ГЛАВА 6
Молекулярні основи
патологічних процесів

Ще у XIX столітті вчені вважали, що “життя – це спосіб існування білкових тіл” (Ф. Енгельс). І сьогодні, в епоху бурхливого розвитку біологічної науки, навряд чи можна спростувати це твердження.
Його можна хіба що розширити. Дійсно, саме унікальні біологічні макромолекули (білки та нуклеїнові кислоти) визначають сутність і якість життя. Оскільки хвороба – це “обмежене в своїй свободі
життя” (див. главу 2), то, певна річ, причини таких “обмежень” часто слід шукати серед основних
біомолекул організму – білків і нуклеїнових кислот.
Проникнення в глибину процесів, що складають сутність життя, призвело до формування нового
наукового напряму, який поєднує в собі засади молекулярної біології, з одного боку, і патофізіологію – з другого. Цей напрям отримав назву молекулярної патології.
Молекулярна патологія – це вчення про молекулярні механізми розвитку патологічних процесів і
хвороб. Воно ґрунтується на найновітніших досягненнях у галузі молекулярної біології, біохімії та
суміжних з ними біологічних наук. Про стрімкий розвиток цієї галузі знань свідчить хоча б той факт,
що в останні десятиліття переважну більшість Нобелівських премій у напрямах фізіології й медицини та хімії присуджено за відкриття, так чи інакше пов’язані з біологічними макромолекулами.
Сьогодні розв’язання багатьох наукових проблем у медицині неможливе без занурення в молекулярні механізми життєвих процесів. Як буде показано, ці механізми є провідними не тільки в розвитку спадкових хвороб (глава 12), а й багатьох найпоширеніших патологічних процесів і набутих
недуг, зокрема, злоякісних пухлин (глава 19), вірусних інфекцій (глава 14), порушень внутрішньоутробного розвитку і старіння (глава 13), атеросклерозу (глава 32), цукрового діабету (глава 24) та ін.
До розвитку хвороб можуть бути причетні дві групи молекулярних чинників: (1) структурні, тобто
кількісні і якісні зміни самих біологічних макромолекул, і (2) регуляторні. І перші, і другі, у кінцевому підсумку, спричиняються до функціональних змін, що виявляють себе порушеннями тих процесів,
у яких беруть участь молекули нуклеїнових кислот і білків.
З урахуванням зазначеного, у цій главі ми спочатку зосередимо увагу на можливих структурних порушеннях кожного з двох основних класів біомолекул: нуклеїнових кислот (ДНК та РНК) і білків, потім розглянемо сучасні уявлення про суть тонкої регуляції складних процесів, що мають стосунок до
реалізації генетичної інформації, і, насамкінець, наведемо приклади того, як молекулярні порушення
виявляють себе на рівні організму в цілому.

6.1. РОЛЬ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ І БІЛКІВ
У РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Нині стало аксіомою, що переміщення генетичної інформації в клітинах еукаріотів відбувається завдяки трьом фундаментальним процесам: (1) реплікації, (2) транскрипції і (3) трансляції (рис. 6.1).
Основними дійовими особами цих процесів є три типи молекул: ДНК, РНК і білки.
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Рис. 6.1. Основні біомолекули і процеси, що здійснюють переміщення генетичної інформації в клітинах

Нуклеїнові кислоти являють собою полімери, мономери яких – нуклеотиди – містять три компоненти: азотисту основу, пентозу і залишок фосфорної кислоти (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Хімічна структура нуклеїнових кислот: ДНК і РНК
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Молекула ДНК складається з двох, закручених у спіраль, полінуклеотидних ланцюгів. Кожен нуклеотид ДНК (дезоксирибонуклеотид) містить дезоксирибозу і одну з чотирьох можливих азотистих
основ: пуринову (аденін або гуанін) чи піримідинову (цитозин або тимін). Два ланцюги молекули ДНК
є комплементарними: це означає, що азотисті основи їхніх нуклеотидів зв’язані між собою попарно, за
допомогою водневих зв’язків, за чітко визначеним принципом відповідності. Суть його полягає в тому,
що аденін одного ланцюга може в нормі утворювати пару тільки з тиміном другого (А-Т), і відповідно
гуанін – тільки з цитозином (Г-Ц), цитозин – з гуаніном (Ц-Г) і тимін – з аденіном (Т-А). Сусідні нуклеотиди в ланцюгу зв’язані між собою за допомогою фосфатних “містків” між атомами вуглецю (у 5 і
3 -положеннях) двох молекул пентози. Полінуклеотидні ланцюги в молекулі ДНК є антипаралельними,
тобто мають різну полярність: 5 -кінцю одного відповідає 3 -кінець другого і навпаки.
Молекула РНК має кілька принципових відмінностей: (1) складається тільки з одного ланцюга, (2)
замість дезоксирибози містить іншу пентозу – рибозу, (3) азотисту основу тимін заміщено на урацил,
який зберігає комплементарність з аденіном.
Розглянемо можливу роль кожного з двох типів нуклеїнових кислот у розвитку патологічних процесів і хвороб з огляду на їхню участь у процесах передавання генетичної інформації.
|

|

|
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6.1.1. ДНК-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ
Хімічна структура ДНК визначає структурну і функціональну організацію її молекул. Нагадаємо, що
кожна молекула ДНК утворює хромосому, до складу якої, крім нуклеїнової кислоти, входять ще й
білки: основні (гістонові) та кислі (негістонові). Завдяки гістонам та деяким структурним негістоновим білкам здійснюється щільна укладка ДНК в хромосомах. Цьому, зокрема, слугує утворення так
званих нуклеосом, гістонових “бусинок”, на які намотуються нитки ДНК. Принагідно зазначити, що
загальна довжина всіх молекул ДНК, що містяться в 23 парах хромосом однієї клітини людини, складає приблизно 2 м, а загальна довжина молекул ДНК в усіх клітинах людського організму дорівнює
2 × 1014 м, або 2 × 1011 км (для порівняння відстань від Землі до Сонця складає 1,5 × 108 км).
За функціональними ознаками в молекулах ДНК виділяють такі частини (рис. 6.3):
1) структурні гени – ділянки ДНК, у яких закодовано структуру білків (а точніше, поліпептидних
ланцюгів) і різного виду стабільних молекул РНК: рибосомних (рРНК), транспортних (тРНК),
малих ядерних (мяРНК). Еукаріотичний ген складається з екзонів – ділянок, у яких закодовано
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Рис. 6.3. Функціональні елементи ДНК

Спейсер

Енхансер

Повтори

4

РОЗДІЛ V. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

послідовність амінокислот у поліпептидних ланцюгах, та інтронів – фрагментів, що не містять
такої інформації. Число інтронів у різних генах різне – від 2 до кількох десятків; у гені міозину,
наприклад, їх близько 50. Інколи на інтрони припадає до 90 % загальної довжини гена. Загальна
кількість структурних генів у геномі людини складає близько 30 тис., приблизно стільки ж генів
містить геном мишей.
Функціонально зі структурними генами пов’язані фрагменти ДНК, які не несуть власне генетичної інформації, а саме: (а) спейсери – ділянки, що відділяють гени один від одного, і (б) регуляторні послідовності,
які беруть участь у регуляції діяльності структурних генів. Прикладом останніх є промотори – ділянки,
з яких запускається транскрипція, та енхансери – місця зв’язування транскрипційних факторів (див. нижче). Регуляторні послідовності можуть розташовуватися поруч зі структурними генами, функцію яких
вони регулюють (напр., промотори), або бути більш-менш віддаленими від них (напр., енхансери);
2) багато разів повторювані послідовності (повтори). У геномі людини особливо багато так званих коротких повторів (сателітної ДНК), що складаються менш ніж з 10 нуклеотидних пар. Їхня
кількість в одній клітині може сягати 1 млн. Вони не кодують жодного пептидного продукту чи
РНК, їх закономірно виявляють в центромерних і теломерних ділянках молекул ДНК. На цій
підставі вважають, що короткі повтори можуть бути причетними до процесів клітинного поділу (прикріплення хромосом до білків мітотичного веретена) і стабілізації хромосом після завершення редуплікації ДНК (див. нижче). Крім коротких, у геномі людини містяться середньої
довжини і дуже довгі повтори, функція яких до сьогодні залишається невідомою;
3) транспозони. Так називають окремі фрагменти ДНК, здатні переміщуватися в геномі як у межах однієї хромосоми, так і між хромосомами. Ці рухливі елементи складаються з сотень, тисяч і
десятків тисяч нуклеотидних пар. Основна їхня частина припадає на повторювані послідовності
середньої довжини, які не несуть генетичної інформації. Проте більшість транспозонів містить
гени, що кодують структуру білків-ферментів, необхідних для їхнього переміщення в геномі,
тобто власне транспозиції. Транспозони вважаються молекулярними паразитами. Одна частина
з них є “реліктовими” ділянками ДНК, вимкненими через мутації з активного функціонування
під час тривалого процесу еволюційного розвитку, друга – має ретровірусне походження. Транспозони, як правило, не виявляють своєї активності, проте можуть спричинятися до мутацій,
якщо вбудовуються в ділянки структурних генів. Є дані про те, що з транспозонами можуть бути
пов’язані і деякі структурні зміни хромосом (хромосомні мутації).
На рис. 6.4 представлено процентне співвідношення функціонально різних частин ДНК в геномі людини. Привертає до себе увагу та обставина, що на частку структурних генів і пов’язаних з ними ре-
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гуляторних послідовностей припадає тільки 30 % загальної кількості ДНК., з них всього лише 1,5 %
представлено екзонами, тобто ділянками генів, що несуть генетичну інформацію, решта 28,5 % – це
інтрони, і сегменти, що не транслюються.
У різних людей 99,9 % геному складають однакові нуклеотидні послідовності і тільки 0,1 % ДНК
(а це 3 млн пар нуклеотидів) є різною. Саме цей відсоток і визначає індивідуальність організму, його
структурні, функціональні і біохімічні особливості. Більшість відмінностей у популяції людей мають
у своїй основі явище однонуклеотидного поліморфізму, або поліморфізму поодиноких нуклеотидів
(англ., single nucleotide polymorphism, SNP), при якому алелі в різних людей відрізняються між собою
лише однією парою нуклеотидів. SNP можна виявити у функціонально різних ділянках ДНК: екзонах, інтронах, спейсерах. З’ясовано, що менше 1 % SNP припадає на ділянки, що несуть генетичну
інформацію, тобто на екзони. У цьому випадку SNP може виявляти себе зміною структури відповідних поліпептидних продуктів і навіть спричинятися до розвитку патологічних змін. Сучасна медицина широко використовує SNP для ідентифікації особи, молекулярної діагностики спадкових хвороб,
вивчення ролі генетичних чинників у розвитку недуг зі спадковою схильністю тощо.
Загалом характеризуючи ДНК, можна виділити три основні її функції (рис. 6.5):
Основні функції ДНК

Зберігання
генетичної
інформації

Передавання
генетичної інформації
дочірнім клітинам

Реалізація
генетичної
інформації

Репарація ДНК

Реплікація ДНК

Транскрипція

Процеси, що забезпечують функції ДНК

Рис. 6.5. Основні функції ДНК та процеси, що їх забезпечують
1) зберігання генетичної інформації. Воно поєднує в собі дві діалектичні протилежності: (а) мінливість геному, в основі якої лежать мутації і (б) його стабільність, що забезпечується діяльністю систем репарації ДНК;
2) відтворення генетичної інформації, що передається дочірнім клітинам. Ця функція здійснюється завдяки процесам реплікації ДНК;
3) реалізація генетичної інформації, або матрична функція. Суть її полягає в тому, що на ланцюгах молекул ДНК відбуваються процеси транскрипції – етап, що започатковує синтез поліпептидних продуктів, закодованих у генах.
Відповідно до наведених функцій можна виокремити три основні типи ДНК-залежних механізмів,
що можуть лежати в основі розвитку патологічних процесів і хвороб.
I. Мутації та порушення систем репарації ДНК.
Зберігання генетичної інформації в клітинах відбувається в умовах відносно високої мінливості
структури ДНК, пов’язаної з мутаціями. Сутність мутацій, причини і механізми їхнього розвитку
будуть предметом обговорення в главі 12. Тут лише зазначимо, що мутації можуть відбуватися в будь-
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якій ділянці молекули ДНК: (1) у структурних генах та в послідовностях, функціонально пов’язаних з
ними; (2) у багато разів повторюваних ділянках (повторах); (3) у транспозонах. Очевидно, що тільки
мутації в генах та в спряжених з ними структурах можуть за певних обставин спричинятися до порушень, що виявляють себе патологічними змінами.
Мутації, що відбуваються в цій частині геному, є сенс поділити на дві групи:
1) Мутації в екзонах, тобто в складових частинах гена, що несуть код послідовності амінокислот у
поліпептидних продуктах.
Залежно від характеру цих мутацій можливими є такі наслідки:
 відсутність будь-яких проявів – “мовчазні” мутації. Вони виникають тоді, коли (а) заміна однієї
азотистої основи на іншу не змінює амінокислоту в поліпептиді (одна амінокислота може мати
від 2 до 6 триплетних кодів) або в разі, коли (б) мутація все ж таки призводить до заміни амінокислоти в поліпептидному продукті, але такої, що не впливає на біологічну активність білка,
оскільки заміщена амінокислота міститься не в критичній ділянці білкової молекули;
 поява зміненого (патологічного) білкового продукту, функціональні властивості якого відрізняються від нормального. Класичним прикладом є утворення внаслідок точкової мутації гемоглобіну S (HbS), β-ланцюги якого в 6-му положенні від N-кінця містять валін замість глютамінової
кислоти. Результат – розвиток серпоподібноклітинної анемії (див. главу 30);
 відсутність активного білкового продукту. Вона настає тоді, коли внаслідок мутації (а) змінюються функціонально важливі ділянки білкових молекул (напр., активні центри ферментів) або
(б) вкорочуються поліпептидні ланцюги. Прикладом останнього є нонсенс-мутація, тобто поява беззмістовного кодону (не є кодом жодної амінокислоти), у гені β-ланцюга гемоглобіну. Як
наслідок, транскрипція гена доходить тільки до цього стоп-кодону і припиняється – у процесі
трансляції утворюються короткі пептидні ланцюги, які швидко руйнуються клітинними протеазами. Розвивається один з різновидів β-таласемії – гемолітичної анемії, для якої характерна
відсутність у молекулах гемоглобіну β-ланцюгів і заміщення їх на інші види (див. главу 30).
2) Мутації в ділянках ДНК, що не несуть інформації про структуру білків, а отже, не транскрибуються.
Незважаючи на це, вони можуть спричинятися до кількісних і якісних змін білкових продуктів
генів. Розглянемо деякі можливі наслідки таких мутацій.
 Мутації в інтронах можуть стати на заваді процесам сплайсингу (див. нижче). Якщо це відбувається, то зріла мРНК вже не відтворює належним чином генетичного коду. Один з різновидів
вищезгадуваної β-таласемії пов’язаний саме з цією обставиною: точкова мутація в одному з
інтронів гена β-ланцюга гемоглобіну спричиняється до того, що цей інтрон не пізнається з боку
малих ядерних РНК, інтрон не вирізається, а отже, входить до складу зрілої мРНК. Як наслідок,
утворюваний білковий продукт відрізняється від β-ланцюга гемоглобіну і не функціонує.
 Мутації в промоторах можуть, з одного боку, унеможливлювати зв’язування цієї ділянки ДНК
з РНК-полімеразою і (або) загальними факторами транскрипції, що закономірно вестиме до відсутності відповідного білка, оскільки транскрипція гена не відбувається. З другого боку, можливими є мутації, які збільшують спорідненість промотора з РНК-полімеразою, а отже, роблять
його “сильнішим”. Ця обставина може виявляти себе збільшенням швидкості транскрипції гена
і відповідно зростанням кількості білкового продукту.
 Мутації в енхансерах – послідовностях, що сприймають дію регуляторів транскрипції (див. нижче). Певна річ, що за цих обставин буде унеможливлюватися взаємодія регуляторних чинників
із зазначеними ділянками ДНК. Наслідки цього залежатимуть від того, яку дію має відповідний
регулятор транскрипції – активує транскрипцію чи є її супресором.
 Мутації в спейсерних ділянках – послідовностях, розміщених між структурними генами. Є думка, що деякі з таких ділянок (особливо центромерного розташування) відіграють важливу роль
у взаємодії з білками, до яких прикріплюються елементи мітотичного веретена. Можна припустити, що деякі зміни спейсерів порушуватимуть процеси розходження хромосом під час поділу
клітин, а отже, матимуть своїм наслідком геномні мутації (див главу 12).
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Незалежно від того, у якій частині геному відбуваються мутації, вони за своїми наслідками
для клітин і організму в цілому можуть бути:
1)
2)
3)
4)

без жодних проявів – мовчазні мутації;
такими, що викликають патологічний процес чи хворобу;
летальними, тобто не сумісними з існуванням клітини чи життям організму;
корисними.

Останні, хоча й трапляються дуже рідко, інколи рятують організм від недуги. Прикладом є резистентність поодиноких людей до ВІЛ-інфекції, зумовлена мутацією CCR5-гена, що кодує структуру CCR5рецептора, завдяки взаємодії з яким вірус потрапляє в клітини людського організму (див. главу 14).
Відсутність зазначеного рецептора унеможливлює ВІЛ-інфікування.
Про те, які хімічні зміни можуть відбуватися в молекулах ДНК, ітиметься в главі 12. Тут ми лише
відзначимо, що ці зміни є, як правило, наслідком або (а) помилок реплікації ДНК, або (б) ушкодження
структурних елементів її молекул.
В останньому випадку виділяють два типи ушкоджень:
1) ушкодження азотистих основ. Найчастіше бувають:
 гідролітичне вищипування основ, яке відбувається спонтанно або під впливом мутагенів. Пентозофосфатний кістяк ланцюга молекули ДНК при цьому зберігається. Особливо високою є швидкість вищипування пуринових основ (апуринізація). У середньому за добу в диплоїдній клітині
молекули ДНК втрачають 5 × 104 таких основ. Якби ці втрати не репарувалися б, то за 70 років у
кожній клітині організму, позбавленій здатності до поділу (напр., нейронах та ін.), у молекулах
ДНК не вистачало б 25 % пуринових основ. Звісна річ, такі клітини втратили б свою життєздатність ще задовго до цього строку. Не менш драматичною була б і картина в клітинах, що діляться.
Якби зберігався хоча б один депуринізований нуклеотид, то після реплікації ДНК один з дочірніх
ланцюгів був би позбавлений у цьому місці вже цілого нуклеотиду. А після другої реплікації
з’явилися б молекули ДНК, позбавлені нуклеотидної пари. Це, ясна річ, міняло б увесь зміст
генетичної інформації за ушкодженим місцем, бо відбувалося б зміщення рамки зчитування;
 гідролітичне дезамінування основ. У цьому випадку втрачається не ціла азотиста основа, а тільки її аміногрупа. У ході такого процесу (1) цитозин перетворюється в урацил – основу, яка в
нормальних умовах міститься тільки в РНК, (2) 5-метилцитозин (модифікована ДНК-метилазою
основа, див. нижче) – в тимін, що є звичайною основою ДНК, (3) аденін – у гіпоксантин, сполуку, якої в нормі нема ні в ДНК, ні в РНК. Такі переходи змінюють зміст генетичної інформації,
оскільки урацил і тимін уже комплементарні не гуаніну (як цитозин і 5-метилцитозин), а аденіну;
 утворення димерів тиміну. Найчастіше відбувається під впливом ультрафіолетових променів
у тих місцях ланцюга ДНК, де два тимідилові нуклеотиди розташовані поруч. При цьому між
їхніми основами замикаються два ковалентні зв’язки, унаслідок чого в даному локусі ДНК порушується структура подвійної спіралі і здатність останньої брати участь у синтезі ДНК та РНК;
2) ушкодження ланцюгів ДНК. Основними варіантами такого ушкодження є:
 одноланцюгові розриви – розриви фосфодіефірних зв’язків, що з’єднують дві сусідні дезоксирибози через фосфатну групу. Особливо часто це відбувається під впливом іонізуючого випромінювання. До такого ж наслідку може спричинитися і попереднє вищипування азотистих основ з
полінуклеотидного ланцюга (див. вище).
 дволанцюгові розриви. Вони являють собою складніший, ніж попередній, варіант ушкодження
ДНК, оскільки утрудненими, а часто й неможливими, є процеси репарації ушкоджених ділянок.
При накопиченні в ДНК великої кількості одно- і дволанцюгових розривів порушується структура хромосом – виникають хромосомні аберації (видимі під мікроскопом ушкодження хромосом);
 міжмолекулярні поперечні зшивки. Такими є ковалентні зв’язки двох видів: (1) ДНК – ДНК,
тобто між азотистими основами двох ланцюгів ДНК, і (2) ДНК-білок, себто між ланцюгом ДНК
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і яким-небудь білком хромосоми. Утворення зшивок блокує в цьому місці синтез ДНК і РНК,
оскільки для обох зазначених процесів необхідним є розходження ланцюгів ДНК.

Стійким змінам хімічної структури ДНК, що відбуваються спонтанно або під впливом мутагенних
чинників, перешкоджають численні механізми репарації, покликані зберігати функціональну здатність ДНК та закладену в ній генетичну інформацію. Докладно про них ітиметься в главі 12. Тут ми
тільки зазначимо, що первинні порушення репаративних систем можуть стати важливою умовою
розвитку патологічних процесів і хвороб.
За своїм походженням недостатність систем репарації ДНК може бути (а) спадково зумовленою і
(б) набутою.
Перша з них є наслідком мутацій у генах, що кодують структуру відповідних репаративних
ферментів. Прикладом таких спадкових порушень є:
 пігментна ксеродермія, в основі якої лежать генетично зумовлені дефекти ферментів ексцизійної
репаративної системи (див. главу 12). При цьому шкіра стає надмірно чутливою до ультрафіолетових променів, оскільки останні провокують утворення димерів тиміну в молекулах ДНК –
ушкоджень, що за таких обставин не можуть бути ліквідовані;
 синдром передчасного старіння (див. главу 13).
Набуті порушення систем репарації ДНК можуть виникати внаслідок неспецифічної дії патогенних
чинників, що пригнічують різні етапи білкового синтезу або руйнують молекули протеїнів. Останнє,
зокрема, може відбуватися під впливом високих доз радіації. Специфічних хімічних агентів, які б вибірно “вимикали” той чи той репаративний фермент, поки що не відомо.
Перспективним для вивчення ролі різних систем репарації ДНК у розвитку генетичних порушень
є отримання чистих ліній нокаут-мишей з відсутністю конкретних генів, що кодують структуру відповідних репаративних ферментів (див. главу 12).
II. Порушення реплікації ДНК.
Реплікація, або подвоєння кількості, ДНК – це синтез дочірньої молекули дволанцюгової ДНК, ідентичної батьківській молекулі. Вона забезпечує відтворення генетичної інформації при утворенні нових клітин. Процес реплікації ДНК тісно пов’язаний з поділом клітини. Він відбувається в S-періоді
(синтетичному) мітотичного циклу паралельно з подвоєнням кількості хромосомних білків, а отже,
і кількості хроматид. У цей період нереплікованими залишаються тільки центромерні ділянки ДНК:
вони подвоюються на початку анафази мітозу (докладно про мітотичний поділ див. главу 19).
Реплікація ДНК здійснюється складним ферментним комплексом, до складу якого входить
15–20 білків, серед яких головним є ДНК-полімераза. З-поміж багатьох добре відомих принципів її функціонування слід виділити два основних:
1) принцип запалу (англ. primer). ДНК-полімераза не вміє починати процес синтезу “з нуля”, вона
може тільки продовжувати його, тобто додавати нові нуклеотиди до вже існуючої оліго- чи полінуклеотидної послідовності, що виступає в ролі запалу (праймера). А тому одним з перших
кроків, що започатковують реплікацію, є синтез на матриці ДНК короткого (з 10-15 нуклеотидів)
РНК-праймера. Це відбувається завдяки РНК-полімеразі (праймазі), яка сама не потребує запалу;
2) принцип матриці. Кожен ланцюг ДНК, що синтезується (він же дочірній), використовує як матрицю один з ланцюгів вихідної (батьківської) ДНК. При цьому забезпечуються засади комплементарності: з чотирьох можливих нуклеотидів (дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ) у склад ланцюга,
що подовжується, додається в цей момент той, який є комплементарним нуклеотиду у відповідному положенні батьківського ланцюга.
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Серед інших важливих принципів реплікації можна нагадати такі:
 субстратами, з яких синтезуються нові ланцюги ДНК, є дезоксирибонуклеозидтрифосфати
(дНТФ) – дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ:
(дНМФ)n
ДНК

Ферментний комплекс
дНТФ
Дезоксирибонуклеозидтрифосфат
+

(дНМФ)n + 1
Подовжена
ДНК

PPi
Пірофосфат

 процес реплікації є симетричним (його ще називають напівконсервативним): матрицями слугують обидва ланцюги батьківської ДНК, у кожній утвореній дочірній молекулі один ланцюг –
батьківський, а другий – наново синтезований (рис. 6.6);
Вихідна ДНК

Дочірні ДНК

Рис. 6.6. Напівконсервативний спосіб реплікації ДНК
 у молекулі ДНК є багато точок початку реплікації. Це означає, що одночасно працює багато ферментних комплексів, тобто реплікація йде в різних місцях (зазначена обставина значно скорочує
тривалість процесу). З кожної точки початку реплікації в протилежні сторони переміщуються
два ферментні комплекси (реплікативні вилки) (рис. 6.7). У місці злиття вилок, що рухаються на
зустріч одна одній, відбувається з’єднання синтезованих фрагментів, унаслідок чого вся молекула ДНК стає подвоєною.
Вихідна ДНК

Реплікація ДНК

Реплікативні вилки

Рис. 6.7. Рух реплікативних вилок по ДНК

Напрямок руху окремої
реплікативної вилки
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З наведеного вище хімічного рівняння випливає, що в основі порушень реплікації ДНК можуть лежати дві групи чинників: (1) зменшення кількості дНТФ, необхідних для побудови нових ланцюгів
ДНК, і (2) порушення роботи ферментного комплексу, що забезпечує складні процеси реплікації.
Серед причин зменшення утворення в клітинах дНТФ найбільше значення мають дві:
а) зменшення активності ферментів синтезу пуринових і піримідинових основ, рибо- та дезоксирибонуклеотидів. Прикладом цього може бути порушення утворення дезокситимідинтрифосфату (дТТФ) при недостатності в клітинах тетрагідрофолієвої кислоти – сполуки, необхідної
для перетворення уридинових дезоксирибонуклеотидів у тимідинові. Як наслідок, розвивається
мегалобластична анемія (В12-фолієводефіцитна), про яку докладно йтиметься в главі 30. У медичній практиці для хіміотерапії багатьох форм злоякісних пухлин використовують препарати,
що блокують перетворення фолієвої кислоти в тетрагідрофолієву, і в такий спосіб обмежують
процеси реплікації в ракових клітинах;
б) дефіцит АТФ – сполуки, енергія якої необхідна на всіх етапах синтезу азотистих основ і нуклеотидів. Вихідні компоненти ДНК – дАТФ, дГТФ, дЦТФ і дТТФ – утворюються в результаті
перенесення макроергічних фосфатних зв’язків від АТФ на відповідні дезоксирибонуклеозиддифосфати (дНДФ):
Ферменти
дНТФ + АДФ
дНДФ + АТФ
Акумульована в такий спосіб енергія дНТФ йде на утворення фосфодіефірних зв’язків між окремими нуклеотидами ланцюгів ДНК. Серед причин виникнення дефіциту АТФ у клітинах – (1) гіпоксія,
(2) голодування, (3) пригнічення активності ферментів енергетичного обміну, (4) гіповітамінози. Усі
вони будуть предметом обговорення в наступних главах підручника (див. глави 21, 22, 23).
Ще одна група чинників, здатних порушувати реплікацію ДНК, пов’язана зі складним ферментним
комплексом, що здійснює цей процес. Зазначений комплекс складається з 15–20 білків, кожен з яких
виконує чітко визначену функцію на одному з трьох послідовних етапів реплікації. Такими є (1) підготовчий етап (ініціація), (2) власне синтез (елонгація), (3) завершення процесу (термінація).
1. Ініціація. На початковому етапі відбуваються процеси, що готують вихідну (батьківську) ДНК
до реплікації і започатковують реакції біосинтезу полінуклеотидних ланцюгів. Серед відомих сьогодні білків, що беруть участь у цих процесах, важливу роль відіграють такі (рис. 6.8):
 геліказа (від helix – спіраль). Цей фермент здійснює розплітання в ділянці реплікативної вилки
подвійної спіралі вихідної ДНК: остання роз’єднується на одноланцюгові ділянки. На це витрачаБілок-розпізнавач
α-, δ-ДНК-полімерази
PCNA – "затискач"

Ведучий ланцюг
Праймаза

γ-ДНК-полімераза

Фрагменти Оказакі
Відстаючий ланцюг

Геліказа
Топоізомераза

SSB-білки

Рис. 6.8. Компоненти комплексу, що здійснює реплікацію ДНК
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ється енергія гідролізу АТФ – 2 молекули АТФ на розділення 1 пари нуклеотидів. Одночасно відбувається витіснення цієї ділянки ДНК із зв’язків з гістонами та іншими хромосомними білками;
топоізомерази. Призначення цих ферментів полягає в попередженні суперспіралізації, яка виникає перед ділянкою, що розплітається. Річ у тім, що кожна молекула ДНК у багатьох місцях
фіксована на ядерному матриксі. Тому вона не може вільно обертатися при розплітанні якоїсь
своєї ділянки – це і викликає суперспіралізацію, а з нею і структурну напругу, яка унеможливлює
дальше розплітання подвійної спіралі. Проблема розв’язується за допомогою топоізомераз, які
функціонують на ще не розплетеній ділянці ДНК, тобто там, де виникає суперспіралізація. Топоізомераза I (на відміну від топоізомерази II бактерій, або гірази) розриває один з ланцюгів ДНК
і переносить її проксимальний кінець на себе. Це дозволяє дистальній ділянці ДНК (від місця
розплітання до місця розриву) обертатися навколо відповідного зв’язку нерозірваного ланцюга,
що і попереджує утворення супервитків. Згодом кінці розірваного ланцюга знову замикаються:
один з них переноситься з ферменту на другий кінець;
SSB-білки (від англ. single strand DNA-binding proteins). Вони мають високу спорідненість до
одноланцюгових ділянок ДНК і стабілізують їх. Як тільки невеликий фрагмент ДНК стає розплетеним, до кожного з розділених ланцюгів міцно приєднується кілька молекул SSB, які перешкоджають утворенню комплементарних пар нуклеотидів і зворотному процесу возз’єднання
ланцюгів. Завдяки цьому нуклеотидні послідовності ланцюгів ДНК стають доступними для інших білків системи реплікації;
Білки-розпізнавачі. Точки початку реплікації на молекулі ДНК мають специфічну послідовність
азотистих основ, багату на пари А-Т. Такі послідовності розпізнаються спеціальними білками
(у бактерій – це DnaA). Останні з’єднуються з точками початку реплікації, після чого, власне, і
розпочинаються події, безпосередньо пов’язані з синтезом нових полінуклеотидних ланцюгів.
Важливо зазначити, що взаємодія білків-розпізнавачів з точками початку реплікації може бути
спричинена щонайменше двома чинниками: (1) самою появою в ядрі білків-розпізнавачів або
певною їхньою модифікацією і (2) вивільненням точок початку реплікації від блокування деякими білками (супресорами). Нема сумніву, що саме ця ланка процесу є одним з ключових об’єктів
регуляції, адже саме від неї залежить ініціювання реплікації, а можливо, і самого поділу клітин;
Праймаза. Це РНК-полімераза, яка використовує як матрицю відповідну ділянку одноланцюгової
ДНК, синтезуючи короткий РНК-ланцюг – праймер. Саме після цього в роботу вступає основний
реплікативний фермент ДНК-полімераза, яка, подовжуючи праймер, здійснює дальший синтез.

З наведеного вище переліку білків і пов’язаних з ними процесів можна зробити висновок, що
розлади початкового етапу реплікації ДНК можуть мати в своїй основі щонайменше кілька
механізмів:





порушення розплітання подвійної спіралі ДНК (недостатність гелікази);
суперспіралізацію молекули ДНК вище місця розплітання (недостатність топоізомераз);
неможливість утримання ділянок ДНК в розплетеному (деспіралізованому) стані (брак SSB-білків);
порушення розпізнавання точок початку реплікації (дефіцит активних білків-розпізнавачів, блокування цих точок супресорами);
 неутворення праймерів (відсутність активної праймази).
2. Елонгація. Після утворення РНК-праймерів розпочинається власне синтез ДНК. Його здійснює
складний ферментний комплекс, що має назву ДНК-полімерази. У клітинах еукаріотів відомо 5 різних
ДНК-полімераз: α, β, γ, δ, ε. З них β- та ε-полімерази беруть участь у репарації ДНК, γ-полімераза – у
реплікації мітохондріальної ДНК, α- і δ-полімерази – у реплікації ядерної ДНК. α-Полімераза зв’язана
і з праймазою, і з δ-полімеразою, а остання, у свою чергу, – з білком PCNA (від англ. proliferating cell
nuclear antigen). Цей білок виконує роль своєрідного “затискача”, який кріпить комплекс полімераз до
ланцюга ДНК, що зазнає реплікації. При цьому він, наче кільце, обхоплює ланцюг разом з ферментами і в такий спосіб перешкоджає передчасному від’єднанню полімераз від матриці.
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Комплекс α- і δ-полімераз є схожим на ДНК-полімеразу III типу в бактерій (остання, до речі,
складається з 17 субодиниць). Він виявляє дві ферментні активності:
1) полімеразну. Завдяки відповідним активним центрам ДНК-полімераза здійснює подовження
(елонгацію) полінуклеотидного ланцюга, що синтезується, шляхом послідовного приєднання
дезоксирибонуклеотидів – звісна річ, з дотриманням принципу комплементарності. Синтез нового ланцюга може проходити тільки в напрямку від 5 до 3 -кінця цього ланцюга. У зв’язку з
цим існують деякі відмінності в утворенні двох дочірніх ланцюгів: один з них синтезується
неперервно – це так званий ведучий ланцюг (англ. leading strand), а другий – у вигляді окремих
ділянок (фрагментів Оказакі), які потім з’єднуються одна з одною. Така обставина зумовлює
деяке відставання його синтезу, а тому і ланцюг називають відстаючим (англ. lagging strand);
2) 3 →5 -екзонуклеазну. Ця активність виявляє себе в тих випадках, коли полімераза припустилася
помилки і в ланцюг потрапив “неправильний” нуклеотид. У такому разі, розпізнавши дефект
спаровування основ, фермент відщеплює останній нуклеотид, після чого знову починає працювати як ДНК-полімераза. У такий спосіб відбувається постійний контроль системи за результатом своєї діяльності.
|

|

|

|

Коли ДНК-полімеразний комплекс, який рухається по батьківському ланцюгу ДНК, доходить до
РНК-праймера фрагмента, що йому передує, “затискач” (PCNA) розкривається і ферментний комплекс припиняє свою роботу.
У дію вступає інший ДНК-полімеразний комплекс (аналогічний ДНК-полімеразі I типу в
бактерій), який приєднується до 3’-кінця фрагмента, що росте. При цьому фермент вже не
має стійкого зв’язку з цим фрагментом і батьківським ланцюгом, зате виявляє не дві, а три
активності:
1) 5 →3 -екзонуклеазну. Завдяки їй відбувається послідовне відщеплення (з 5 -кінця) нуклеотидів
РНК-праймера в тому фрагменті, що йде попереду;
2) полімеразну. На вивільнене після розщеплення РНК-праймера місце фермент вводить дезоксирибонуклеотиди, приєднуючи їх у звичайний спосіб до “свого” фрагмента;
3) 3 →5 -екзонуклеазну. Так само, як і попередній ДНК-полімеразний комплекс, фермент “не забуває” перевіряти і за необхідності корегувати свою роботу.
|

|

|

|

|

Функція ДНК-полімерази вичерпується, коли фрагмент, що росте, впритул доходить до дезоксирибонуклеотидів фрагмента, що йде попереду.
Аналіз складного процесу елонгації показує, що в основі його розладів можуть лежати різні
механізми, зокрема:
 порушення фіксації ДНК-полімеразного комплексу на батьківському ланцюгу ДНК (недостатність “затискача” – PCNA);
 порушення власне полімеразної активності, що унеможливлює ріст полінуклеотидних ланцюгів
(інактивація відповідних активних центрів ферменту);
 зміни 3 →5 -екзонуклеазної активності, які порушують здатність ферменту виявляти і виправляти помилки реплікації. Унаслідок цього можуть виникати мутації;
 зміни 5 →3 -екзонуклеазної активності, які роблять неможливим з’єднання окремих синтезованих фрагментів в один полінуклеотидний ланцюг.
|

|

|

|

3. Термінація. У результаті дії всіх попередніх ферментів кожен наново синтезований ланцюг складається з фрагментів, що впритул прилягають один до одного. Залишається тільки з’єднати (“зшити”)
їх, що і здійснюється за допомогою особливого ферменту ДНК-лігази. ДНК-лігаза потребує для та-
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кого “зшивання” енергії АТФ і з’єднує між собою лише ті одноланцюгові фрагменти, що входять до
складу дволанцюгової ДНК.
Останнім кроком, що завершує реплікацію еукаріотичної молекули ДНК, є спеціальний процес
реплікації її кінців, тобто теломерних ділянок. У цьому процесі ключову роль відіграє теломераза –
фермент, до якого останніми роками прикута увага багатьох дослідників. З огляду на велике значення
теломерази (а) в розвитку старіння і (б) перетворенні нормальних клітин у пухлинні, висвітлення
проблем, пов’язаних з діяльністю цього ферменту, подається у відповідних главах підручника (див.
глави 13 і 19).
Завершуючи обговорення можливих механізмів, що порушують реплікацію ДНК, слід зауважити, що належне здійснення цього, як і будь-якого схожого, процесу потребує:
 необхідного матеріального забезпечення – будівельних матеріалів та енергії;
 справності робочого механізму – численних спеціалізованих білків;
 відповідної регуляції, тобто керування процесом.
Порушення кожного з цих трьох чинників призводять, у кінцевому підсумку, до однакових наслідків – пригнічення реплікації ДНК, а отже, і процесів клітинного поділу. За певних обставин реплікація ДНК може, навпаки, ставати надмірною, нездатною самостійно припинятися. Це буває при
певного типу порушеннях регуляції клітинного поділу, що спричиняють розвиток злоякісних пухлин.
Зважаючи на важливість і актуальність зазначеної проблеми, її буде обговорено окремо в главі 19.
III. Порушення модифікації та деградація ДНК.
Після завершення реплікації в новоутворених ланцюгах ДНК відбуваються хімічні реакції, що видозмінюють деякі азотисті основи. Такий процес отримав назву модифікації. Найпоширенішим видом
модифікації ДНК є її метилювання, яке здійснюється за участю ферментів ДНК-метилаз. Вони каталізують перенесення метильної групи від активної форми метіоніну (S-аденозилметіоніну) на певну
азотисту основу ДНК.
Особливо важливу роль відіграє ДНК-метилаза, яка перетворює залишки цитозину в 5-метилцитозин (5-МЦ). Метилювання зазнають не всі, а, у середньому, близько 5 % залишків цитозину, тобто 1 з
20. При цьому 5-МЦ в ДНК розміщені не рівномірно, а згруповані в певних місцях. Такими, зокрема,
є (а) центромерні ділянки ДНК і (б) промоторні послідовності деяких генів (місця зв’язування РНКполімерази). З огляду на це, вважають, що утворення 5-МЦ має, принаймні, кілька функціональних
значень.
1. Воно попереджує передчасну реплікацію центромерних ділянок ДНК, яка, як відомо, у нормі
здійснюється не в S-періоді мітотичного циклу, а безпосередньо перед розходженням хроматид – на початку анафази мітозу. Таку дію пояснюють тим, що метилювання залишків цитозину
значно посилює взаємодію останнього з комплементарною основою – гуаніном. Слід зауважити,
що пара Г-Ц і так є міцнішою за пару А-Т, бо має не два, а три водневі зв’язки. У результаті ж
метилювання цитозину дволанцюгова структура відповідної ділянки ДНК наче закріплюється
додатковим “замком”.
2. Метилювання ДНК по цитозину має, напевно, стосунок до регуляції активності генів. Виявлено позитивну кореляцію між функціональною активністю клітин і вмістом 5-МЦ в їхній ДНК.
Так, найбільш метильованою є ДНК в клітинах головного мозку і печінки, у мозку – ДНК великих півкуль і кори мозочка. У процесі вироблення умовного рефлексу в щурів вміст 5-МЦ в
ДНК кори і гіпокампа зростає на 35–40 %. Гормональна стимуляція мозку глюкокортикоїдами
збільшує ступінь метильованості ДНК. Падіння функціональної активності клітин при старінні
супроводжується зменшенням вмісту 5-МЦ у ДНК цих клітин. Вплив метилювання ДНК на експресію генів, очевидно, пов’язаний зі зміною властивостей промоторів, про що свідчить особливо високий вміст 5-МЦ саме в цих ділянках ДНК.
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3. Метилювання ДНК по гуаніну є необхідним для виправлення (репарації) помилок, що виникають при реплікації ДНК. Ми вже зупинялися на тому, що в процесі реплікації можливим є
неправильне включення нуклеотидів у полінуклеотидний ланцюг. Такі помилки, як правило, виправляє сама ДНК-полімераза (див. вище). Проте, у клітинах існує і резервний механізм – репаративні ферменти – на випадок, якщо помилки вчасно не виправляються (див. главу 12). Ці
ферменти, виявивши “неправильну” пару нуклеотидів, мають визначити, з якого ланцюга “вирізати” нуклеотид (тобто, яка з двох основ є некомплементарною, а значить, і помилковою). Для
цього перш за все треба з’ясувати, який ланцюг у новій молекулі ДНК є батьківським, а який –
дочірнім. “Міткою” батьківського виступає метильований гуанін, оскільки метилювання дочірнього ще не відбулося (модифікація дочірніх ланцюгів здійснюється тільки через певний час
після завершення реплікації). Знайшовши метильований гуанін в одному з ланцюгів (і в такий
спосіб ідентифікувавши його батьківське походження), ферментний комплекс повертається назад до “неправильної” пари нуклеотидів, вирізає “помилковий” нуклеотид дочірнього ланцюга і
замість нього вставляє потрібний.
4. У бактерій важливу роль відіграє так зване сайт-специфічне метилювання ДНК. Така модифікація здійснюється ДНК-метилазами, які пізнають чітко визначені сайти – послідовності з
4–6 нуклеотидних пар. І тільки при наявності таких сайтів ферменти каталізують метилювання
азотистих основ, найчастіше залишків аденіну. Фізіологічне значення зазначеної модифікації полягає в тому, що метильовані основи, будучи, по суті, “міткою” бактеріальної ДНК, унеможливлюють діяльність відповідних сайт-специфічних рестриктаз (див. нижче), а отже, запобігають
руйнуванню власних молекул ДНК цими ферментами.
Порушення модифікації ДНК виявляють себе як зменшенням, так і збільшенням кількості метильованих азотистих основ в полінуклеотидних ланцюгах. Причини таких змін можуть бути пов’язані з
(1) активністю відповідних ДНК-метилаз та (2) інтенсивністю реакцій і процесів, що призводять до
зникнення метильованих основ (деметилювання, гідролітичне дезамінування, вирізання нуклеотидів
з метильованими основами і заміна їх на неметильовані).
Останнім часом порушенням метилювання ДНК надають великого значення у розвитку старіння
та деяких патологічних процесів, зокрема, злоякісних пухлин. Не вдаючись у подробиці, наведемо
лише кілька прикладів для підтвердження такої думки.
 Зменшення вмісту 5-МЦ є одним з дуже небагатьох проявів старіння на рівні ДНК. Так, встановлено, що в культурі клітин, що старіють, зменшується рівень 5-МЦ у молекулах ДНК і активність ДНК-метилази. Що більша видова тривалість життя тварини, то повільніше йде падіння
рівня 5-МЦ у ДНК культивованих клітин. Схожий зв’язок зі старінням простежується і в умовах
in vivo. Зі збільшенням віку тварин і людини вміст 5-МЦ в ДНК різних органів (особливо головного мозку і серця, де старіння виявляє себе найбільш сильно) зменшується (див. главу 13).
 Збільшення активності ДНК-метилази і вмісту 5-МЦ у ДНК відзначають на початкових стадіях
перетворення нормальних клітин у пухлинні, тобто під час пухлинної трансформації (див. главу
19).
У діяльності систем репарації та реплікації ДНК важливе місце посідають нуклеази (точніше, ДНКази) – гідролітичні ферменти, здатні розщеплювати фосфодіефірні зв’язки між сусідніми дезоксирибонуклеотидами. Унаслідок цього відбувається деградація молекул ДНК – процес, протилежний
синтезу. У клітинах містяться різні нуклеази, усі вони належать до двох класів: (1) екзонуклеази і (2)
ендонуклеази.
1. Екзонуклеази. Вони відщеплюють нуклеотиди з одного з кінців полінуклеотидних ланцюгів. Залежно від того, який це кінець, розрізняють два види екзонуклеаз:
а) 5 →3 -екзонуклеази. Під їхнім впливом йде розщеплення ланцюга в напрямку від 5 до 3 -кінця;
б) 3 →5 -екзонуклеази. Вони здійснюють деградацію ланцюгів у протилежному напрямі: від 3 до
5 -кінця.
|
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Екзонуклеази є одним з компонентів так званих ексцизійних систем репарації ДНК (див. главу 12).
Крім того, як зазначалося вище, різні види екзонуклеазної активності притаманні ДНК-полімеразним
комплексам.
2. Ендонуклеази. Ці ферменти “розрізають” ланцюги ДНК зсередини на окремі фрагменти. Залежно
від того, у яких місцях відбувається таке “розрізання”, ендонуклеази можуть бути:
а) сайт-специфічними, тобто такими, що розщеплюють ланцюги не будь-де, а тільки в певних ділянках, що мають чітко визначену послідовність нуклеотидів (як правило, з 4–6 пар). Зазначеного типу ендонуклеази входять до ексцизійних систем репарації ДНК; до систем, що здійснюють
рекомбінацію генетичного матеріалу; з ними пов’язані процеси інтегрування екзогенних генів з
власною ДНК клітин.
Важливе функціональне значення мають сайт-специфічні ендонуклеази, відомі як рестриктази, у
бактеріальних клітинах. Тут вони здійснюють захист від сторонньої, зокрема вірусної, ДНК. Знайшовши відповідні послідовності в чужій ДНК, рестриктази “розрізають” ці молекули на окремі фрагменти і в такий спосіб захищають клітини від стороннього генетичного матеріалу. Деградації власних
молекул ДНК, що мають такі ж послідовності, запобігає метилювання азотистих основ, яке здійснюється відповідними (часто спряженими з рестриктазами) сайт-специфічними ДНК-метилазами (див.
вище).
Наявність у ланцюгу метильованої основи унеможливлює його розщеплення рестриктазою. Сьогодні рестриктази стали важливим і необхідним інструментом багатьох технологій генної інженерії
та методів наукових молекулярно-генетичних досліджень;
б) неспецифічними, себто здатними “розрізати” ланцюги ДНК в різних ділянках, незалежно від послідовності нуклеотидних пар. Такі нуклеотидази беруть участь у процесах деградації ядер під
час фізіологічного дозрівання деяких видів клітин, зокрема еритроцитів, гранулоцитів; а також
активуються при ушкодженні клітин (лізосомні ДНКази) і в процесі апоптозу (ядерні ферменти) (див. главу 7).

6.1.2. РНК-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ
Генетична інформація, що міститься в геномі, не тільки повністю відтворюється і передається дочірнім клітинам завдяки реплікації ДНК, а й реалізує себе безпосередньо в клітинах, зумовлюючи всі
прояви їхньої життєдіяльності. Це явище отримало назву експресії генів (див. рис. 6.1). Головними
дійовими особами процесів, що складають суть експресії генів, – транскрипції і трансляції – є особливий тип нуклеїнових кислот – РНК.
Сьогодні відомо, що РНК в клітинах представлено трьома основними і двома додатковими
класами, які виконують різні біологічні функції:
1) матрична РНК (мРНК). Її молекули служать матрицями, що використовуються рибосомами
при переведенні генетичної інформації в амінокислотну послідовність білків. Нуклеотидна послідовність мРНК є комплементарною послідовності гена. Процес переписування цього коду,
що відбувається під час синтезу мРНК в ядрі, отримав назву транскрипції. На мРНК припадає
приблизно 5 % від загальної кількості РНК в клітинах;
2) рибосомні РНК (рРНК). Є основними компонентами рибосом, на них припадає до 65 % маси
цих структур. Клітини еукаріотів містять 4 види рРНК (за константою седиментації): 5S, 5,8S,
18S, 28S. Гени, що кодують рРНК, локалізовані в так званих ядерцевих організаторах, тобто
ділянках хромосом, що структурно зв’язані з ядерцями. У клітинах людини гени рРНК представлено великою кількістю копій (до 100 в розрахунку на гаплоїдний геном), а тому мутація в
якомусь з генів не має жодних негативних наслідків;
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3) транспортні РНК (тРНК). Вони здатні знаходити, зв’язувати і переносити в рибосоми активовані форми амінокислот. Кожна тРНК містить особливий тринуклеотид (триплет), що його
називають антикодоном. Він комплементарний тринуклеотидній послідовності (триплету) в
мРНК – кодону, що кодує амінокислоту, транспорт якої здійснює певна тРНК. Кількість різних
тРНК – кілька десятків: від одного до шести видів для кожної з 20 амінокислот;
4) гетерогенні ядерні РНК (гяРНК). Цей додатковий клас РНК не має самостійного значення, він
являє собою первинний продукт транскрипції генів, а тому його ще позначають як пре-мРНК,
або незріла мРНК. Після відповідної обробки (процесингу) пре-мРНК перетворюється в зрілу
мРНК, яка й слугує матрицею для зчитування генетичної інформації в рибосомах;
5) малі ядерні РНК (мяРНК). Вони виконують допоміжну функцію, беручи участь у процесингу
мРНК.
Оскільки рРНК і тРНК основну свою функцію виконують під час синтезу білкових молекул – трансляції, то про них мова піде пізніше у відповідній частині глави. Тут ми докладно зупинимося тільки
на проблемах транскрипції та основного її учасника – мРНК.
Серед подій, у яких бере участь мРНК, розглянемо три: (1) синтез мРНК (власне транскрипція), (2)
дозрівання мРНК (процесинг) і (3) гідролітичне розщеплення (деградація) мРНК (рис. 6.9). Про процес трансляції, у якому мРНК відіграє важливу роль, йтиметься окремо.

Ядро клітини
ДНК
Транскрипція (1)
пре-мРНК

Процесинг (2)
мРНК

Цитоплазма
Рибосома

Поліпептид

Трансляція (3)
мРНК

Деградація (4)

Рис. 6.9. Участь мРНК у процесах експресії генів
Звісна річ, що всі названі процеси можуть зазнавати змін, а отже, за певних обставин бути причетними до розвитку патологічних процесів і хвороб.
I. Порушення транскрипції.
Синтез одноланцюгових молекул мРНК (а саме, пре-мРНК) на матриці ДНК відбувається за участю
спеціального ферменту РНК-полімерази (точніше, ДНК-залежної РНК-полімерази). У цьому складному процесі виділяють три послідовні стадії.
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1. Ініціація. Суть цього етапу полягає в приєднанні РНК-полімерази до ділянки ДНК, з якої
починається переписування закодованої в певному гені інформації. В ініціюванні транскрипції беруть участь такі структурні ділянки ДНК і білки (рис. 6.10):
Енхансери (4)

ТФ – транскрипційні фактори (5)

ТФ2

ТФ3

ЗФТ – загальні фактори транскрипції (2)
РНК-полімераза (3)

ТФ1
ЗФТ

Промотор (1)

Ген

Комплекс TFIID
TAF-білки

TBP-білок

РНКполімераза

ТАТА
АТАТ

Рис. 6.10. Структури ДНК і білки (транскрипційний комплекс), що беруть участь в ініціації транскрипції.
Пояснення див. у тексті
1) промотор – ділянка ДНК, з якою зв’язується комплекс, що складається з РНК-полімерази
і загальних факторів транскрипції. Промотор або впритул примикає до початку гена, або
відокремлений від нього яким-небудь функціональним локусом (напр., у бактерій – оператором, що є місцем зв’язування репресора). У промоторах еукаріотів розрізняють невеликі
характерні послідовності нуклеотидних пар, що отримали назву боксів. Найчастіше (у 80 %
промоторів) зустрічається TATA-бокс. Саме він є ділянкою, з якої розпочинається ініціація
транскрипції;
2) загальні фактори транскрипції – це білки, необхідні для зв’язування РНК-полімерази з промотором. Ці фактори є у всіх клітинах, без них абсолютно неможлива транскрипція більшос-
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ті генів. У ділянці TATA-боксу з промотором спочатку зв’язується так званий TBP-білок (від
TATA-binding protein). Він започатковує приєднання кількох (восьми і більше) TAF-білків (від
TBP-associated factors). Власне, ці білки – TBP та TAF – і називають загальними факторами транскрипції. Комплекс таких білків позначають TFIID (transcriptional factor D for polymerase II). З
назви випливає, що цей комплекс необхідний для зв’язування з промотором РНК-полімерази II
типу (про різні типи РНК-полімераз див. далі). Разом з нею сукупність усіх цих білків називають основним ініціаторним комплексом;
3) РНК-полімераза. Про діяльність цього ферменту мова піде далі;
4) енхансери – ділянки ДНК, що зв’язують транскрипційні фактори (див. нижче). Вони можуть
бути розташовані на достатньо великій відстані (до кількох тисяч нуклеотидних пар) від гена,
що є об’єктом регуляції. Вважають, що при такому розташуванні енхансерів транскрипційні
фактори можуть впливати на експресію гена, завдячуючи складній просторовій організації
ДНК. Остання утворює петлі, завдяки чому енхансери зближуються з промоторною зоною і
зв’язані з ними фактори впливають на активність транскрипційного комплексу. Причому для
деяких ключових генів у клітині є одразу кілька енхансерів, достатньо віддалених один від
одного. Отож, усі вони в результаті згинів ДНК мають збиратися приблизно в одному місці
простору;
5) транскрипційні фактори – білкові регулятори транскрипції. З огляду на велике значення цих
білків для експресії генів в умовах норми і патології, їм буде присвячено окрему частину цієї
глави (див. 6.2.1).
Наведений перелік молекулярних чинників, що беруть участь в ініціюванні транскрипції,
дає підстави виділити такі можливі механізми порушення цього процесу:
 зміни промотора, які унеможливлюють приєднання до нього загальних транскрипційних факторів і (або) РНК-полімерази. Такі, зокрема, виникають (а) при делеції цілого промотора чи його
функціонально важливих послідовностей (напр., TATA-боксу), а також (б) при точкових мутаціях, що порушують структуру цих ділянок;
 відсутність або порушення структури одного, кількох чи всіх загальних факторів транскрипції.
З огляду на їхню білкову природу причинами цього можуть бути різноманітні чинники, що
втручаються на різних етапах у процеси експресії відповідних генів;
 втрата здатності РНК-полімерази утворювати комплекси із загальними факторами транскрипції
і (або) приєднуватися до промотора;
 мутації в енхансерах, які роблять неможливим зв’язування відповідних транскрипційних факторів, а отже, і вплив останніх на експресію генів;
 порушення регуляції транскрипції, що настають унаслідок кількісних і якісних змін з боку транскрипційних факторів.
Більшість з наведених механізмів спричиняється до того, що транскрипція стає неможливою і
відповідний ген не виявляє своєї активності. Проте, у разі змін регуляції швидкість ініціювання транскрипції може, навпаки, збільшуватися, що виявлятиме себе посиленням експресії генів
(див. нижче).
2. Власне синтез мРНК.
Після приєднання РНК-полімерази до промотора починається діяльність цього ферменту.
У клітинах еукаріотів існує три типи РНК-полімерази – I, II, III.
 РНК-полімераза I міститься в основному в ядерцях і бере участь у синтезі рРНК.
 РНК-полімераза II здійснює синтез пре-мРНК.
 РНК-полімераза III відповідає головним чином за утворення тРНК.
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Для роботи РНК-полімерази II характерні деякі закономірності:
 Після зв’язування з промотором вона викликає локальну денатурацію ДНК, тобто розплітання ланцюгів ДНК на проміжку в півтора витка (15 нуклеотидних пар) – утворюється так зване
транскрипційне “вічко” (рис. 6.11). Завдяки йому дезоксирибонуклеотиди ланцюга ДНК стають
доступними для утворення пар з вільними рибонуклеотидами.
 Два ланцюги ДНК в ділянці гена істотно відрізняються своєю функцією: один з них є змістовним, тобто таким, що несе генетичний код, а другий – матричним (рис. 6.11). Це означає, що під
час транскрипції матрицею виступає лише один – матричний – ланцюг ДНК, а продукт цього
процесу – пре-мРНК – за послідовністю нуклеотидів збігається зі змістовним ланцюгом ДНК (із
заміною тимінових основ на урацилові).

Транскрипційне "вічко"

РНК-полімераза

Змістовний ланцюг ДНК
5'
3'

3'
5'

Матричний ланцюг ДНК

напрям руху
пре-мРНК

Рис. 6.11. Утворення транскрипційного "вічка" у процесі синтезу матричної РНК
 РНК-полімераза, на відміну від ДНК-полімерази, не потребує праймеру (запалу), тобто починає
будувати РНК з нуля. Причому першим в ланцюг, що синтезується, завжди вводиться пуриновий
нуклеотид – АТФ чи ГТФ, і всі його фосфатні залишки зберігаються.
 Одразу після ініціації транскрипції РНК-полімераза втрачає зв’язок з транскрипційними факторами і самостійно переміщується (“повзе”) уздовж матричного ланцюга ДНК.
 Подовження ланцюга (елонгація) відбувається в міру просування РНК-полімерази (транскрипційного “вічка”) по ДНК шляхом послідовного приєднання рибонуклеотидів з дотриманням
принципу комплементарності. Цей процес описується рівнянням:
(НМФ)n
РНК

РНК-полімераза II
(НМФ)n+1
+
НТФ
Рибонуклеозид-5'Подовжена
трифосфат
РНК

PPi
Пірофосфат

 Приблизна швидкість руху РНК-полімерази II і відповідно синтезу пре-мРНК становить 30 нуклеотидів на секунду. Ділянки ДНК, на яких уже відбулася транскрипція, поновлюють спіральну
структуру одразу після відходу ферменту.
3. Термінація.
Термінація, або завершення транскрипції, потребує від’єднання хвоста молекули пре-мРНК від матричного ланцюга ДНК. Цьому слугують спеціальні, багаті на ГЦ (гуанін і цитозин) ділянки в кінці
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генів. Оскільки сила взаємодії в парах Г-Ц досить велика, то локальна денатурація ДНК в таких ділянках проходить важче. Це уповільнює просування РНК-полімерази і може бути для неї сигналом
про припинення транскрипції. Але ще до завершення процесу в кінці новосинтезованої РНК теж
встигає з’явитися багата на ГЦ ділянка. Завдяки взаємодії між своїми нуклеотидами вона утворює так
звану “шпильку” (рис. 6.12), яка полегшує від’єднання РНК від ДНК.

"Шпилька"

(5')

(3')

Рис. 6.12. Утворення "шпильок" у молекулах РНК
Термінації часто сприяють і так звані ρ-фактори (ро-фактори) – білки, які рухаються слідом за
РНК-полімеразою. В умовах, що вимагають посиленої експресії генів, процес транскрипції може
мати конвеєрний характер. Через деякий час після того, як попередня молекула РНК-полімерази,
покинувши промотор, просунеться на певну відстань, з промотором зв’язується наступна молекула
ферменту і теж починає транскрипцію. А тому на кожному гені, що функціонує, звичайно працюють,
рухаючись один за одним, одразу кілька молекул РНК-полімерази (рис. 6.13). Середня відстань між
ними, а отже, і їхня кількість залежать від “сили” промоторів (яка в основному визначається транскрипційними факторами) і концентрації РНК-полімерази.
РНК-полімераза

Промотор

ДНК

РНК

Рис. 6.13. Конвеєрний характер транскрипції генів
З урахуванням наведених вище чинників, що беруть участь у здійсненні синтезу РНК, можна
виділити такі можливі механізми порушень цього процесу:
 недостатнє забезпечення реакцій “будівельним” матеріалом – рибонуклеозид-5 -трифосфатами
(АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ). Причини цього такі ж, як і у випадку обмежень реплікації ДНК (див. вище);
|
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 інактивація РНК-полімерази. Класичним інгібітором еукаріотичної РНК-полімерази II є токсин
α-амінитин, що міститься в отруйних грибах, зокрема в блідій поганці. Він блокує синтез мРНК
на стадії елонгації. Принагідно зауважимо, що серед інгібіторів РНК-полімерази є чимало антибіотиків, зокрема рифампіцин, який інактивує цей фермент у бактерій, щоправда транскрипція
при цьому порушується не на стадії елонгації, а раніше – під час ініціації;
 порушення локальної денатурації (розплітання) ДНК. Його, зокрема, викликають хімічні агенти, що мають плоскі молекули, здатні вклинюватися (інтеркалювати) у подвійну спіраль ДНК
між сусідніми парами Г-Ц, деформуючи матрицю ДНК. Така локальна деформація заважає руху
РНК-полімерази вздовж матриці, і елонгація на цьому припиняється. Високу здатність порушувати в такий спосіб транскрипцію мають антибіотик актиноміцин D та речовина акридин. Дуже
чутливим до дії цих сполук є синтез рибосомних РНК, оскільки їхні гени особливо збагачені
ГЦ-парами;
 помилки спаровування, унаслідок яких в синтезовану РНК вводяться “неправильні” нуклеотиди.
Частота таких помилок відносно висока: у середньому одна помилка припадає на 2 × 104 введених нуклеотидів, що набагато більше, ніж в процесі реплікації ДНК (одна помилка – приблизно
на 108 нуклеотидних пар). Проте, ці помилки, ймовірно, не мають суттєвого значення, оскільки
вони легко компенсуються утворенням на одному гені великої кількості копій пре-мРНК. Крім
того, не всяка заміна нуклеотиду змінює зміст кодону мРНК (у випадку, коли одну й ту ж амінокислоту кодують від 2 до 6 кодонів);
 передчасна термінація. Вона найчастіше є наслідком появи в гені “беззмістовного” кодону, тобто
такого, що не несе інформацію про жодну амінокислоту. При виникненні такої мутації процес
синтезу РНК доходить до “беззмістовного” кодону і припиняється. У кінцевому підсумку поліпептидний продукт цього гена буде коротшим за його нормальний аналог і, як правило, функціонально неповноцінним.
II. Порушення процесингу.
У результаті транскрипції еукаріотичного гена утворюється його копія – пре-мРНК (рис. 6.14). Вона
набагато (у кілька разів) довша за зрілу мРНК, бо містить ділянки, що не несуть генетичної інформації (регуляторні послідовності, інтрони, спейсери). Процес перетворення пре-мРНК в мРНК отримав
назву дозрівання, або процесингу. Суть його полягає (а) у видаленні одних ділянок і (б) у приєднанні
інших до ланцюга РНК.
У дозріванні молекул мРНК можна виділити три основні події:
1) кепірування – утворення і приєднання до 5 -кінця молекули РНК так званої “шапки”, або кепа
(від англ. cap). Цьому передує відщеплення за допомогою 5 -екзонуклеази непотрібних кінцевих
нуклеотидів. Потім з боку 5 -кінця приєднується (за допомогою нетипового для полінуклеотидів
зв’язку) 7-метилгуаніловий нуклеотид – основний компонент кепа. Далі може відбуватися модифікація (метилювання залишків рибози) в кількох наступних (від 1 до 3) нуклеотидах. Таким
чином, 7-метилгуаніловий нуклеотид з кількома наступними модифікованими нуклеотидами
і утворює “шапку”. Його структура покликана захищати 5 -кінець мРНК від дії екзонуклеаз і
необхідна для приєднання рибосом.
|

|

|

|

За кепом завжди йде невелика послідовність з кількох десятків нуклеотидів, яка не транслюється.
Вона комплементарна одній з ділянок тієї рРНК, що входить до складу малої субодиниці рибосом
(див. нижче). Завдяки цьому зазначена послідовність виконує функцію розпізнавання стартового кодона мРНК рибосомою, але сама при цьому не транслюється;
2) сплайсинг – процес вирізання інтронів і зшивання екзонів. Основними його інструментами є:
 малі ядерні РНК (мяРНК). Вони забезпечують точність розрізання ланцюга пре-мРНК. Це дуже
важливо, оскільки помилка навіть на один нуклеотид спричинить “зміщення рамки зчитування”,
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Рис. 6.14. Первинний і кінцевий продукти транскрипції гена
що змінить зміст усіх кодонів мРНК. Висока точність досягається тим, що на початку і в кінці
кожного інтрону є певні послідовності нуклеотидів: так, інтрони завжди починаються з Г-У,
а закінчуються дуплетом А-Г. Для пізнавання цих послідовностей і використовуються мяРНК.
Останні зв’язані з ферментами, що здійснюють сплайсинг, і утворюють комплекси – сплайсосоми, або сплайсингосоми;
 ендонуклеази – ферменти сплайсосом, що розрізають у двох (визначених за допомогою мяРНК)
місцях ланцюг пре-мРНК і в такий спосіб видаляють інтрони;
 РНК-лігази – ферменти, що зшивають два сусідні кінці екзонів після видалення розташованого
між ними інтрону.
У результаті сплайсингу утворюється безперервна послідовність мРНК (складається з екзонів), що
кодує амінокислотну структуру поліпептидного продукту. Починається вона завжди з так званого кодону ініціювання, яким є триплет АУГ, що кодує метіонін. Завершується кодоном термінації – одним
з трьох “беззмістовних” кодонів: УАА, УАГ чи УГА;
3) утворення на 3 -кінці молекули мРНК так званого полі(А)-хвоста. Останній складається зі 150–
200 аденілових нуклеотидів і утворюється з молекул АТФ ферментом поліаденілатполімеразою.
Цьому процесу передує відщеплення з боку 3 -кінця непотрібних нуклеотидів, що входять до
складу спейсеру. Реакцію каталізують відповідні ферменти – 3 -екзонуклеази. У багатьох ви|

|

|
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падках між кінцем останнього екзону і початком полі(А)-хвоста залишається невелика послідовність нуклеотидів, яка не транслюється, зате є важливою для запобігання деградації мРНК
(див. нижче). Вважають, що полі(А)-хвости, як і зазначені послідовності, мають стосунок до
регуляції тривалості життя мРНК. Про те, як вона здійснюється, ітиметься далі.
Зріла мРНК, що утворилася в результаті процесингу, далі зв’язується в ядрі з білками, які виконують щодо неї (а) захисну (захищають від передчасного руйнування нуклеазами), (б) стабілізаційну
(попереджують утворення в кодуючій частини “шпильок”) і (в) транспортну (переміщують з ядра в
цитоплазму) функцію.
З огляду на сутність процесингу, можна позначити основні точки, порушення в яких матимуть негативні наслідки для утворення зрілої мРНК, а отже, і для експресії відповідних генів:
 порушення активності ферментів, що беруть участь у процесингу: екзо- і ендонуклеаз, лігаз, поліаденілатполімерази; ферментів, що здійснюють приєднання кепу і модифікацію його нуклеотидів;
 брак мяРНК, необхідних для процесів сплайсингу;
 порушення точності вирізання інтронів. Прикладом цього може бути один з видів β-таласемії
(див. вище);
 дефіцит АТФ, який може стати чинником, що обмежує утворення полі(А)-хвостів;
 недостатність ядерних білків, що утворюють з мРНК нуклеопротеїдні комплекси. Унаслідок
цього порушується транспорт мРНК з ядра в цитоплазму, можливе утворення в її молекулах
“шпильок” і передчасне руйнування нуклеазами.
III. Порушення деградації мРНК.
Розпад мРНК відбувається в цитоплазмі – там, де вона функціонує. Тривалість життя мРНК в клітинах складає від 10 хв. (для мРНК з коротким строком існування) до 2 діб. При цьому короткий строк
життя є характерним для мРНК регуляторних білків – для того, щоб при змінах якого-небудь параметру клітина могла швидко відреагувати зміною синтезу цих білків.
Гідролітичне розщеплення мРНК може здійснюватися багатьма ферментами (рис. 6.15). Основними є 3 -РНКази. Вони починають гідроліз з 3 -кінця молекули, тобто з боку полі(А)-хвоста, який, як
зазначалося, містить до 200 нуклеотидів. Цей фрагмент служить свого роду буферною зоною, що захищає до пори до часу від такої ж участі ту частину мРНК, яка кодує структуру білка.
|

Рис. 6.15. Механізми деградації мРНК

|

24

РОЗДІЛ V. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Вважають, що полі(А)-хвіст руйнується 3 -РНКазою не постійно, а періодично: у тісному зв’язку з
функціонуванням мРНК. Після завершення трансляції мРНК черговою рибосомою від полі(А)-хвоста
відщеплюється 10–15 нуклеотидів. Коли ж у цьому кінцевому фрагменті залишиться всього близько
50 нуклеотидів, мРНК стає доступною для РНКаз і швидко руйнується.
Можливий механізм цього явища показано на рис. 6.16. Він передбачає, що полі(А)-хвіст утворює
петлю завдяки взаємодії свого 3 -кінця з якою-небудь ділянкою тієї частини мРНК, що транслюється. І
в такій дволанцюговій структурі 3 -кінець є недоступним для 3 -РНКази. Коли ж по зазначеній ділянці
проходить рибосома, петля на якийсь час розривається і 3 -кінець стає доступним для РНКази, яка
встигає почергово відщепити 10–15 нуклеотидів. Потім (після вивільнення ділянки від рибосоми) петля знову відновлюється, але вже будучи вкороченою. Нарешті, коли від полі(А)-фрагмента залишиться
всього 50 нуклеотидів, петля утворитися не може і РНКаза безперешкодно руйнує весь ланцюг мРНК.
|

|

|

|

|

Рис. 6.16. Механізм захисту мРНК від розщеплення РНКазою
У мРНК з коротким періодом життя між частиною, що кодує структуру білка, і полі(А)-хвостом
є ділянка, яка не транслюється. Вона містить багато АУ-елементів (AURE – AU-rich elements). Їхня
присутність різко прискорює деградацію полі(А)-хвостів, оскільки AURE перешкоджають утворенню полі(А)-фрагментом петлі, яка захищає його 3 -кінець. Це досягається або завдяки формуванню
“шпильки” цими елементами, або зв’язуванням певних білків.
Відсутність AURE може бути причиною того, що тривалість життя деяких видів мРНК значно подовжується, іншими словами, мРНК з коротким у нормі строком існування продовжує своє функціонування тривалий час. На цьому ґрунтується один з механізмів дії онкогенних вірусів, зокрема тих,
що мають у своєму складі онкоген fos (див. главу 19). На рис. 6.17 показано, що вірусний ген fos
|
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Рис. 6.17. Роль АУ-елементів (AURE) в деградації мРНК.
ATRE (AT-rich elements) – багаті на АТ елементи ДНК

(v-fos) є аналогічним гену клітин FOS (c-fos). Виняток складає лише та обставина, що, на відміну від
c-fos, v-fos не містить AURE. Як наслідок, у клітині, інфікованій таким вірусом, з’являється мРНК,
аналогічна клітинній, але з довгим періодом життя. Синтез відповідного білкового продукту значно
посилюється, що й спричиняється до переродження нормальної клітини в пухлинну.
Ще один варіант такої трансформації може здійснюватися і без участі онкогенного вірусу, якщо
відбудеться делеція AURE в клітинному гені c-fos.
Факторами, що прискорюють деградацію мРНК є, як правило, самі білки – продукти трансляції
відповідної мРНК (принцип негативного зворотного зв’язку) або ліганди, що специфічно зв’язуються
з цими білками.
Крім 3 -РНКази, розщеплення мРНК можуть здійснювати й інші неспецифічні нуклеази, зокрема
цитоплазматичні ендонуклеази, активація яких настає під впливом деяких чинників, у тому числі
інтерферонів (див. нижче), а також лізосомні нуклеази в разі їхньої активації в умовах ушкодження
клітин.
Значним досягненням сучасної молекулярної біології і патології є відкриття ще одного механізму
деградації мРНК – явища, що отримало назву РНК-інтерференції. Про нього мова піде окремо.
|

6.1.3. ПРОТЕЇНОВІ МЕХАНІЗМИ
Продовження реалізації генетичної інформації відбувається в цитоплазмі, де проходять процеси, підпорядковані одній меті – утворенню білкових молекул, здатних виконувати чітко визначені біологічні
функції і в такий спосіб забезпечувати життєдіяльність клітини. Для зручності аналізу цих процесів по-
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ділимо їх на такі групи (рис. 6.18): (1) синтез поліпептидних ланцюгів – трансляція, (2) утворення нативних білкових молекул – фолдинг (укладання, або згортання), їхня модифікація і транспорт до місць
функціонування, (3) здійснення біологічних функцій, (4) розщеплення білкових молекул – деградація.

Рис. 6.18. Участь білків у реалізації генетичної інформації
Звісна річ, що порушення численних подій, які входять до кожної з названих груп, можуть лежати
в основі розвитку патологічних процесів і хвороб.
З огляду на багатогранність розладів біологічних функцій білків, цю групу розглянемо окремо в
розділі глави 6.3.
I. Порушення трансляції.
Трансляція – це синтез поліпептидних ланцюгів на матриці мРНК. Під час трансляції відбувається
включення амінокислот у поліпептидний продукт відповідно до послідовності кодонів у мРНК.
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У процесах трансляції беруть участь такі основні дійові особи:
1) мРНК. Вона надходить з ядра в цитоплазму у складі комплексу зі спеціальними білками (див.
вище);
2) рРНК. Чотири види рРНК ще в ядрі (а точніше, в ядерцях) об’єднуються з білками, формуючи
субодиниці рибосом: (а) малі, до складу яких входить 18S-рРНК, і (б) великі, що містять довгу
28S-рРНК і короткі 5,8S-рРНК та 5S-рРНК (рис. 6.19). Ці субодиниці через ядерні пори переміщуються в цитоплазму;

Рис. 6.19. Структура цитоплазматичних рибосом еукаріотів
3) рибосомні білки. До складу малої субодиниці рибосом входить близько 30 протеїнів, а великої –
приблизно 45. Вони, виконуючи різні функції (структурні, ферментні та ін.), беруть участь у різних стадіях трансляції. На цій підставі їх поділяють на (а) фактори ініціації: eIF-1, eIF-2, eIF-3
(від eucaryotic initiation factor); (б) фактори елонгації: EF-1u, EF-1s, EF-2 (від elongation factor);
(в) фактори термінації: eRF-1, eFR-2 (від eucaryotic releasing factor);
4) аміноацил-тРНК (аа-тРНК): Ала-тРНКАла, Мет-тРНКМет і т. д. для всіх 20 амінокислот. Іншими
словами, кожна амінокислота зв’язана зі “своєю” тРНК.
З представленого на рис. 6.20 процесу утворення аа-тРНК випливає, що в ньому беруть
участь 4 чинники:
 амінокислоти, що мають три джерела походження: (1) зовнішнє – надходження в клітину ззовні;
(2) внутрішнє – синтез власними ферментами; (3) деградація білків: як тих, що надходять ззовні
(гідроліз у лізосомах), так і власних (розщеплення в протеасомах);
 тРНК – від одного до шести видів на кожну амінокислоту. Нагадаємо, що на протилежних краях
молекули тРНК є дві функціонально важливі ділянки: (а) акцепторна гілка, останній нуклеотид якої здатен ковалентно зв’язуватися з чітко визначеною амінокислотою і (б) антикодонова
петля, що містить триплет – антикодон, який комплементарно взаємодіє з відповідним кодоном
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Рис. 6.20. Зв’язування амінокислоти з тРНК
ланцюга мРНК. Кожна молекула тРНК може використовуватися для зв’язування з амінокислотою багатократно. Іншими словами, звільнившись у процесі трансляції від попередньої молекули амінокислоти, тРНК стає здатною зв’язувати (з допомогою ферменту) нову молекулу того ж
виду амінокислот;
 аміноацил-тРНК-синтетази – ферменти, що “знають” генетичний код і каталізують реакцію
зв’язування тРНК з відповідною амінокислотою. Молекула ферменту має два центри пізнавання: (1) для амінокислоти і (2) для тРНК. Відповідно до кількості амінокислот існує 20 видів
аміноацил-тРНК-синтетази;
 АТФ. Синтез поліпептидних ланцюгів є процесом енергозалежним і потребує попередньої активації амінокислот. На це і витрачається енергія макроергічних зв’язків АТФ.
У процесі трансляції, аналогічно до реплікації ДНК і транскрипції, виділяють три послідовні стадії:
(1) ініціацію; (2) елонгацію і (3) термінацію.
1. Ініціація. Власне трансляція починається з процесу збирання активної рибосоми. Це збирання відбувається у чітко визначеній послідовності, яка забезпечується функціональними центрами рибосом.
Усі ці центри знаходяться на контактуючих поверхнях обох (великої і малої) субодиниць рибосом.
Виділяють чотири основні центри (рис. 6.21):
 центр зв’язування мРНК (М-центр). Його утворено фрагментом 18S-рРНК, комплементарним
на ділянці з 5–9 нуклеотидів 5’-нетрансльованому фрагменту мРНК;
 пептидильний центр (П-центр). На початку трансляції з ним зв’язується аа-тРНК, що започатковує цей процес. Такою є одна з двох метіонінових аа-тРНК, оскільки перший змістовний кодон
мРНК завжди представлено кодом метіоніну. На наступних стадіях трансляції в П-центрі перебуває пептидил-тРНК, що містить вже синтезовану частину поліпептидного ланцюга;
 амінокислотний центр (А-центр) – місце зв’язування наступної аа-тРНК;
 пептидилтрансферазний центр (ПТФ-центр). Він каталізує перенесення пептидилу зі складу
пептидил-тРНК на наступну аа-тРНК, що надійшла в А-центр. При цьому утворюється ще один
пептидний зв’язок і пептидил подовжується на одну амінокислоту.
На самому початку відбувається зв’язування мРНК (своєю 5’-нетрансльованою ділянкою) з малою
субодиницею рибосоми. При цьому ініціюючий кодон метіоніну (АУГ) опиняється на рівні П-центру
майбутньої рибосоми.
Далі шляхом комплементарної взаємодії з цим кодоном відбувається зв’язування ініціюючої аатРНК, якою є Мет-тРНКМет. А остання, взаємодіючи з П-центром великої субодиниці, викликає
зв’язування і цієї субодиниці.
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Рис. 6.21. Функціональні центри рибосоми (а) та їхнє блокування антибіотиками в еукаріотів
(б) і прокаріотів (в)
Таким чином, формується своєрідний “бутерброд” з чотирьох основних компонентів: мала субодиниця, мРНК, аа-тРНК, велика субодиниця.
Однак, крім названих учасників, для складання активних рибосом конче потрібні й деякі білкові
фактори ініціації: eIF-1, eIF-2, eIF-3. Не зупиняючись на їхній дії, відзначимо, що всі вони відіграють
важливу, хоча й допоміжну роль.
Як підсумок ініціації трансляції, у П-центрі зібраної рибосоми опиняються ініціюючий кодон
мРНК (АУГ) і зв’язана з ним ініціююча аа-тРНК.
2. Елонгація. Процес елонгації (подовження пептидного ланцюга) має циклічний характер: приєднання кожної наступної амінокислоти здійснюється завдяки одному і тому ж циклу подій – незалежно
від того, скільки амінокислотних залишків уже міститься в пептидному ланцюгу: тільки один (як одразу після ініціації) чи більше сотні.
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У кожному циклі розрізняють три стадії:
1) зв’язування аа-тРНК. З А-центром рибосоми зв’язується наступна аа-тРНК, чий антикодон є
комплементарним кодону мРНК, що перебуває в цей час в А-центрі. У цьому процесі беруть
участь білкові фактори елонгації EF-1u та EF-1s;
2) замикання пептидного зв’язку. Воно відбувається в ПТФ-центрі завдяки пептидилтрансферазній реакції;
3) транслокація – переміщення мРНК разом з утвореною пептидил-тРНК відносно рибосоми на
відстань одного кодону. У процесі бере участь білковий фактор елонгації EF-2 – транслоказа.
4) На цьому цикл елонгації завершується і розпочинається наступний. Багаторазове повторення
таких циклів забезпечує введення амінокислотних залишків у пептидний ланцюг відповідно до
послідовності кодонів у мРНК.
3. Термінація. Сигналом про завершення трансляції є поява в рибосомі одного з “беззмістовних”
кодонів мРНК – УАА, УАГ чи УГА. Цей кодон пізнається вже не антикодоном аа-тРНК, а білковими
факторами термінації eRF-1 або eRF-2. Останні стимулюють гідроліз зв’язку між тРНК і пептидом. Після цього поліпептидний ланцюг, мРНК і тРНК покидають рибосому, а субодиниці останньої
від’єднуються одна від одної і готові розпочати синтез наступного пептидного ланцюга.
Процес трансляції, так само як і транскрипції, має конвеєрний характер. Це означає, що трансляція
однієї молекули мРНК здійснюється не однією, а багатьма рибосомами (рис. 6.22). Комплекс рибосом, що просуваються по ланцюгу мРНК, отримав назву полісоми (або полірибосоми).

Рис. 6.22. Полісома як структура, що здійснює конвеєрну трансляцію
Крім того, рибосоми можуть бути (1) мембранозв’язаними, тобто такими, що прикріплені до поверхні мембран ендоплазматичного ретикулуму – ЕПР (так званий шорсткий, або гранулярний ЕПР)
і (2) вільними, мембранонезв’язаними. Перші – забезпечують синтез (а) “експортних” (призначених
для виведення з клітин), (б) мембранних, (в) лізосомних і (г) пероксисомних білків. Другі – є майданчиками для синтезу білків (а) гіалоплазми, (б) мітохондрій і (в) ядра.
З огляду на складність трансляції можливими є різноманітні порушення цього процесу. Їх можна
розділити на 4 групи відповідно до кількості основних учасників (див. вище).
А. Порушення, пов’язані з мРНК. До таких можна віднести:
 порушення надходження мРНК з ядра в цитоплазму внаслідок недостатності ядерних транспортних білків, що утворюють комплекси з мРНК;
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 прискорене руйнування мРНК 3’-РНКазами. У цьому разі інтенсивність трансляції падає. І навпаки, у випадку уповільненої деградації мРНК біосинтез відповідного білкового продукту зростає, як це має місце при дії деяких онкогенних вірусів і перетворенні протоонкогенів у клітинні
онкогени (див. вище);
 розщеплення мРНК цитоплазматичними ендонуклеазами. Таким є один з механізмів дії інтерферонів, які пригнічують біосинтез як вірусних, так і власних клітинних білків;
 деградацію мРНК внаслідок РНК-інтерференції (див. далі);
 зв’язування мРНК з так званими “антисенсними” послідовностями (анти-мРНК), що можуть
міститися в складі ланцюгів ДНК, РНК або їхніх хімічних аналогів. Антисенсними (тобто антизмістовними) називають послідовності, що є комплементарними послідовностям мРНК (останні
є змістовними, бо кодують структуру поліпептидів). Якщо відбудеться взаємодія мРНК з антисенсними ділянками ланцюгів інших молекул, то така мРНК вже не може брати участь у процесах трансляції, оскільки, по-перше, на якомусь відрізку вона стає дволанцюговою, а, по-друге,
“блокуються” кодони цілої низки амінокислот. Зазначений принцип покладено в основу одного
з найновітніших методів лікування, що отримав назву антисенсної терапії (рис. 6.23). Її використовують з метою вимикання певного патологічного гена, структуру якого вже розшифровано. Для цього синтезують антисенсний олігонуклеотид, комплементарний певній ділянці мРНК
того гена, який хочуть “вимкнути”. Далі відбувається взаємодія такого олігонуклеотиду з мРНК,
унаслідок чого остання не транслюється, а отже, білковий продукт гена не утворюється. Таким
чином, незважаючи на наявність патологічного гена, він “замовкає”, тобто нічим себе не виявляє. Засоби антисенсної терапії сьогодні почали успішно використовувати в лікуванні злоякісних
пухлин, спадкових хвороб, вірусних інфекцій, цукрового діабету та ін.

Рис. 6.23. Принцип антисенсної терапії
Б. Порушення утворення аміноацил-тРНК. З урахуванням чинників, що беруть участь в утворенні аа-тРНК (див. вище), слід виділити такі групи причин, що обмежують трансляцію:
 дефіцит амінокислот. Особливо важливе значення має брак незамінних амінокислот, тобто таких, що не можуть синтезуватися в організмі (ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін,
треонін, триптофан, валін, аргінін, гістидин). Відсутність хоча б одної з зазначених амінокислот
унеможливлює синтез білків, до складу яких вони входять;
 дефіцит тРНК. Оскільки в геномі клітин міститься багато копій кожного виду тРНК і на одну
амінокислоту припадає від одного до шести її варіантів, то зазначений чинник навряд чи має
істотне значення для порушень процесів трансляції, оскільки природою створено надійний резерв, що запобігає цьому;
 недостатність аміноацил-тРНК-синтетаз. Відсутність або інактивація хоча б одного з 20 видів
цього ферменту буде унеможливлювати включення відповідної амінокислоти в пептидний ланцюг, а отже, спричинятиметься до порушень синтезу багатьох, якщо не всіх, білків;
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 дефіцит АТФ. Виникає в результаті порушень енергетичного обміну в клітинах. Основні його
причини та механізми представлено в главі 21.
В. Порушення, пов’язані з рРНК та субодиницями рибосом. В їхній основі можуть лежати такі
причини:
 зменшення кількості рРНК унаслідок порушення транскрипції генів, що кодують їхню структуру. До цього, зокрема, спричиняється антибіотик актиноміцин D, який має високу спорідненість
з ГЦ-парами, на які особливо багаті гени рибосомних РНК (див. вище);
 порушення формування в ядрі малих і великих субодиниць рибосом унаслідок дефіциту відповідних білків або порушення їхнього транспорту з ядра в цитоплазму;
 блокування (інгібування) функціональних центрів малих і великих субодиниць рибосом. У клітинах еукаріотів таку дію мають антибіотики циклогексамід (блокує ПТФ-центр) і пуроміцин
(блокує А-центр) (див. рис. 6.21). Останній є структурним аналогом аа-тРНК: містить ароматичну амінокислоту, зв’язану з аденозиноподібним нуклеотидом. А тому він займає А-центр
рибосоми і, не будучи зв’язаним з тРНК, перешкоджає переміщенню продукту реакції (пептидилпуроміцину) в П-центр. У такий спосіб пуроміцин перериває елонгацію пептидного ланцюга
з вивільненням пептидилпуроміцину.
Багато антибіотиків є специфічними інгібіторами трансляції у прокаріотів (бактерій) – без помітного
впливу (у терапевтичних дозах) на аналогічний процес у клітинах господаря. Це пов’язано з деякими
важливими, хоча й непринциповими, відмінностями механізму трансляції в про- і еукаріотів.
Г. Інактивація білкових факторів трансляції. Прикладами таких порушень можуть бути:
 інгібування факторів ініціації. У такий спосіб, зокрема, діють інтерферони, які через активацію
відповідної протеїнкінази зумовлюють фосфорилювання одного з факторів ініціації трансляції –
eIF-2. Останній у фосфорильованій формі втрачає свою активність і, як наслідок, ініціація стає
неможливою, тобто трансляція блокується на самому початку;
 інактивація факторів елонгації. Інгібування цих білкових факторів лежить в основі дії дифтерійного токсину. Він специфічно зв’язує та інактивує один з факторів елонгації, а саме фактор EF-2
(транслоказу). Як результат – пригнічується синтез білків у цілому;
 інактивація факторів термінації.
II. Порушення посттрансляційних процесів.
У результаті трансляції мРНК утворюється пептидний ланцюг з чітко визначеною послідовністю амінокислот. Далі розпочинаються так звані посттрансляційні процеси: (1) фолдинг, (2) модифікація і
(3) транспорт, – основне призначення яких полягає у формуванні нативної молекули білка, здатної
виконувати свої біологічні функції – і не будь-де, а в точно призначеному місці. Зазначені процеси не
є строго послідовними: вони можуть певним чином поєднуватися в часі і просторі.
1. Фолдинг. Наступним після трансляції етапом формування білка є фолдинг (від англ. fold – складка,
згин) – складання пептидного ланцюга в правильну тривимірну структуру. Якщо до складу білка входить кілька субодиниць, то фолдинг охоплює і об’єднання останніх в одну макромолекулу.
Для кращого розуміння цього процесу маємо згадати рівні структурної організації білків.
Так, розрізняють:
 первинну структуру – послідовність амінокислотних залишків, з’єднаних один з одним пептидними зв’язками (рис. 6.24). Саме первинна структура безпосередньо кодується послідовністю
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Рис. 6.24. Фрагмент пептидного ланцюга (первинна структура)











кодонів у мРНК і відтворюється при трансляції. Первинна структура білка – це пептидний ланцюг, що синтезується рибосомами;
вторинну структуру – найнижчий рівень просторової організації білка, який передбачає формування так званих α-спіралей (скручування в спіраль) і (або) β-структур (останні мають форму складчастого аркуша). Обидві ці форми виникають у результаті утворення водневих зв’язків
між хімічними групами остову пептидного ланцюга: -NO- однієї амінокислоти і –CO- другої,
яка віддалена в ланцюгу від першої кількома іншими амінокислотами. Вторинною структурою
завершується формування фібрилярних білків (колагену, міозину, α-кератину та ін.). Що ж до
глобулярних білків, то в їхніх молекулах у різних співвідношеннях можна виявити різні види вторинної структури (α-спіралі і β-структури), а також так звані безструктурні ділянки, тобто такі,
що не мають вторинної структури. Слід зазначити, що вторинна структура того чи того білка або
його фрагмента цілком визначається первинною структурою;
третинну структуру, що є характерною для глобулярних білків і яка являє собою певну конформацію білкової глобули, тобто укладку в просторі α-спіральних, β-структурних і безструктурних
ділянок пептидного ланцюга. На відміну від вторинної, третинна структура утворюється і утримується завдяки зв’язкам, що виникають безпосередньо між радикалами амінокислот. Характер
цих зв’язків залежить від природи радикалів (полярні чи неполярні, здатні до іонізації чи ні).
Загалом в утворенні третинної структури беруть участь 5 видів зв’язків (рис. 6.25):
дисульфідний зв’язок між залишками цистеїну. Є ковалентним, а тому найміцнішим. Інші являють собою нековалентні зв’язки, їх відносять до так званих слабких взаємодій;
іонні зв’язки між різнойменно зарядженими (а отже, гідрофільними) радикалами;
водневі зв’язки між полярними (як зарядженими, так і незарядженими) радикалами;
гідрофобні взаємодії між неполярними (тобто гідрофобними) радикалами;
ван-дер-ваальсові взаємодії, що є подібними до гідрофобних.

У білковій глобулі основна частина гідрофобних радикалів міститься в її середині (куди вони втікають від водної фази), а більшість гідрофільних радикалів – на її поверхні.
Слід зазначити, що формування третинної структури відіграє вирішальну роль у набутті білком
притаманної йому біологічної активності. З другого боку, зміна конформації (тобто третинної структури) білкових молекул є найважливішим способом регуляції цієї активності.
 четвертинну структуру. Про неї ведуть мову тоді, коли білок складається з кількох субодиниць
(напр., гемоглобін, що має таких чотири). Субодиниці зв’язуються між собою шляхом взаємодії
амінокислотних радикалів, розташованих на поверхнях, що контактують.
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Рис. 6.25. Види зв’язків, що беруть участь у формуванні третинної структури білків

Власне кажучи, фолдингом є формування третинної і, якщо білок її має, четвертинної структури – так званого нативного білка. Цей процес залежить від багатьох чинників, серед яких
головну роль відіграють такі:
1) первинна структура білка. Нині є доведеним, що всю інформацію про третинну структуру
білка закладено в його первинній структурі, тобто в послідовності амінокислот у пептидному
ланцюгу. Білок набуває строго визначеної конфігурації завдяки фізично-хімічним взаємодіям
своїх хімічних груп. Невеликі білки здатні самостійно, без будь-якої допомоги, утворювати відповідну третинну структуру. Це доводять численні факти того, що для відновлення третинної
структури білка (рефолдингу) після його денатурації достатньо всього лише припинити дію
агентів, що викликали денатурацію. Але підкреслимо, що зазначене є справедливим тільки для
невеликих білків;
2) вплив лігандів – молекул різної природи, що взаємодіють з так званими комплементарними (спорідненими) ділянками білків. Утворення комплексів між білком і лігандом може істотно впливати на конформацію протеїну. У деяких білків без відповідних лігандів узагалі неможливе формування третинної структури (напр., остеокальцину – без Ca2+, цитохрому С – без гему та ін.);
3) фактори фолдингу. Відносно недавно з’ясувалося, що у випадку більш крупних білків денатурація часто супроводжується агрегацією білка, а самостійний рефолдинг якщо й відбувається,
то дуже повільно і з дуже малим процентом виходу. Разом з тим було показано, що внесення в
середовище деяких білкових фракцій клітин значно полегшує рефолдинг денатурованих білків.
Звідси і виникло уявлення про допоміжні білки (або фактори) фолдингу.
Сьогодні фактори фолдингу поділяють на дві групи: (1) фолдази і (2) молекулярні шаперони. Фолдази – це ферменти фолдингу, потрібні для цього процесу в дуже малих (каталітичних) кількостях.
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Поки що виявлено два таких білки: (1) протеїндисульфідізомеразу (ПДІ) і (2) пептидилпролілізомеразу (ППІ). Перший з них, ПДІ, каталізує переміщення в білках дисульфідних зв’язків. Це означає,
що під його впливом у білковій молекулі, яка перебуває на етапі фолдингу, розриваються одні і замикаються інші дисульфідні зв’язки. Іншими словами, ПДІ розриває “неправильні”, випадково утворені
під час фолдингу зв’язки і натомість утворює “правильні” в строго визначених місцях.
Другий фермент, ППІ, каталізує так звану реакцію цис-транс-ізомеризації, тобто перехід радикалів проліну з транс-конфігурації в цис-конфігурацію і навпаки. Завдяки цьому пептидний зв’язок
отримує можливість робити в ділянці знаходження проліну такі згини, які ведуть до найоптимальнішої просторової структури білкової молекули.
Молекулярні шаперони – це група білків з дуже різними механізмами дії. Їх об’єднує те, що вони
потрібні для фолдингу в кількостях, порівнянних з концентрацією білків, яким вони допомагають формувати третинну структуру. Але незважаючи на це шаперони (як і фолдази) не входять до складу кінцевих продуктів фолдингу. Шаперони не визначають те, якою має бути просторова конфігурація білка,
але створюють умови для швидкого її формування. Принагідно зауважити, що слово “шаперон” в англійській мові означає літню даму, що супроводжує молоду дівчину на балах. Молекулярні шаперони,
по суті, мають таке ж призначення – опікуються становленням нових (“молодих”) білкових молекул.
Нині виділяють чотири основні функції шаперонів.
1. Забезпечення правильного фолдингу новоутворених білків. Ця функція має кілька аспектів. Поперше, шаперони попереджують утворення “неправильних” зовнішніх зв’язків між гідрофобними амінокислотними радикалами різних пептидних ланцюгів. У разі утворення таких зв’язків
відбувалася б агрегація новосинтезованих білкових молекул ще до завершення фолдингу. Звісна річ, що така агрегація перешкоджала б дальшому фолдингу цих молекул і створювала б непотрібний баласт у клітині. По-друге, шаперони перешкоджають утворенню “неправильних”
внутрішніх (у межах одного пептидного ланцюга) взаємодій. По-третє, шаперони сприяють лабілізації “неправильних” слабких зв’язків (якщо вони все ж таки утворилися) – для того щоб
пептидний ланцюг не опинився зафіксованим у “неправильній” конформації, а міг досягнути
найоптимальнішої.
2. Контроль за рефолдингом. Шаперони необхідні для повернення денатурованим білкам нативної
їх структури. Про цей аспект діяльності шаперонів поговоримо нижче.
3. Участь у деяких видах внутрішньоклітинного транспорту білків. Зокрема, шаперони потрібні
для транспортування (а) в лізосоми білків, що вже “відслужили” своє, та (б) у мітохондрії – новосинтезованих протеїнів (див. нижче).
4. Підтримання деяких білків у певній конформації, у стані ніби незавершеного фолдингу. У цьому
випадку шаперони не втрачають зв’язку з відповідним білком після завершення формування
його нативної структури.
Прикладом може бути білковий рецептор до глюкокортикоїдних гормонів, що міститься в цитоплазмі. За відсутності цих гормонів він зв’язаний з комплексом шаперонів. У такому стані в рецептора
закрита (екранована) так звана ядерна мітка – та частина пептидного ланцюга, що необхідна для проникнення білка всередину ядра. Після зв’язування глюкокортикоїдів шаперони дисоціюють, фолдинг
завершується і ядерна мітка опиняється на поверхні. Після цього рецептор, зв’язаний з глюкокортикоїдами, проникає в ядро і т. д.
Другий приклад – ядерні рецептори до інших стероїдних гормонів – естрогенів і прогестерону. Ці
білки теж зв’язані з шаперонами, але тепер незавершеність фолдингу спричиняється не до блокування ядерної мітки (бо комплекс уже міститься в ядрі), а до нездатності зв’язуватися з ДНК. Знову ж
таки, приєднання відповідного гормону зумовлює дисоціацію шаперонів, зміну структури рецептора
і зв’язування останнього з потрібним локусом ДНК.
Питання про те, у який спосіб шаперони здійснюють свої функції, залишається відкритим. Сьогодні інтенсивно вивчаються дві системи шаперонів, які діють як у клітинах прокаріотів, так і еукаріотів.
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 Система DnaK/DnaJ. Вона складається з шаперону DnaK (належить до сімейства білків Hsp70,
див. нижче) і “помічника”, або кошаперону, DnaJ – білка зі значно меншою молекулярною масою.
Система цих білків здійснює так званий котрансляційний фолдинг, тобто фолдинг, поєднаний з
трансляцією (рис. 6.26). Іншими словами, шаперони і кошаперони зв’язуються з поліпептидними
ланцюгами ще до закінчення трансляції – коли ці ланцюги продовжують перебувати на рибосомах.
Таке раннє зв’язування попереджує “неправильну” взаємодію всередині утворюваних пептидів і
агрегацію ланцюгів, що вивільнюються з рибосом. У процесі фолдингу неодноразово витрачається
АТФ, а по закінченні цього процесу для відокремлення шаперонів потрібен ще один фактор – GrpE.

Рис. 6.26. Здійснення котрансляційного фолдингу шаперонами DnaK/DnaJ
Якщо після цього білок ще не набув необхідної конформації, то на його поверхні залишаються радикали, здатні зв’язувати шаперони DnaK/DnaJ повторно. Вважають, що може бути кілька циклів
зв’язування і вивільнення цієї системи. Якщо ж і після цих багатократних циклів не вдається сформувати кінцеву конформацію білка (а це, як правило, досить великі білки зі складною просторовою
конфігурацією), то в процес вступає інша система шаперонів – GroEL/GroES, яка і завершує фолдинг.
 Система GroEL/GroES. До її складу входить шаперон GroEL (належить до сімейства білків
Hsp60, див. нижче) та кошаперон GroES, молекулярна маса якого у 6 разів менша. Білки системи
формують унікальний комплекс, що має вигляд двох “казанів”, які прилягають один до одного
днищами (рис. 6.27). Причому тільки один з них може бути закритий “кришкою” (кошапероном).
При потраплянні білка в один з таких “казанів” “кришка” закривається, після цього білок набуває необхідної остаточної конформації, “кришка” відкривається і нативний білок виходить із
“казана”. Процес завершення фолдингу і в цьому випадку потребує енергії АТФ.
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Рис. 6.27. Будова комплексу шаперонів GroEL/GroES
Порушення фолдингу, зважаючи на складність цього процесу, мають у своїй основі багато причин і
механізмів. Залежно від характеру змін, що відбуваються, можна виділити три основні типи порушень.
А. Незавершений фолдинг. Його причинами можуть бути:
 зміни первинної структури білків. Уже зазначалося, що саме вона визначає, якою мають бути
більш високі рівні організації білкових молекул: вторинна, третинна і четвертинна структури.
Звісна річ, що більшість генних мутацій (якщо не всі!), змінюючи послідовність амінокислот в
пептидних ланцюгах, спричиняє до порушення фолдингу. Як приклад можна навести цілу низку
спадкових хвороб. Так, при недостатності α1-антитрипсину, що виникає внаслідок відповідних
мутацій, має місце значне уповільнення фолдингу – в ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів накопичуються продукти незавершеного процесу, які утворюють агрегати. Оскільки транспорт і секреція останніх неможливі, то, з одного боку, у печінкових клітинах з’являються патологічні білкові включення (внутрішньоклітинна білкова дистрофія), а з другого – брак важливого
інгібітора протеолітичних ферментів у крові є причиною деструктивних змін у периферичних
органах і тканинах, зокрема розвитку емфіземи легень. Спадково зумовлені порушення дисоціації комплексу білка з шаперонами лежать в основі розвитку муковісцидозу (кістозного фіброзу);
 брак лігандів, необхідних для формування третинної і четвертинної структури білків. Так, дефіцит Ca2+ спричиняє до незавершеного фолдингу лактальбуміну – компонента ферментного
комплексу синтезу лактози, та остеокальцину – білка матриксу кісток. Недостатнє утворення
гема, що найчастіше виникає внаслідок дефіциту заліза, призводить до порушення утворення
нативної форми цитохрому С – важливого компонента дихального ланцюга в мітохондріях;
 недостатність шаперонів. Можливість такого механізму незавершеного фолдингу залишається
поки що теоретичною.
Б. Денатурація білка. Давно синтезовані білки, що до цього належним чином виконували свої
біологічні функції, можуть втрачати нативну конформацію, тобто четвертинну, третинну, а інколи і
вторинну структуру. Таке явище отримало назву денатурації. Серед причин денатурації білків – (а)
перегрівання, (б) високі дози іонізуючої радіації, (в) дія хімічних агентів: сильних кислот і лугів,
солей важких металів, органічних розчинників (алкоголь, хлороформ та ін.), (г) вільнорадикальне
окиснення (оксидаційний стрес).
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Денатурація виявляє себе тим, що білки (1) стають нерозчинними, (2) легко утворюють агрегати
між собою та з іншими білками і, що найголовніше, (3) втрачають здатність виконувати притаманні
їм біологічні функції, тобто стають функціонально неактивними.
Після денатурації білка можливими є три варіанти подій:
1) самостійний рефолдинг (ренатурація), тобто відновлення нативної конформації без будь-яких
допоміжних учасників. Він, як уже зазначалося, може відбуватися тільки з відносно невеликими
білками;
2) рефолдинг за участю шаперонів. Відкриттю цього механізму передували досліди, у яких було
показано, що синтез шаперонів значно зростає, коли клітина відносно довго перебуває в стресових (незвичних) умовах. Зокрема, інкубація клітин при температурі 42 °C спричиняє різке
збільшення так званих білків теплового шоку (клітинних стрес-білків), які є нічим іншим як
шаперонами. А тому шаперони часто позначають літерами Hsp (від англ. heat shock proteins). У
рефолдингу беруть участь шаперони різних сімейств – Hsp60, Hsp70, Hsp90 (цифри вказують на
молекулярну масу білків у кілодальтонах);
3) транспорт денатурованих білків у протеасоми з наступним протеолізом. Такий варіант подій розвивається в разі неспроможності шаперонів відновити нативну конформацію білка (рис.
6.28). Цей механізм здійснюється за участю особливої убіквітин-опосередкованої системи, про
яку мова піде далі.

Рис. 6.28. Рефолдинг і протеоліз – альтернативні варіанти змін денатурованого білка
Денатурація білків у клітині, так само як і незавершений фолдинг, вмикає стандартну реакцію, що
отримала назву “відповідь на неукладений білок”) (англ. unfolded protein response). Розвиток такої
відповіді пов’язаний з появою в структурах ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР) денатурованого
білка або білка з незавершеним фолдингом (рис. 6.29). Їхню присутність в ЕПР виявляє особливий
протеїн, умонтований у мембрани ЕПР. При взаємодії його сенсорної частини зі зміненими білками
відбувається конформаційна перебудова другого, оберненого до цитоплазми, домену (функціональної ділянки). Унаслідок цього активуються сигнальні шляхи, які ведуть до (1) збільшення утворення
шаперонів (Hsp), (2) зменшення трансляції відповідних мРНК і, за умов недостатності двох перших
механізмів, до (3) загибелі клітин – апоптозу, який започатковується активацією каспази-12, що міститься переважно в структурах ЕПР (див. главу 7).

ГЛАВА 6 МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

39

Рис. 6.29. Відповідь клітини на денатурацію білка
В. Патологічний фолдинг. Стійке неправильне формування нативної конформації білків може лежати в основі розвитку цілої низки хвороб. Серед них, безперечно, особливу увагу привертають так
звані пріонові хвороби – група тяжких недуг центральної нервової системи, зумовлена закономірно
повторюваним “неправильним” фолдингом одного, цілком визначеного білка. Цей білок, якщо він
перебуває в нормальній конформації, називають пріоновим білком і позначають PrPC (від англ. prionrelated protein, cellular). Виявляють його в мозку, проте функція цього білка досі невідома.
При деяких хворобах той самий поліпептид знаходять в дещо іншій конформації, для якої характерна підвищена схильність білка до агрегації. Такий протеїн назвали пріоном (від англ. proteinaceous
infection particle – білкова інфекційна частка) і позначили PrPSc (prion-related protein, scrapie). Вважають, що в такій формі білок не здатен виконувати свою звичайну функцію. Але найгірше полягає в
тому, що “неправильна” форма білка викликає перехід у таку ж форму і “правильних” форм. Як це
відбувається? Є думка, що пріони по відношенню до своїх вихідних молекул відіграють роль антишаперонів, що здійснюють начебто фолдинг навпаки. Більше того, процес, певне, є аутокаталітичним: новоутворені порції “зіпсованого” білка починають “псувати” чергові порції нативного білка – і
так далі, доки весь білок не стане “зіпсованим”. Процес проходить відносно повільно – хвороба розвивається протягом кількох років, але неповоротно веде до загибелі тварини чи людини.
Поява перших порцій пріону може бути пов’язана з такими причинами:
1) інколи, хоча вкрай рідко, це відбувається спонтанно – як результат помилки фолдингу;
2) дещо частіше бувають мутації гена PrP – такі, що сприяють неправильному фолдингу білка. Тоді
хвороба передається як спадкова;
3) найчастіше ж хвороба виникає в результаті вживання в їжу тих тканин тварин, що містять пріони. Тому-то ці білки і отримали назву інфекційних часток.
Пріони відрізняє ще одна важлива особливість – стійкість до протеаз. Саме завдяки їй окремим молекулам пріонів вдається проникати в незміненому вигляді зі шлунково-кишкового тракту в нервову
систему, де і запускається описаний вище автокаталітичний процес.
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Пріонові хвороби описані в різних видів тварин і в людини. У корів це губчаста енцефалопатія
(bovine spongiform encephalopathy – BSE), або коров’ячий сказ. Уживання людиною м’яса таких корів
викликає хворобу Крейтцфельда – Якоба. Крім того, серед туземців Нової Гвінеї відома ще одна
хвороба такої ж природи – куру, при якій на обличчі людини час від часу з’являються гримаси, що
імітують сміх. Є думка, що куру передається в результаті канібалізму. Нарешті, в овець хвороба має
назву свербець, або скрейпі: постійний свербіж заставляє тварин увесь час тертися об тверді поверхні
і предмети.
Інші варіанти патологічного фолдингу білків, що виникають унаслідок мутацій, старіння та ще
не з’ясованих чинників довколишнього середовища, можуть бути механізмом розвитку цілої низки
нейродегенеративних хвороб людини, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Хантінгтона, хвороба
Паркінсона та ін.
2. Модифікація. Велика кількість нативних білків містить у своєму складі хімічні структури, що
не є амінокислотами. Такі білки називають складними, а неамінокислотні їхні частини – простетичними групами. За характером простетичної групи складні білки поділяють на (а) глікопротеїни (див.
нижче), (б) ліпопротеїни (див. главу 25), (в) гемопротеїни (напр., гемоглобін, міоглобін, цитохроми),
(г) фосфопротеїни (напр., казеїн), (ґ) флавопротеїни (напр., сукцинатдегідрогеназа), (д) металопротеїни (напр., феритин, супероксиддисмутаза та ін.).
Одне з важливих завдань посттрансляційного процесингу протеїнів полягає в приєднанні до білкових
молекул відповідних простетичних груп. Саме ці реакції і складають основну суть хімічної модифікації новосинтезованих білків. Слід зазначити, що модифікація протеїнів часто відбувається паралельно з
фолдингом і тісно пов’язана з процесами транспортування білків. Звісна річ, вона має свої особливості,
що визначаються як видом простетичних груп, так і функціональним призначенням білків.
Як приклад, розглянемо деякі закономірності модифікації глікопротеїнів – складних білків, що
містять вуглеводний компонент. Останній, звичайно, представлений розгалуженими олігосахаридними ланцюжками. Глікопротеїни – дуже поширені в організмі білки. До них, зокрема, належать
деякі білки плазми крові (напр., α1-глікопротеїн), мембранні білки (напр., глікофорин, рецептори до
гормонів, білки-переносники, білки, що несуть антигенні детермінанти та ін.), майже всі лізосомні
ферменти. Як виявилося, вуглеводні компоненти таких білків мають схожий план будови. А тому й
не дивно, що схожою є послідовність подій, яка веде до утворення цих компонентів. Вона передбачає
кілька етапів, що відбуваються в різних відсіках клітини:
I етап – проходить в гіалоплазмі, де утворюється однакова для всіх білків “заготовка” – розгалужене олігосахаридне ядро з 14 мономерів. У нього входить 2 залишки N-ацетилглюкозаміну, 9 залишків
манози і 3 залишки глюкози. Синтез відбувається шляхом послідовного приєднання моносахаридних
залишків до спеціальної ліпідоподібної сполуки – доліхолфосфату (рис. 6.30).
II етап – відбувається в структурах ендоплазматичного ретикулуму. Завдяки гідрофобним властивостям доліхолфосфату його комплекс з оліхосахаридним ядром легко проходить через мембрани
у внутрішній простір ЕПР. Тут спеціальна трансфераза переносить ядра від доліхолфосфату на новосинтезовані білки – після завершення їх трансляції і фолдингу. Зв’язування олігосахариду з пептидним ланцюгом відбувається через амідний (NH2-CO-) залишок аспарагіну, а тому такий процес
позначають як N-глікозилювання. У результаті N-глікозилювання білки набувають одного чи кількох
стандартних олігосахаридних ядер.
Слід зазначити, що в ЕПС можуть відбуватися й інші види модифікації. Так, дуже важливим (особливо при утворенні колагену) є гідроксилювання залишків проліну й лізину. Воно здійснюється спеціальним ферментним комплексом, для функціонування якого потрібна аскорбінова кислота.
III етап – проходить в апараті Ґольджі, де відбувається специфічна для кожного виду білків
перебудова вуглеводного компонента глікопротеїнів. Так, майже завжди видаляється останній залишок глюкози і кілька залишків манози. Для деяких білків на цьому перебудова й завершується. В
інших випадках до певних місць ядра приєднуються ті чи ті додаткові залишки – галактози (та її похідних), нейрамінової кислоти (або такої її похідної, як сіалова кислота). Крім того, інколи шляхом
O-глікозилювання (зв’язування олігосахариду через гідроксильну (OH-) групу серину чи треоніну)
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Рис. 6.30. Глікозилювання білків в ЕПР
формуються нові олігосахаридні гілки. Важливим наслідком такої перебудови є те, що різні види глікопротеїнів набувають тільки їм властивих, специфічних рис. Ця обставина має дуже велике значення для сортування білків – процесу конче необхідного для дальшого транспортування їх від апарату
Ґольджі до місць призначення.
В основі порушень посттрансляційної модифікації білків можуть бути такі чинники:
 дефіцит хімічних елементів і сполук, що є простетичними групами білків або входять до їхнього
складу. Так, дефіцит заліза спричиняє порушення утворення гему, а отже, і гемопротеїнів. Брак
цинку, міді, селену та інших мікроелементів зумовлює відповідні зміни металопротеїнів, а дефіцит вітаміну B2 (рибоксину) – флавопротеїнів;
 порушення синтезу простетичних груп унаслідок недостатності відповідних ферментів і (або)
дефіциту факторів, потрібних для їхнього функціонування. Як приклад, можна навести так звану
залізорефрактерну анемію, що виникає внаслідок недостатності ферментів синтезу гема (див.
главу 30), а також гіповітаміноз C, основні прояви якого пов’язані з порушенням формування
повноцінного колагену. Останній, як уже зазначалося, потребує гідроксилювання проліну й лізину – реакцій, у яких бере участь аскорбінова кислота;
 порушення приєднання простетичних груп до пептидних ланцюгів. Причиною цього може бути
недостатність відповідних ферментів, а також речовин, що забезпечують транспортування простетичних груп від місць їхнього синтезу до структур ЕПР і апарату Ґольджі;
 розлади хімічної модифікації простетичних груп, яка відбувається в апараті Ґольджі. Один з прикладів – спадкова хвороба муколіпідоз II, або хвороба I-клітин. При ній не відбувається фосфорилювання манози у складі прелізосомних ферментів. Це порушує процес сортування: частина
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таких ферментів потрапляє не в лізосоми, а в позаклітинне середовище – у кінцевому підсумку
в кров. Лізосоми ж переповнюються глікозаміногліканами (субстратами лізосомних ферментів).
У підсумку, через порушення обміну останніх у сполучній тканині, у хворих дітей спостерігають
затримку розвитку й деформації скелету;
 дефіцит АТФ. Оскільки практично всі реакції хімічної модифікації білків є енергозалежними
(синтез і транспорт простетичних груп, їх приєднання до білків та ін.), то порушення енергозабезпечення клітин може бути чинником, що лімітує ці процеси.
3. Транспорт. Уже зазначалося, що синтез білків здійснюється рибосомами, зв’язаними і не
зв’язаними з мембранами ЕПР. А тому транспорт новоутворених білків у значній мірі залежить від
того, якими рибосомами вони синтезуються. Розглянемо особливості такого транспорту залежно від
місця здійснення трансляції.
На поверхні шорсткого ЕПР відбувається синтез білків, місцем функціонування яких є (а) позаклітинне середовище і кров (так звані “експортні білки”), (б) плазматична мембрана клітин, а також
мембрани гладкого і шорсткого ЕПР, апарату Ґольджі (мембранні білки), (в) лізосоми (лізосомні білки), (г) пероксисоми (пероксисомні білки). На рис. 6.31 показано основні етапи переміщення названих
груп білків.

Рис. 6.31. Транспорт білків, що синтезуються зв’язаними з мембранами і вільними рибосомами.
Цифрові позначення див. у тексті
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1. Важливою є та обставина, що вже саме місце синтезу білка визначає, куди він буде згодом транспортуватися. За деякими даними, “експортні” білки синтезуються в одних ділянках шорсткого ЕПР, мембранні – в других, лізосомні – у третіх. Залишається загадкою, яким чином мРНК
“знає”, куди, до якої частини ЕПР їй рухатися. Слід зазначити, що зв’язані з мембранами рибосоми нічим не відрізняються від вільних рибосом. Стають вони зв’язаними тільки в процесі
трансляції, а поза нею рибосоми, як про це вже йшла мова, перебувають у вигляді окремих
вільних субодиниць, відірваних від ЕПР. Звідси постає питання, яким чином рибосоми, що розпочали трансляцію, зв’язуються з мембранами ЕПР і в який спосіб утворювані ними пептидні
ланцюги проникають через мембрану всередину структур ЕПР.
У здійсненні цих процесів вирішальну роль відіграє так звана сигнальна послідовність (СП) (рис.
6.32), з якої завжди починається первинний пептидний ланцюг будь-якого з “експортних”, мембранних, лізосомних чи пероксисомних білків. Вона складається з 15-35 амінокислотних залишків. На
початку і в кінці СП містяться залишки з полярними радикалами, а в середині – неполярні, а отже,
гідрофобні. Така структура забезпечує взаємодію СП з відповідними шарами мембрани ЕПР. Після
проникнення всього пептидного ланцюга у внутрішній простір ЕПР, СП відщеплюється спеціальною
пептидазою (сигнальною пептидазою).

Рис. 6.32. Сигнальна послідовність амінокислот у пептидних ланцюгах, що синтезуються рибосомами ЕПР
На рис. 6.33 показано послідовність подій, учасниками яких є СП (окремі етапи позначено літерами).
А. Спочатку, як звичайно, в гіалоплазмі відбувається формування ініціаторного комплексу, до складу якого входять мРНК одного з білків, рибосома та аа-тРНК, що ініціює трансляцію (див. вище).
Розпочинається трансляція, і рибосома, залишаючись вільною, синтезує СП.
Б. У гіалоплазмі є спеціальні частки, що розпізнають СП (signal recognition particles – SRP). Вони
являють собою комплекси білок-РНК. Коли на вільній рибосомі з’являється СП, одна з таких
часток зв’язується з рибосомою і зупиняє трансляцію. У свою чергу, комплекс, що утворився, – мРНК-рибосома-СП-SRP – зв’язується з так званими докінг-білками, які знаходяться на
цитоплазматичній поверхні мембрани ЕПР. У такий спосіб відбувається зв’язування рибосоми
з ЕПР. При цьому СП відіграють роль “міток”, що визначають, які саме вільні рибосоми мають
бути прикріплені до ЕПР. Можливо, одночасно пізнається (за допомогою РНК, що входить
до складу SRP) і якийсь локус мРНК, що транслюється. Це могло би пояснити ту важливу
обставину, що синтез білків різного призначення відбувається в ЕПР, розміщеному в різних
частинах клітини.
В. Потім СП проникає (завдяки своїм гідрофобним радикалам) у ліпідну фазу мембрани ЕПР на всю
її глибину, після чого стає організатором, навколо якого особливим чином групуються мембранні
білки. У результаті такої взаємодії SRP повертається назад в гіалоплазму, а в місці знаходження
СП мембранні білки утворюють канал – поліпептид-транслокуючу пору, або транслокон.
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Г. Трансляція відновлюється (через дисоціацію
SRP), і пептидний ланцюг, довжина якого постійно збільшується, починає протягуватися
через пору у внутрішній простір ЕПР. При
цьому СП залишається фіксованою в ділянці
пори (що, можливо, зберігає структуру каналу), а пептидний ланцюг у місці проникнення
утворює петлю.
Ґ. По завершенню трансляції ланцюг втрачає
фіксацію з обох боків: з C-кінця – шляхом
від’єднання від рибосоми, а з N-кінця – завдяки сигнальній пептидазі, що відщеплює СП.
Після вивільнення в простір ЕПР поліпептидний
ланцюг зазнає фолдингу і модифікації, про які
мова йшла вище.
2. Наступний етап транспортування білків полягає в їхній “упаковці” в транспортні везикули, які переміщуються в напрямку від ЕПР
до апарату Ґольджі. Ці везикули утворюються в ділянках високої концентрації білків усередині ЕПР. Мембрана в такому місці починає все більше і більше вигинатися в зовнішній бік і, нарешті, відпупковується у вигляді
пухирця, що містить висококонцентрований
розчин білків (рис. 6.34). Із зовнішньої (цитоплазматичної) поверхні везикули покриті
особливим білком – клатрином, а тому їх ще
називають облямованими. Клатрин утворює
додаткову оболонку, яка не є суцільною, а має
структуру ґратки.
Транспортні везикули, що відпупкувалися від
ЕПР, дифундують до комплексу Ґольджі і зливаються з його мембранами. Транспортуванню білків від апарату Ґольджі до місць призначення передує їхнє сортування, у здійсненні якого, як уже
зазначалося, велике значення мають реакції модифікації вуглеводних компонентів.

Рис. 6.33. Процес трансляції в рибосомах
шорсткого ЕПР

3. “Експортні” білки потрапляють у спеціальні секреторні везикули. У них здійснюється
депонування білків, а після надходження відповідного регуляторного сигналу (нервового чи гуморального) активуються процеси екзоцитозу – основного механізму секреції. Відбір білків у секреторні везикули, способи депонування і
механізми вивільнення білкових продуктів мають свої особливості залежно від характеру секрету та багатьох інших чинників. З огляду на це вони будуть предметом обговорення в окремих
главах підручника.
4. Лізосомні білки мають своїм маркером певну амінокислотну послідовність. Після її “впізнавання” відбувається додаткове “мічення”, яке полягає в тому, що в олігосахаридному компоненті
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Рис. 6.34. Утворення везикул як засіб транспорту новосинтезованих білків від структур
ЕПР до комплексу Ґольджі
фосфорилюється залишок манози. На внутрішній поверхні мембрани апарату Ґольджі в деяких
місцях є рецептори до манозофосфату. Тому саме тут збираються лізосомні ферменти, і їхня
взаємодія з рецепторами, очевидно, є стимулом до початку утворення і відпупковування везикул. Більше того, у мембрані, крім рецепторів, є протонні насоси, що створюють всередині майбутніх лізосом кисле середовище. Зниження pH у лізосомах спричиняє до відокремлення (дисоціації) лізосомних ферментів від рецепторів. Після цього рецептори зосереджуються в окремих
групах – кластерах, які видаляються з лізосом у складі дрібних везикул, щоб повернутися назад
в апарат Ґольджі за новою “порцією” лізосомних ферментів.
5. Мембранні білки плазматичної мембрани та інших структур відбираються ще в процесі трансляції. Вважають, що вони не протягуються повністю через пору в мембрані ЕПР, а так і залишаються фіксованими в ній. Це відбувається завдяки тому, що в середній частині таких поліпептидних ланцюгів є досить протяжні гідрофобні ділянки. Потім ці білки (разом з прилеглими
ділянками мембрани) послідовно опиняються (а) у стінці транспортної везикули, що переміщується від ЕПР до апарату Ґольджі, (б) у мембрані цистерн цього апарату, (в) у стінці транспортних везикул, що переміщуються до плазматичної (або іншої) мембрани і зливається з нею. Слід
при цьому зазначити, що внутрішня поверхня мембран ЕПР, апарату Ґольджі і транспортних везикул завжди відповідає зовнішній поверхні плазматичної мембрани; таким чином, після злиття
везикул з плазматичною мембраною функціональні групи білків, що містилися всередині, опиняються назовні і навпаки.
6. Білки ЕПС. Після відпупковування везикул від цистерн ЕПС в них випадково можуть опинитися й такі білки, місце “служби” яких – ЕПС. Такими, зокрема, є фолдази, шаперони, ферменти
N-глікозилювання і гідроксилювання та ін. (див. вище). Очевидно, що такі білки мають повернутися з апарату Ґольджі назад в ЕПР. З’ясувалося, що всі вони мають схожу послідовність
з чотирьох амінокислотних залишків: -Ліз-Асп-Глю-Лей-. За цією ознакою білки пізнаються і
збираються в спеціальних везикулах, що повертаються в ЕПР.
Певну схожість механізмів, але й істотні відмінності має транспорт білків, що синтезуються на вільних рибосомах. До таких, як вже зазначалося, належать білки мітохондрій та ядра (див. рис. 6.31).
7. Мітохондріальні білки в переважній більшості (95 %) синтезуються вільними рибосомами гіалоплазми і лише 5 % припадає на внутрішньомітохондріальні рибосоми, у яких здійснюється
трансляція тієї мРНК, що утворюється на матриці мітохондріальної ДНК.
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Транспорт білків з гіалоплазми всередину мітохондрій відбувається в такій послідовності:
а) синтезований на вільних рибосомах мітохондріальний білок має сигнальну послідовність (СП)
(так само, як і білки, що утворюються рибосомами ЕПР, див. вище). Вона потрібна для проходження поліпептидного ланцюга через мітохондріальні мембрани в матрикс. Крім того, ланцюг
одразу ж зв’язується з шаперонами, які перешкоджають фолдингу;
б) після закінчення трансляції поліпептидний ланцюг зберігає зв’язок з шаперонами і дифундує до
мітохондрій. Тут він за допомогою СП перетинає (уже без шаперонів) обидві мітохондріальні
мембрани;
в) у матриксі мітохондрій відщеплюється СП, а інші шаперони забезпечують правильний фолдинг
білка, що прибув.
8. Ядерні білки, що синтезуються на вільних рибосомах, також мають СП і також проникають з
їхньою допомогою через пори в ядерній оболонці. Виняток хіба що складають гістонові білки,
які, через невеликі розміри і виражені гідрофобні властивості значної кількості власних хімічних
груп, не потребують СП.
Порушення процесів транспорту новоутворених білків можуть мати в своїй основі багато різних
механізмів. З викладеного вище випливає кілька висновків щодо таких механізмів:
 Причинами порушень зв’язування рибосом з мембранами ЕПР і проходження синтезованих пептидних ланцюгів у внутрішній простір ЕПР можуть бути:
а) чинники, що мають стосунок до амінокислотних сигнальних послідовностей (СП), а саме, неутворення СП (унаслідок делеції відповідної ділянки гена чи інших причин), зміна якісного їх
складу (точкові мутації), передчасне відщеплення або невідщеплення СП від пептидного ланцюга сигнальною пептидазою;
б) дефіцит або зміна властивостей SRP;
в) зменшення кількості докінг-білків або порушення їхньої здатності зв’язуватися з комплексами
мРНК-рибосома-СП-SPR;
г) порушення утворення мембранними білками поліпептид-транслокуючих пор.
 Транспорт білків в клітині може зазнавати змін унаслідок порушень механізмів утворення везикул структурами ЕПР і апарату Ґольджі, а також неправильного їх переміщення. Одна з таких
причин – дефіцит клатрину.
 В основі порушень секреції “експортних” білків, крім того, можуть лежати (а) розлади депонування білкового продукту (напр., брак цинку зумовлює неможливість депонування інсуліну), (б)
порушення механізмів екзоцитозу (одна з таких причин – дефіцит АТФ), (в) розлади регуляції
секреторного процесу.
 Патологічні зміни транспорту лізосомних ферментів (формування первинних лізосом) можуть
бути зумовлені (а) порушеннями додаткової модифікації білків (реакцій фосфорилювання залишків манози), (б) змінами з боку рецепторів до манозофосфату, (в) порушеннями діяльності
протонних насосів (одна з причин останнього – брак АТФ).
 Кількісні і якісні зміни СП можуть мати стосунок і до порушень транспорту білків з гіалоплазми
в мітохондрії та ядро. Крім того, переміщення новоутворених білків у мітохондрії може утруднюватися змінами шаперонів, що беруть участь у цьому процесі.
III. Деградація білків.
У клітинах постійно відбувається не тільки синтез, а й руйнування білків. Розпаду зазнають:
а) “старі” білки, тобто білки зі зміненою структурою, а отже, і функціональними властивостями. “Старіння” білків відбувається внаслідок їхньої модифікації під впливом вільних радикалів,

ГЛАВА 6 МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

47

опромінення, коливань температури тощо. Ясна річ, імовірність таких модифікацій зростає зі
збільшенням тривалості життя білкової молекули;
б) денатуровані білки – у разі неспроможності шаперонів відновити їхню нативну структуру (див.
вище);
в) білки з короткою тривалістю життя, зокрема регуляторні протеїни. Необхідність швидкого їх
руйнування пояснюється тим, що після виконання своєї сигнальної функції вони вже непотрібні.
Більше того, у разі порушення деградації тривала присутність таких білків стає навіть шкідливою, оскільки спотворює регуляцію;
г) білки з великою тривалістю життя – у разі зменшення інтенсивності або припинення їхнього
синтезу. За цих умов протеоліз (навіть при тій швидкості, з якою він відбувається в нормі) призводить до атрофії клітин. Таку картину спостерігають при зменшенні функціональної активності білків (напр., міозину при гіпофункції м’язів), а також за умов голодування;
ґ) екзогенні білки, що потрапляють в клітину різними механізмами ендоцитозу, а також синтезовані в клітині білки вірусного походження.
Руйнування білків у клітинах відбувається шляхом гідролізу пептидних зв’язків за допомогою протеолітичних ферментів. Сьогодні відомо два види структур, де здійснюється такий гідроліз: (1) лізосоми і (2) протеасоми.
I. Протеоліз у лізосомах.
У цих структурах відбувається розщеплення (а) екзогенних білків, що надходять у клітини шляхом
ендоцитозу, а також (б) “старих”, зі структурними і функціональними дефектами білків, що мають
велику тривалість життя. Виявлення таких протеїнів та їхній транспорт у лізосоми є однією з функцій
шаперонів (див. вище).
Порушення розщеплення білків у лізосомах відбувається при недостатності відповідних лізосомних ферментів і призводить до розвитку цілого ряду хвороб накопичення.
II. Протеоліз у протеасомах.
Протеасоми являють собою циліндричні структури, що містять велику кількість різних протеаз. Тут
проходить руйнування білків з коротким строком життя (регуляторних білків), а також денатурованих
білкових молекул. Воно відбувається за участю так званої убіквітин-опосередкованої системи. До
складу останньої входять (а) убіквітин (Убн) – низькомолекулярний білок (76 амінокислотних залишків), який зв’язується з білком-”мішенню” і в такий спосіб ніби “мітить” його; (б) фермент, що
активує Убн (E1), (в) фермент, що здійснює кон’югацію Убн (E2), (г) Убн-лігаза (E3).
Послідовність подій, у яких бере участь убіквітин, показано на рис. 6.35.
1. Ензим E1 активує молекулу убіквітину. Ця реакція потребує енергії АТФ.
2. Убіквітин переноситься на другий фермент – E2.
3. Ензим E3 розпізнає молекулу білка, що має бути зруйнована. Комплекс Убн-E2 наближається до
протеїну.
4. Убіквітинова “мітка” переноситься з E2 на молекулу-мішень. Ензими E2 та E3 вивільнюються.
5. Додаткові молекули убіквітину утворюють короткий ланцюжок.
6. Убіквітиновий ланцюжок наближається до відкритої протеасоми. Зв’язок з маркером розривається, а молекула білка надходить усередину протеасоми, де відбувається її руйнування.
Вважають, що порушення убіквітин-опосередкованої системи можуть бути причетними до розвитку
цілої низки патологічних процесів і хвороб, зокрема злоякісних пухлин, уроджених вад розвитку, порушень функції імунної системи і противірусного захисту (див. відповідні глави підручника).
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Рис. 6.35. Убіквітин-опосередкована система протеолізу. Пояснення в тексті

6.2. РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ І БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БІЛКІВ
Здійснення різноманітних функцій білків залежить від (1) їхньої кількості (кількісна характеристика) і (2) біологічної активності окремих білкових молекул (якісна характеристика). І перше, і друге є
об’єктами досконалої регуляції, яка підпорядковує роботу генетичного апарату, механізмів біосинтезу
та видозмін білків структурним, функціональним і метаболічним потребам клітин та організму в цілому.
Регуляція експресії генів і біологічної активності білків має важливе значення не тільки для індивідуального розвитку і функціонування організму – вона є одним з провідних чинників, що втягуються
в патогенез багатьох, якщо не всіх, патологічних процесів і хвороб. З одного боку, регуляторні механізми самі по собі можуть бути об’єктом первинних чи вторинних порушень (власне патологічних
змін), що виникають під впливом зовнішніх і внутрішніх патогенних факторів. З другого ж боку – без
механізмів такої регуляції неможливим є здійснення більшості захисних компенсаторних реакцій –
невід’ємного компонента будь-якої хвороби.

ГЛАВА 6 МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

49

Ураховуючи складну ієрархію і багатокомпонентність регуляторних процесів, у цій частині глави
ми розглянемо тільки ті, що є кінцевими етапами реалізації регуляторних сигналів більш високого рівня (гуморальних, нервових). Останні будуть предметом окремого обговорення у відповідних главах.
Як зазначалося вище, експресія генів – це реалізація генетичної інформації через утворення певних
білкових продуктів. Центральними ланками цього процесу є транскрипція і трансляція. Саме вони і
є основними об’єктами регуляції експресії генів (рис. 6.36).

Рис. 6.36. Основні напрями регуляції експресії генів на молекулярному рівні

6.2.1. РЕГУЛЯЦІЯ ТРАНСКРИПЦІЇ
Як відомо, геном людини містить близько 30 тис. генів. Залежно від того, працюють вони чи
“мовчать”, їх можна розділити на три групи (рис. 6.37):
1) конститутивні гени кодують білки, завжди необхідні клітині, а тому на їхній матриці безперервно і з відносно сталою швидкістю здійснюється транскрипція – незалежно від будь-яких
регуляторних впливів. Конститутивні гени несуть інформацію про білки, що виконують життєво важливі функції в клітині, наприклад, ферменти центральних метаболічних шляхів, білкові
фактори трансляції тощо;
2) регульовані гени – це гени, що є об’єктом механізмів регуляції. Залежно від характеру регуляторних сигналів ці гени можуть працювати або “мовчати”. Гени, які для своєї роботи потребують
активації, називають індуцибельними. А ті, що “замовкають” під впливом регуляторного сигналу, – репресибельними;
3) вимкнені гени. Так називають гени, що є неактивними протягом усього життя клітини. До таких,
зокрема, належать гени, що визначають ранні етапи онтогенезу та диференціювання клітин.
Так, наприклад, у нервових клітинах вимкненими є гени, що кодують гемоглобін, міоглобін,
травні ферменти та ін., а, скажімо, у м’язових клітинах ніколи не працюють гени ферментів
синтезу нейромедіаторів, мієліну тощо.
Отже, коли мова йде про регуляцію транскрипції, то мають на увазі процеси, пов’язані тільки з однією з наведених вище груп генів, а саме – регульованих.
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Рис. 6.37. Класифікація генів залежно від характеру і механізмів їхньої експресії
Центральною ланкою регуляції транскрипції є ініціювання цього процесу (див. вище). Регуляторні впливи на транскрипцію здійснюються за допомогою спеціальних регуляторних білків, кількість
яких у клітинах людини перевищує 2 тис. (дані на 2005 р.).
Білки-регулятори транскрипції мають у своїй структурі так звані домени – відносно відокремлені і функціонально самостійні ділянки білкової молекули, здатні взаємодіяти з іншими молекулами. У регуляторних білках розрізняють дві групи доменів: (1) домени, які зв’язуються зі специфічними ділянками ДНК, і (2) домени, що взаємодіють з відповідними структурами інших білкових
молекул.
Вивчення структури білків-регуляторів транскрипції показало, що їхні домени, здатні
зв’язуватися з ДНК, мають схожу будову, яку можна описати у вигляді трьох основних варіантів (рис. 6.38):
 білки з доменом у вигляді “спіраль – поворот – спіраль” (англ. Helix – turn – helix). У цих
білках ділянка, що пізнає специфічний сайт ДНК, складається з двох α-спіралей, з’єднаних
так званими “лінкерними” ділянками білкової молекули. З них одна спіраль безпосередньо
зв’язується з ДНК, специфічно взаємодіючи з певною послідовністю нуклеотидних пар. Білки
з таким доменом особливо поширені серед прокаріотів – вони, як правило, виконують функцію репресорів;
 білки, що містять гомеодомени (англ. homeodomain). Ці протеїни є продуктами так званих гомейотичних генів в еукаріотів, тобто генів, відповідальних за ембріональний розвиток. За допомогою таких білків здійснюється керування розвитком організму шляхом вмикання одних і
вимикання інших генів. Відмінна риса цих білків – наявність у них однотипових доменів, що їх
називають (за функцією генів, які їх кодують) гомеодоменами. Гомеодомени кодуються гомеобоксами, що є екзонами гомейотичних генів (див. главу 13);
 білки, що містять “цинкові пальці” (англ. zinc fingers). Білки цього сімейства мають подібні до
пальців структури. Кожна з них стабілізована атомом цинку, який утворює чотири координаційні зв’язки з двома залишками цистеїну і двома залишками гістидину пептидного ланцюга. На
зовнішній поверхні “пальця” міститься α-спіраль, що специфічно пізнає певну послідовність
нуклеотидних пар ДНК. Кількість “пальців” у різних білків неоднакова і може сягати кількох
десятків. До цього сімейства входить багато білків еукаріотів, у тому числі внутрішньоклітинні
білки- рецептори стероїдних гормонів.
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Рис. 6.38. Характеристика білків-регуляторів транскрипції за типом доменів, що здійснюють взаємодію
з ДНК та іншими білками
Крім доменів, що специфічно зв’язуються з ДНК, регулятори транскрипції мають домени, за допомогою яких взаємодіють (а) або з РНК-полімеразою, (б) або іншими регуляторними білками, (в) або
іншими субодиницями одного й того ж білка-регулятора.
У клітинах еукаріотів регуляторні білки найчастіше містять домени одного з двох типів: (1) лейцинову “застіжку” (англ. leucine zipper), яка з’єднує дві субодиниці регуляторного білка завдяки
гідрофобним взаємодіям між лейциновими залишками поліпептидних ланцюгів, або (2) домен типу
“спіраль – петля – спіраль” (англ. Helix – loop – helix).
Тут важливо зазначити, що за механізмом впливу на РНК-полімеразу регулятори транскрипції можна поділити на дві категорії (рис. 6.39):
 регуляторний білок має як домен, що специфічно зв’язується з відповідною ділянкою ДНК, так
і домен, що безпосередньо взаємодіє з РНК-полімеразою;
 система регуляції складається щонайменше з двох білків: один з них має домен зв’язування з
ДНК, а другий – домен, що взаємодіє з РНК-полімеразою. Після того, як до відповідного сайту
ДНК приєднається перший білок, відбувається його взаємодія з іншим, не зв’язаним з ДНК, протеїном. Домен останнього чинить вплив на РНК-полімеразу і змінює її активність.
За характером впливу на процеси транскрипції виділяють три типи регуляторних білків
(табл. 6.1):
1) загальні фактори транскрипції. Це білки, необхідні для зв’язування РНК-полімерази з промотором (напр., TBP-білок, TAF-білки та ін.). Про них мова йшла вище, коли розглядався процес
ініціації транскрипції;
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Рис. 6.39. Механізми взаємодії білків-регуляторів транскрипції з РНК-полімеразою.
РБ – регуляторний білок
Таблиця 6.1.

Порівняльна характеристика білків, що регулюють транскрипцію генів
Тип регуляторних
білків

Місце зв’язування
з ДНК

Ефект

Організми, в яких
вони діють

Загальні фактори
транскрипції

Промотор

Започатковують
транскрипцію

Прокаріоти, еукаріоти

Білки-репресори

Ділянка між промотором
і геном (оператор)

Унеможливлюють
транскрипцію

Переважно прокаріоти

Транскрипційні
фактори

Енхансери

Посилюють
транскрипцію

Переважно еукаріоти

2) білки-репресори. Вони перешкоджають зв’язуванню РНК-полімерази з промотором, а отже,
унеможливлюють транскрипцію відповідного гена. Часто ділянка ДНК, з якою зв’язуються
білки-репресори, розташована між промотором і власне геном. У прокаріотів вона має назву
оператора;
3) білки-активатори. Ці протеїни значно посилюють взаємодію РНК-полімерази з промотором,
унаслідок чого активність ферментного комплексу, а отже, і швидкість транскрипції зростають.
Білки-активатори часто називають транскрипційними факторами. Вони є основним інструментом регуляції експресії генів в еукаріотів і людини зокрема. Одна частина транскрипційних
факторів (на рис. 6.39 вони позначені як РБ1) має домени, що зв’язуються з енхансерами – ді-
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лянками ДНК, розташованими на певній відстані від промоторів (див. вище). Їх ще називають
трансактиваторами. Друга частина – це коактиватори (на рис. 6.39 позначені РБ2). Ці білки,
з одного боку, взаємодіють з трансактиваторами, а з другого – з РНК-полімеразним комплексом
і (або) загальними факторами транскрипції.
Понад 40 років тому лауреати Нобелівської премії F. Jacob і J. Monod сформулювали фундаментальні
принципи регуляції експресії генів. Сьогодні розрізняють два механізми такої регуляції: (1) негативну
і (2) позитивну (рис. 6.40).
Негативна регуляція здійснюється за допомогою білків-репресорів. Зв’язування репресора з ДНК
залежить від того, у якому стані перебуває білок: у комплексі з певною сигнальною молекулою
(лігандом) чи ні. Можливими є два варіанти (на рис. 6.40 позначені як “а” і “б”):

Рис. 6.40. Основні принципи регуляції транскрипції генів
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а) репресор зв’язаний з ДНК – транскрипція не відбувається. Поява сигнальної молекули спричиняє від’єднання репресора від ДНК – настає дерепресія гена і він починає працювати;
б) репресор зв’язаний з ДНК тільки при наявності сигнальної молекули. У цьому разі транскрипція
не можлива. Зникнення сигнальної молекули призводить до від’єднання репресора від ДНК, а
отже, до дерепресії гена. Транскрипція відбувається.
Позитивна регуляція здійснюється за допомогою білків-активаторів (транскрипційних факторів).
Її варіанти позначені на рис. 11.40 як “в” і “г”:
в) при зв’язуванні активатора з ДНК посилюється транскрипція. Поява сигнальної молекули призводить до розриву зв’язку активатора з ДНК і, як наслідок, до послаблення транскрипції;
г) посилення транскрипції відбувається тільки при наявності сигнальних молекул. Якщо останні
зникають, то активатор від’єднується від ДНК і швидкість транскрипції зменшується.
Слід зазначити, що в клітинах еукаріотів, на відміну від прокаріотів, варіанти позитивної регуляції є
провідними, вони мають значно більше значення, ніж механізми негативної регуляції.
Процеси транскрипції можуть відбуватися тільки на тих ділянках ДНК, що є доступними для відповідних регуляторних білків і РНК-полімерази. Така доступність залежить від стану, у якому перебуває хроматин (комплекс ДНК з білками-гістонами): більш конденсованому (гетерохроматин) чи
менш конденсованому (еухроматин). У ділянках гетерохроматину транскрипція неможлива, вона
може здійснюватися тільки за умови переходу гетерохроматину в еухроматин. Такий перехід відбувається внаслідок ацетилювання гістонів за допомогою спеціальних ферментів. Зворотний процес –
деацетилювання – призводить, навпаки, до конденсації хроматину, що унеможливлює транскрипцію
відповідної ділянки ДНК. Таким чином, у клітинах еукаріотів є ще один шлях регуляції транскрипції:
ацетилювання – деацетилювання гістонів. Зміна активності ферментів, що здійснюють ці реакції,
може бути механізмом, через який різні регуляторні чинники впливають на інтенсивність процесів
транскрипції.
Як зазначалося вище, сьогодні відкрито понад 2 тис. білків, причетних до регуляції транскрипції,
у тому числі і в організмі людини. Як приклад, наведемо кілька з них, що мають важливе значення у
розвитку різних патологічних процесів і хвороб.
Білок p53 (p – protein, 53 – молекулярна маса в кілодальтонах) є одним з найважливіших транскрипційних факторів, бо бере участь у регуляції життєво необхідних процесів у клітинах. Цей білок
(або його ген) активується при різноманітних ушкодженнях клітинних структур, зокрема, (а) при
значних ушкодженнях ДНК, (б) порушенні розходження хромосом під час мітозу, (в) руйнуванні
мікротрубочок та ін.
Сам білок p53 регулює транскрипцію щонайменше трьох груп генів:
1) активує гени, що відповідають за зупинку поділу клітин;
2) активує гени, що запускають апоптоз, і водночас пригнічує гени, що стримують цей процес
(див. главу 7);
3) активує гени, що гальмують ангіогенез (утворення нових кровоносних судин).
У підсумку, клітина через білок p53 відповідає на ушкодження своїх структур (а) або затримкою на тій
чи тій стадії мітотичного циклу і виправленням порушень, (б) або (при неможливості репарації) припиненням поділу і переходом у процес клітинного старіння; (в) або (при потенційній небезпеці, що
її створює ушкоджена клітина для свого оточення) запуском апоптозу, іншими словами, самогубства.
Зокрема, апоптозу серед інших зазнають і клітини, у яких відбулася пухлинна трансформація.
У цьому зв’язку стає зрозумілим, чому білок p53 одночасно гальмує ангіогенез: це ще один спосіб
обмеження пухлинного росту. Слід зазначити, що в більшості злоякісних пухлин функції білка p53 є
в тій чи тій мірі порушеними. Докладно про це йтиметься в главі 19.
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Ядерний фактор NF-κB (nuclear factor kappa B) є ще одним прикладом життєво важливих транскрипційних факторів. Серед об’єктів його регуляції – гени, що контролюють (а) процеси проліферації клітин, (б) стійкість клітин до дії різних ушкоджувальних чинників, (в) запалення, (г) механізми
імунної відповіді і неспецифічного імунітету.
Сьогодні доведено, що підвищена активність NF-κB може спричиняти до розвитку злоякісних пухлин, хронічного запалення, порушень імунологічної реактивності та інших патологічних процесів.
У наступних главах ми неодноразово будемо повертатися до різних транскрипційних факторів з
огляду на їхню участь у патогенезі хвороб.

6.2.2. РЕГУЛЯЦІЯ ТРАНСЛЯЦІЇ
Трансляція є другим (після транскрипції) основним об’єктом регуляції діяльності генів. У цій главі
ми вже розглядали сутність трансляційних процесів і численні їх компоненти, що можуть зазнавати
різних впливів. Тут ми зупинимося тільки на одному з недавно відкритих фундаментальних механізмів регуляції трансляції, що отримав назву РНК-інтерференції. За відкриття цього механізму A. Fire і
C. Mello здобули в 2006 році звання лауреатів Нобелівської премії в галузі біології і медицини.
РНК-інтерференція – це специфічне інгібування одноланцюгової мРНК за допомогою процесу,
що започатковується дволанцюговими молекулами РНК (англ. double-stranded RNA – dsRNA).
Вивчення РНК-інтерференції було започатковано простими, але дуже елегантними дослідами на
класичному об’єкті генетичних досліджень – черв’яку Caenorhabditis elegans (C. elegans) (рис. 6.41).

Рис. 6.41. Відкриття РНК-інтерференції у C. elegans
Якщо вводити в клітини черв’яка одноланцюгову РНК, що несе код м’язового білка, – так звану
“змістовну” РНК (англ. sense RNA); або комплементарну їй одноланцюгову “антизмістовну” РНК
(antisense RNA), то в потомстві такого черв’яка жодних змін м’язової активності не виникає. У разі
ж одночасного введення в клітини обох варіантів РНК (“змістовної” і “антизмістовної”) у цього
черв’яка розвивається потомство з порушеною руховою активністю (судомні скорочення), характерною для організмів, у яких відсутній ген м’язового білка. Що ж відбулося? При одночасному введенні одноланцюгових комплементарних молекул РНК вони взаємодіють між собою і утворюється
дволанцюгова РНК, яка певним чином заставляє “замовкнути” відповідний ген.
Сьогодні з’ясовано, у який спосіб dsRNA посилає в “нокдаун” специфічний для неї ген. Для цього
існує спеціальний складний механізм, у якому беруть участь численні спеціалізовані білки. Події, що
розвиваються після появи в клітині dsRNA, мають таку послідовність (рис. 6.42).
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Рис. 6.42. Механізми РНК-інтерференції. Пояснення в тексті
1. dsRNA зв’язується з білковим ферментним комплексом, що отримав назву Dicer (“гравець у кості”). Dicer розрізає dsRNA на короткі дволанцюгові фрагменти siRNA (small interfering RNA).
2. siRNA включаються в RISC-комплекс (RNA-induced silencing complex), до складу якого входять
білки з сімейства Argonaute. У процесі утворення активованого RISC siRNA розплітаються, після чого в складі комплексу залишається тільки фрагмент “антизмістовного” ланцюга siRNA.
3. Фрагмент РНК у складі RISC-комплексу розпізнає комплементарні послідовності нуклеотидів
на мРНК (mRNA) і зв’язується з ними.
4. Білки Argonaute розщеплюють мРНК якраз посередині ділянки комплементарності, що її розпізнає ланцюг siRNA. Після цього утворені дві частини мРНК зазнають гідролізу, який каталізується РНКазами.
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Таким чином, мРНК, що несе інформацію від відповідного гена, руйнується.
А раз так, то трансляція не відбувається
і білковий продукт не синтезується. За
цим кінцевим ефектом механізм РНКінтерференції є нічим іншим як “вимиканням” гена, що його позначають як
“генетичний нокдаун” (про “генетичний
нокаут” ведуть мову тоді, коли експресія гена припиняється унаслідок припинення його транскрипції, див. главу 12 ).
Яке ж значення має РНК-інтерференція
для життєдіяльності клітин в умовах
норми і патології? Сьогодні є підстави
стверджувати, що цей механізм регуляції експресії генів відіграє важливу роль
у багатьох процесах.
 Захист проти вірусів. Серед РНКвірусів є такі, що містять дволанцюгову РНК. Проникнення таких вірусів у клітини запускає механізми
РНК-інтерференції, що призводить
до руйнування вірусної РНК. Саме
цим пояснюється та обставина, що
віруси з дволанцюговою РНК у своїй більшості не є патогенними для
багатьох організмів, у тому числі і
людини.
 Захист геному від транспозонів.
Про рухливі елементи геному –
транспозони – мова вже йшла на
початку глави. Багато транспозонів
здійснюють міграцію завдяки тому,
що спочатку синтезується РНКкопія відповідної ділянки ДНК, а
Рис. 6.43. Роль мікро-РНК в регуляції експресії генів
потім на цій копії знову ДНК, яка
і вмонтовується в нове місце геному. Частина синтезованих молекул РНК часто утворює дволанцюгові молекули, які і стають
об’єктом РНК-інтерференції. У такий спосіб зменшується ймовірність того, що транспозони завдадуть шкоди генетичному апарату при переміщенні в “неправильне” місце.
 Регуляція експресії генів. Стало відомо, що сотні генів у нашому геномі кодують дуже короткі
молекули РНК, названі мікро-РНК (англ. miRNA). Цікаво, що вони містять фрагменти інших
генів. Молекули таких miRNA можуть формувати дволанцюгові структури, що запускають механізми РНК-інтерференції, і в такий спосіб блокувати синтез продуктів відповідних генів (рис.
6.43). Регуляція експресії генів за участю miRNA відіграє важливу роль у реалізації програм індивідуального розвитку організму, а також у здійсненні контролю за основними функціями клітин.
 Використання в експериментальних дослідженнях і клінічній медицині. Сьогодні є можливість штучно отримувати дволанцюгові РНК, що несуть інформацію про структуру певної частини гена, діяльність якого хочуть досліджувати. Введення таких РНК в клітини через механізм
РНК-інтерференції заставляє відповідний ген “замовкнути” (“генетичний нокдаун”), що дає змогу вивчати ті порушення в організмі, які виникають унаслідок припинення діяльності цього гена.
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Привабливою видається перспектива використання дволанцюгових РНК і для лікування хвороб. Є
дані про те, що завдяки введенню таких РНК експериментальним тваринам вдалося вимкнути ген,
який зумовлює високий рівень холестеролу в плазмі крові і розвиток атеросклерозу. Подібні дослідження ведуться з метою лікування вірусних інфекцій, злоякісних пухлин, серцево-судинних та
ендокринних хвороб.

6.2.3. РЕГУЛЯЦІЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БІЛКІВ
Регуляція експресії генів через вплив на процеси транскрипції і трансляції лежить в основі довготривалих регуляторних механізмів і виявляє себе, у кінцевому підсумку, зміною кількості (збільшенням
чи зменшенням) синтезованих білкових продуктів.
Проте процеси життєдіяльності постійно вимагають швидких термінових реакцій біологічних
структур на різні зовнішні і внутрішні чинники. Такі реакції стають можливими завдяки здатності
білкових молекул змінювати свою біологічну активність залежно від конкретних обставин, що склалися. Перехід білків з неактивного стану в активний і навпаки складає сутність негайних реакцій
багатьох структур на дію різних регуляторних сигналів. В основі змін біологічної активності білків
можуть лежати такі механізми.
I. Взаємодія білків з лігандами.
Лігандами називають молекули, здатні оборотно зв’язуватися з білками і в такий спосіб змінювати
їхню функцію. Лігандом може бути будь-який тип молекул, у тому числі й інші білки. Ліганд здатен
взаємодіяти лише з певною ділянкою білкової молекули, яку називають місцем зв’язування (англ.
binding site). Вона є комплементарною до ліганду за своїми (а) розмірами, (б) формою, (в) електричним зарядом і (г) гідрофобними чи гідрофільними властивостями. Усе це надає взаємодії ліганд-білок рис специфічності: з-поміж багатьох тисяч різних молекул, що є в оточенні, білок селективно
зв’язується тільки з одним або кількома їх типами. Окремі білки можуть мати по декілька різних
місць зв’язування з різними лігандами. Зв’язування білка з одним лігандом може змінювати його
здатність взаємодіяти з іншими. При зв’язуванні ліганду з білком відбувається зміна конформації
останнього, унаслідок чого він (а) або набуває біологічну активність (позитивна регуляція), (б) або,
навпаки, її втрачає (негативна регуляція).
За наведеним механізмом, зокрема, здійснюється:
а) регуляція активності багатьох внутрішньоклітинних (регуляторних) ферментів. У цьому випадку мову ведуть про алостеричну регуляцію. Зв’язування ферменту з лігандом (напр., кінцевим
чи проміжним продуктом метаболічного шляху, субстратом, регуляторними молекулами тощо)
веде до зміни просторової структури ферменту таким чином, що його активний центр або “ховається” від субстратів біохімічної реакції (гальмування активності), або, навпаки, стає для них
доступним (активація ферменту);
б) сприймання гуморальних регуляторних сигналів білками-рецепторами. У цьому разі сигнальні
молекули гормонів, медіаторів, біологічно активних речовин, факторів росту тощо є лігандами,
при специфічному зв’язуванні з якими білок-рецептор змінює свою конформацію і набуває властивості (у різний спосіб) передавати сигнал іншим посередникам;
в) здійснення транспорту речовин. Тут, як правило, лігандами виступають самі речовини, що транспортуються (кисень для гемоглобіну, іони для білків іонних каналів та іонних насосів тощо).
Взаємодія цих лігандів з відповідними білками змінює конформацію останніх у бік, сприятливий
для виконання їхньої функції. Так, приєднання однієї молекули кисню до гемоглобіну полегшує
зв’язування наступних, збільшення концентрації іонів призводить до відкривання (чи закривання) відповідних трансмембранних каналів, активує роботу білків, що здійснюють активний
транспорт тощо.
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II. Взаємодія білків з білками.
Активність багатьох білків залежить від взаємодії з іншими білками. В одних випадках білок виявляє
свою функцію тільки при утворенні комплексів з іншими протеїнами, в інших – він втрачає свою
активність при такій взаємодії.
Прикладами першого може бути хоча б діяльність механізмів, що були предметом обговорення в цій главі, – ДНК-полімерази, білків-ініціаторів транскрипції, білків, що здійснюють трансляцію тощо. Втрата ж активності білкових молекул, наприклад, відбувається при взаємодії протеолітичних ферментів плазми крові з білковими інгібіторами (антитромбіном III, α1-антитрипсином,
α2-макроглобуліном та ін.). Приміром, міозин виконує свою функцію при взаємодії з актином,
зв’язування ж його з іншим білком – тропоміозином, навпаки, унеможливлює процес скорочення.
За принципом, що розглядається, часто здійснюється і регуляція активності білків, які складаються
з кількох чи багатьох субодиниць. В одних випадках зв’язування субодиниць в одну молекулу веде
до появи активності (напр., більшість білків з четвертинною структурою), в інших – навпаки, до її
втрати. Прикладом останнього може бути протеїнкіназа, що активується цАМФ (рис. 6.44). Вона
складається з чотирьох субодиниць (двох регуляторних – Р і двох каталітичних – К). Перебуваючи
у комплексі з регуляторними субодиницями, каталітичні – є неактивними і не можуть каталізувати
відповідну реакцію фосфорилювання білків. При появі цАМФ ця сполука зв’язується з регуляторними субодиницями, унаслідок чого від молекули ферменту від’єднуються каталітичні її компоненти –
вони стають активними, а отже, спроможними каталізувати біохімічну реакцію.

Рис. 6.44. Активація неактивної форми протеїнкінази циклічним АМФ (цАМФ). Пояснення в тексті
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III. Ковалентна модифікація білків.
Одним з універсальних механізмів впливу на активність багатьох білків є приєднання до їхніх амінокислотних залишків певних сполук з утворенням ковалентних хімічних зв’язків, що отримало назву
ковалентної модифікації.
Найпоширенішою формою такої модифікації є фосфорилювання білків, тобто приєднання фосфатних груп у реакціях, що їх каталізують ферменти протеїнкінази.
Протеїнкіназа
Білок + АТФ

Фосфорильований білок + АДФ

Залежно від того, які амінокислотні залишки зазнають фосфорилювання, протеїнкінази поділяють
на кілька класів. Серед них найбільше значення в організмі тварин і людини мають (а) серин-треонінові (напр., протеїнкіназа C) і (б) тирозинові протеїнкінази (напр., протеїнкінази рецепторів до
інсуліну та деяких факторів росту).
Серед активаторів протеїнкіназ – гормони, біологічно активні речовини, а також внутрішньоклітинні посередники їхньої дії: цАМФ, цГМФ, іони Ca2+, кальмодулін, фосфоліпідні сполуки (діацилгліцерол) та ін. (див. главу 8).
У більшості випадків фосфорилювання білків веде до їхньої активації, проте, буває і навпаки – після фосфорилювання білок втрачає свої функціональні властивості.
Фосфорилювання можуть зазнавати білки різного функціонального призначення, зокрема:
а) ферменти. Класичним прикладом є фосфорилювання в печінкових клітинах неактивної фосфорилази “b”, унаслідок чого вона перетворюється в активну фосфорилазу “а”, здатну каталізувати реакцію розщеплення глікогену;
б) функціональні білки. Так, у гладких м’язах процес скорочення стає можливим тільки після попереднього фосфорилювання легких ланцюгів міозину відповідною протеїнкіназою;
в) білки іонних каналів. Сьогодні, наприклад, показано, що потенціалзалежні Ca-канали кардіоміоцитів можуть відкриватися у відповідь на потенціал дії лише в тому разі, коли їхні білки стають
фосфорильованими.
Крім фосфорилювання, існують й інші варіанти ковалентної модифікації білків – метилювання, приєднання аденілатних груп та ін., але вони за своїм значенням – з огляду на сучасний рівень наших
знань – поступаються реакціям перенесення фосфатних груп.
IV. Обмежений протеоліз.
Обмеженим протеолізом називають відщеплення від молекули білка певного його фрагмента. Цей
процес є одним з основних механізмів регуляції активності позаклітинних білків.
Як правило, такі білки надходять з клітин, де синтезуються, у позаклітинне середовище, кров,
травні секрети в неактивній формі (напр., протромбін, фібриноген, плазміноген, калікреїноген,
пепсиноген, трипсиноген та ін.). Активація білків настає після відщеплення їхніх поліпептидних
фрагментів за участю активних протеаз. Такими можуть бути й активні молекули того ж самого
білка (напр., пепсин для пепсиногену, трипсин для трипсиногену). У цьому випадку мова йде про
самоактивацію.
Серед наслідків обмеженого протеолізу (а) поява каталітичної активності у білків-ферментів
(напр., тромбін, плазмін, калікреїн, пепсин, трипсин та ін.) і (б) утворення мономерів, здатних
спонтанно вступати в реакції полімеризації (напр., фібриноген → фібрин-мономер → фібрин-полімер), (в) утворення продуктів відщеплення, що мають певну біологічну дію (напр., побічні продукти активації комплементу, фібринопептиди, кініни, ангіотензини та ін.).
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Обмежений протеоліз відіграє важливу роль у функціонуванні таких біохімічних систем як: (1)
система зсідання крові (див. главу 30), (б) система фібринолізу, (в) калікреїн-кінінова система (див.
главу 17), (г) система комплементу (див. главу 14), (ґ) ренін-ангіотензинна система (див. главу 27).
Завершуючи цю частину глави, слід сказати, що наведені тут механізми регуляції експресії генів
і біологічної активності білків є лише кінцевою ланкою багатьох складних регуляторних процесів в
організмі. На участі останніх у розвитку патологічних процесів і хвороб ми зупинимося в наступних
главах.

6.3. ПРОЯВИ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ
Білкові молекули, інформація про структуру яких закладена в генетичному апараті клітин, мають в
організмі різне призначення. Залежно від того, яку функцію вони виконують, їх можна розділити на
три великі групи (рис. 6.45).

Рис. 6.45. Класифікація білків за їхніми функціями
I. Структурні білки.
Ця група протеїнів за загальною кількістю молекул в організмі є найчисельнішою, вона забезпечує
формування як внутрішньоклітинних, так і позаклітинних структур.
Прикладом внутрішньоклітинних структурних протеїнів є тубулін – основний білок мікротрубочок, гістони – ядерні білки, що здійснюють укладку ДНК в хромосоми, спектрин – білок мембран
еритроцитів та ін.
Основні позаклітинні структурні білки – це різні типи колагену, еластин, глікопротеїни і протеоглікани основної речовини сполучної тканини тощо.
У табл. 6.2 наведено деякі приклади молекулярних порушень структурних білків, що призводять
до розвитку хвороб.
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Таблиця 6.2

Молекулярні порушення структурних білків як механізм розвитку хвороб людини
Білок

Сутність дефекту

Хвороба

Що уражається

Посилання

Колаген

Змінена первинна
структура молекул колагену або порушені
процеси посттрансляційної їх модифікації
внаслідок дефіциту
ферментів (лізилгідроксилази, проколаген-Nпептидази та ін.)

Синдром Елерса – Данло (6 варіантів)

Шкіра, зв’язки,
суглоби, кровоносні судини

Глава 30

Фібрилін-1

Змінена структура білка,
унаслідок чого порушується формування
мікрофібрил позаклітинного матриксу, фіксація
на них тропоеластину
і, в кінцевому підсумку,
утворення еластичних
волокон

Синдром Марфана

Артерії еластичного типу,
зв’язки, кришталик ока, шкіра

Глава 32

Спектрин

Відсутність або змінена
структура

Мікросфероцитарна
анемія Мінковського –
Шофара

Еритроцити

Глава 30

Тубулін

Змінена структура

Синдром Чедіака –
Хігаші

Лейкоцити

Глава 14

Дистрофін

Відсутність або
зменшена кількість

М’язова дистрофія
Дюшенна

Скелетні м’язи

II. Функціональні білки.
До цієї групи можна віднести протеїни, що виконують різні спеціалізовані функції:
1) транспортні білки – велика кількість протеїнів, що здійснюють перенесення речовин в організмі. Такими, зокрема, є гемоглобін (транспортує кисень), ліпопротеїни плазми крові (переносять
ліпіди); білки, що утворюють трансмембранні іонні канали (напр., Na-, K-, Ca-, Cl-канали), білкові структури механізмів активного трансмембранного транспорту (Na-K-насоси, Na-Ca- і
Na-H-обмінні механізми) та ін.;
2) регуляторні білки. До них належать гормони, цитокіни, хемоатрактанти, фактори росту та ін.;
3) білки-циторецептори, що забезпечують сприймання зовнішніх і внутрішніх регуляторних сигналів, здійснюють специфічну взаємодію з різними лігандами. Розрізняють (а) мембранні і (б)
внутрішньоклітинні циторецептори (див. главу 8);
4) захисні білки, які є причетними до захисту організму від чужорідних протеїнів та мікроорганізмів. Такими, зокрема, є імуноглобуліни (антитіла), рецептори T-лімфоцитів, білки системи
комплементу, інтерферони та ін.;
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5) білки гемостазу. Вони, з одного боку, забезпечують утворення тромбів при кровотечах, а з
другого – збереження рідкого стану крові в неушкоджених судинах. Такі білки входять до
складу коагуляційної, антикоагулянтної і фібринолітичної систем (див. главу 30);
6) скорочувальні білки. До них відносять міозин, актин, тропоміозин, тропонін C м’язових клітин;
7) білки міжклітинної взаємодії. Їхніми представниками є інтегрини та селектини, а також причетні до такої взаємодії глікопротеїни основної речовини сполучної тканини – фібронектин та
ламінін.
Наведений перелік білків може бути легко розширено. Тут слід зазначити, що функціональні
зміни, які виникають в організмі при порушеннях з боку цієї групи білків, у своїй основі можуть мати:
а) кількісні зміни, тобто зменшення (інколи збільшення) або повну відсутність молекул певного
протеїну;
б) якісні (структурні) зміни, що найчастіше виявляють себе або послабленням відповідної функції,
або появою якісно нових, не притаманних нормі, властивостей;
в) порушення регуляції, унаслідок чого біологічна активність білка не відповідає потребам клітини, тканини чи організму в цілому.
Деякі приклади хвороб, що виникають унаслідок молекулярних порушень функціональних білків,
наведено в табл. 6.3.
Таблиця 6.3

Порушення різних груп функціональних білків у патогенезі хвороб людини
Білок

Сутність дефекту

Хвороба

Що уражається

Посилання

Транспортні білки
Гемоглобін

Змінена первинна
структура β-ланцюга

Гемоглобін

Серпоподібноклітинна
анемія

Еритроцити

Глава 30

Порушено утворення Таласемія
α- чи β-ланцюгів

Еритроцити

Глава 30

Апопротеїн Е

Відсутність білка
в ліпопротеїнах
плазми крові

Атеросклероз

Артерії

Глава 32

Білки трансмембранного транспорту
хлоридів

Зміна структури

Кістозний фіброз
(муковісцидоз)

Легені, підшлункова та інші екзокринні залози

Регуляторні білки
Інсулін

Відсутність або
змінена структура

Цукровий діабет I типу

Обмін речовин

Глава 24

Артерії

Глава 32

Білки-циторецептори
Рецептори до ліпопротеїнів низької
густини

Відсутність або
зменшена кількість

Сімейна гіперхолестеролемія, атеросклероз
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Білок
Рецептори до
інсуліну

Сутність дефекту
Відсутність або
зменшена кількість

Хвороба
Інсулінорезистентність, цукровий діабет II типу

Що уражається

Посилання

Обмін речовин

Глава 24

Імунна система

Глава 14

Захисні білки
Імуноглобуліни

Відсутність або
зменшена кількість

Агамаглобулінемія
Брутона, селективний
дефіцит імуноглобулінів
Білки гемостазу

Антигемофільний
глобулін
(фактор VIII)

Відсутність

Гемофілія А

Коагуляція крові

Глава 30

Фактор Віллебранда

Відсутність

Тромбоцитопатія
(хвороба Віллебранда)

Судинно-тромбоцитарний гемостаз

Глава 30

III. Білки-ферменти.
Відсутність або зменшення активності ферментів спричиняють блокування відповідних метаболічних шляхів. За цих обставин хвороби можуть розвиватися внаслідок (рис. 6.46):

Рис. 6.46. Варіанти метаболічних порушень при дефіциті ферментів. М1, М2 – продукти "мінорного"
метаболічного шляху
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а) накопичення субстратів та проміжних продуктів вище метаболічної перешкоди. При цьому часто
активуються так звані “мінорні” метаболічні шляхи і утворюються продукти, що у високих концентраціях мають токсичну дію;
б) неутворення кінцевих продуктів, від яких залежать ті чи ті функції організму.
До розвитку хвороб може призводити і надмірна активність ферментів. Така ситуація, зокрема, виникає при відсутності відповідних білків-інгібіторів.
Приклади хвороб, що виникають у результаті первинних порушень білків-ферментів подано в табл.
6.4.
Таблиця 6.4

Хвороби, що виникають унаслідок порушень ферментів
Фермент

Сутність порушень

Хвороба

Посилання

I. Накопичення субстратів, проміжних продуктів і продуктів “мінорних” метаболічних шляхів
Фенілаланін-гідроксилаза

Накопичення фенілаланіну, феніллактату
і фенілацетату

Фенілкетонурія

Глава 26

Оксидаза
гомогентизинової
кислоти

Накопичення
гомогентизинової
кислоти

Алкаптонурія

Глава 26

Галактозо-1фосфатуридилтрансфераза

Накопичення
галактози

Галактоземія

Глава 35

Лізосомні ферменти

Накопичення в лізосомах різного типу
макромолекул

Лізосомні хвороби накопичення
(глікогенози, сфінголіпідози,
сульфатидози, мукополісахаридози,
муколіпідози та ін.)

Глава 35

II. Неутворення кінцевих продуктів
Тирозиназа

Неутворення меланіну

Альбінізм

Глава 26

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

Порушення
відновлення НАДФ

Фавізм (гемолітична анемія)

Глава 30

НАДФН-оксидаза

Порушення утворення
супероксидного
радикалу

Хронічний гранулематоз
(порушення фагоцитозу)

Глава 14

III. Підвищення активності ферменту внаслідок дефіциту природних інгібіторів
Еластаза нейтрофілів

Дефіцит
α1-антитрипсину

Емфізема легень

Глава 33

У наступних главах підручника ми будемо докладно розглядати патогенез різних патологічних процесів і хвороб, роблячи особливий акцент на молекулярних механізмах їхнього розвитку.
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Додаток 6.1.

Лауреати Нобелівських премій
У поданій нижче таблиці наведено лауреатів Нобелівської премії, які своїми фундаментальними дослідженнями заклали основу для розвитку молекулярної патології.
Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію
Галузь біології і медицини

1959

Северо Очоа,
Артур Корнберг

За відкриття механізмів біологічного синтезу
рибонуклеїнової та дезоксирибонуклеїнової кислот

1962

Френсіс Крік,
Джеймс Уотсон,
Моріс Вілкінс

За відкриття, що стосуються молекулярної структури
нуклеїнових кислот та їхнього значення для передачі
інформації в живих системах

1965

Франсуа Жакоб,
Андре Львов,
Жак Моно

За відкриття, що стосуються генетичного контролю
синтезу ферментів і вірусів

1968

Роберт Холлі, Хар
Гобінд Корана,
Маршалл Ніренберг

За розшифрування генетичного коду і
його ролі в синтезі білків

1969

Макс Дельбрюк,
Альфред Херші,
Сальвадор Лурія

За відкриття, що стосуються механізму реплікації і
генетичної структури вірусів

1978

Вернер Арбер,
Даніел Натанс,
Гамілтон Сміт

За виявлення рестрикційних ферментів і їх застосування
в молекулярній генетиці

1983

Барбара Мак-Клінток

За відкриття транспозуючих генетичних систем

1993

Річард Робертс,
Філліп Шарп

За відкриття, незалежне одне від одного, переривчатої
структури гена

2006

Ендрю Файєр,
Крейг Мелло

За відкриття РНК-інтерференції – ефекту гасіння
активності певних генів
Галузь хімії

1962

Макс Фердинанд Перуц,
Джон Кодері Кендрю

За дослідження структури глобулярних білків

1972

Крістіан Бемер Анфінсен

За роботу з дослідження рибонуклеази, особливо взаємозв’язку
між амінокислотною послідовністю і її біологічно активними
коферментами

1972

Стенфорд Мур,
Вільям Хоуард Стайн

За внесок у з’ясування зв’язку між хімічною структурою і
каталітичною дією активного центру молекули рибонуклеази
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ГЛАВА 6 МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію

1980

Поль Берг

За фундаментальні дослідження біохімічних властивостей
нуклеїнових кислот, особливо рекомбінантних ДНК

1980

Уолтер Гілберт,
Фредерік Сенгер

За фундаментальні дослідження біохімічних властивостей
нуклеїнових кислот, особливо рекомбінантних ДНК

1989

Сідней Олтмен,
Томас Роберт Чек

За відкриття каталітичних властивостей
рибонуклеїнових кислот

1993

Кері Малліс

За винахід методу полімеразної ланцюгової реакції

1993

Майкл Сміт

За фундаментальний внесок у встановленні
олігонуклеотидно-базованого, локально-орієнтованого
мутагенезу і його розвиток для вивчення білків

2004

Аарон Цехановер,
Аврам Гершко,
Ірвін Роуз

За відкриття убіквітин-опосередкованого розкладання білка

2006

Роджер Корнберг

За дослідження механізму копіювання клітинами
генетичної інформації

