює
його конформацію таким чином, що ГДФ у його молекулі заміщується на ГТФ. Комплекс RasГТФ запускає активацію каскаду протеїнкіназ, що отримали назву MAPK (mitogen-activated protein
kinases).
MAPK-каскад складається з трьох протеїнкіназ: (1) Raf, або MKKK (MAP kinase kinase kinase);
(2) MEK, або MKK (MAP kinase kinase); (3) ERK, або MK (MAP kinase). Остання після своєї активації переходить з цитоплазми в ядро, де каталізує реакції фосфорилювання транскрипційних
факторів.
Слід зазначити, що інтенсивність сигналу, який передається через MAPK-каскад, визначається
кількістю молекул Ras, зв’язаних з ГТФ. Заміна ГТФ на ГДФ, що відбувається під впливом білка GAP (GTPase-activating protein), призводить до припинення передавання сигналу до ферментів
MAPK-каскаду, а отже, стимул, що спонукає клітину до поділу, у ядро більше не надходить.
Транскрипційні фактори після їх активації в ядрі набувають здатність зв’язуватися з відповідними ділянками ДНК й активувати (чи пригнічувати) експресію генів, причетних до
процесів клітинного поділу. Загалом вплив на ці гени має складний характер і може бути
представлений у вигляді кількох послідовних «хвиль», зображених на рис. 19.11:
1) транскрипційні фактори, фосфорильовані під впливом останнього з активованих MAPKферментів, посилюють експресію так званих «генів ранньої відповіді», що кодують структуру
кількох інших транскрипційних факторів, зокрема Fos, Jun та Myc;
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Рис. 19.10. MAPK-каскад як внутрішньоклітинний шлях передавання сигналу від рецепторів до ядра
2) білки Fos, Jun і Myc активують транскрипцію «генів пізньої відповіді», до яких відносять гени
компонентів G1-S-CDK-комплексів (циклінів та протеїнкіназ).
Поява G1-S-CDK-комплексів, як було показано вище, є ключовою подією, що направляє клітину на
шлях її мітотичного поділу. Таким чином, саме в цій точці сходяться зовнішні регуляторні впливи на
клітинний цикл (дія факторів росту) з внутрішніми його регуляторними механізмами (послідовною
активацією CDK-комплексів і наступним вмиканням процесів мітотичного поділу).

Рис. 19.11. Реалізація зовнішнього мітогенного стимулу на рівні генів, що забезпечують клітинний цикл
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Умови проліферації. Наявність факторів росту в середовищі є обов’язковою, але не єдиною умовою
входження нормальної клітини в процеси мітотичного поділу. Важливу роль у цьому відіграє взаємодія з мікрооточенням клітини, а саме: (1) зв’язок зі структурами позаклітинного матриксу і (2)
контакти із сусідніми клітинами. Розглянемо ці умови.
1. Багато клітин здатні ділитися, тільки будучи прикріпленими до позаклітинних структур – базальної мембрани (епітеліоцити), колагенових волокон (фібробласти), поверхні чашки Петрі чи
флакону (при культивуванні in vitro) і т. д. Інформація про зв’язок клітини з такими структурами
надходить від інтегринів – адгезивних білків, що складаються з двох неоднакових субодиниць –
α і β (див. главу 17).
При зв’язуванні з елементами позаклітинного матриксу менша (β) субодиниця інтегрину фіксує одну
з цитоплазматичних тирозинових протеїнкіназ – FAK (focal adhesion kinase), унаслідок чого остання
стає активною і, у свою чергу, активує ще одну цитоплазматичну тирозинову протеїнкіназу – Srс (рис.
19.12). Безпосереднім субстратом Scr є допоміжний білок SHC, без якого, як вважають, не може відбуватися активація ферментів MAPK-каскаду. Таким чином, якщо від інтегринів не надходять сигнали про прикріплення клітини до структур матриксу, то SHC не активується, а отже, стимулу, що йде
від факторів росту, не достатньо для активації MAPK-каскаду і, певна річ, для входження клітини у
стан мітотичного поділу.

Рис. 19.12. Вплив сигналів від інтегринів на регуляцію клітинного циклу
2. Контактне гальмування. Якщо клітина встановлює контакт не з позаклітинним матриксом, а з
іншими клітинами, то спостерігають ефект, прямо протилежний попередньому, – припинення
поділу, або контактне гальмування.
In vitro після чергового перенесення клітин у плоску скляну судину вони спочатку (протягом кількох
годин) прикріплюються до дна судини і тільки після цього входять у клітинний цикл (стимуляція
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поділу). Коли ж на дні судини через утворення моношару не залишається вільного місця і клітини
вступають у контакт одна з одною, поділ припиняється (контактне гальмування).
Вважають, що сигнал про міжклітинні контакти йде від кадгеринів – адгезивних білків, що беруть
участь в утворенні таких контактів. При цьому конформація кадгеринів міняється таким чином, що
внутрішня цитоплазматична частина їхніх молекул стає здатною зв’язувати білок β-катенін. Останній є одним з транскрипційних факторів, що входять до комплексу, який активує «гени ранньої відповіді» (див. вище). Без β-катеніну такий комплекс не утворюється, а отже, не започатковується процес
входження клітини в клітинний цикл. Ще один механізм зменшення вмісту β-катеніну пов’язаний з
його фосфорилюванням і протеолітичним розщепленням у протеасомі (див. главу 8). Проте, чи має
він значення у здійсненні контактного гальмування, поки що не відомо.
Таким чином, коли мова йде про регуляцію клітинного циклу, то вона може виявляти себе або
стимулюванням мітотичного поділу (проліферацією), або, навпаки, його пригніченням (рис. 19.13).

Рис. 19.13. Два можливі ефекти зовнішньої регуляції клітинного циклу
Проліферація відбувається за умов дії на клітину мітогенів – сполук, що активують мітотичний
поділ (факторів росту, деяких цитокінів, гормонів). Необхідними умовами здійснення поділу нормальних (!) клітин є сигнали від інтегринів (зв’язок зі структурами матриксу) і достатня кількість в
клітині білка β-катеніну (відсутність міжклітинних контактів).
Пригнічення поділу настає, коли на клітину діють так звані антимітогени – сполуки, які в різний
спосіб порушують реалізацію впливів, що стимулюють мітоз. Крім того, нормальна клітина не може
ділитися, якщо вона не прикріплена до структур позаклітинного матриксу або контактує з сусідніми
клітинами (контактне гальмування).
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Щодо антимітогенів, то можливими є два механізми їхнього втручання в регуляцію клітинного циклу. Перший з них – це створення перешкод для передавання сигналу від рецепторів, що активуються мітогенами, до генів, з функціями яких пов’язаний мітотичний поділ (напр., порушення MAPKкаскаду). Другий – передбачає активацію генів, що кодують специфічні внутрішньоклітинні інгібітори, такі як згадувані вище білки pRb, p53, p21 та ін. Про останні мова піде в другій частині цієї глави.
За умов патології принципово можливими є два типи порушень клітинного циклу: (1) повна втрата
здатності клітин до поділу, що призводить до апоптозу (див. главу 7) і (2) перехід звичайних проліферативних процесів у пухлинний ріст. Останнє і буде предметом спеціального обговорення в другій
частині цієї глави.

19.1. ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКИХ ПРЕМІЙ
За відкриття, що мають стосунок до проблеми розмноження клітин і пухлинного росту, Нобелівської
премії в галузі фізіології і медицини удостоєні:
Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію

1926

Йоханнес Фібігер

За відкриття карциноми, що її викликає Spiroptera

1966

Френсіс Пейтон Раус

За відкриття онкогенних вірусів

Чарльз Брентон Хаггінс

За відкриття, що стосуються гормонального
лікування раку передміхурової залози

Дейвід Балтимор,
Ренато Дульбекко,
Хоуард Тьомін

За відкриття, що мають стосунок до взаємодії
між онкогенними вірусами і генетичним
матеріалом клітини

Стенлі Коен,
Ріта Леві-Монтальчіні

На знак визнання відкриттів, що мають
важливе значення для розкриття механізмів
регуляції росту клітин і органів

1989

Джон Майкл Бішоп,
Харольд Вармус

За відкриття клітинної природи ретровірусних
онкогенів

2001

Леланд Хартвелл,
Тімоті Хант,
Пол Нерс

За відкриття ключових регуляторів
клітинного циклу

Гаральд цур Гаузен

За відкриття вірусу папіломи людини,
що викликає рак шийки матки

1966

1975

1986

2008

