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ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГІЯ РЕКОМБІНАНТНИХ ДНК. РОЗВИТОК МЕТОДУ 
 

1.1. Загальні уявлення про векторні системи та перенесення 
генетичної інформації 

 
Вектором (від лат. vector – той, що несе; носій; переносник) 

називають частину молекули рекомбінантної ДНК, яка забезпечує її 
перенесення у клітину-хазяїна. 

З хімічної точки зору ДНК усіх живих істот однотипні, таким чином, 
in vitro можна об’єднати фрагменти генетичного матеріалу практично 
будь-яких організмів. Звичайна генетична рекомбінація потребує 
гомології послідовностей ДНК, а отже, може відбуватися лише в межах 
одного або близькоспоріднених видів. Рекомбінація in vitro 
відрізняється від звичайної генетичної тим, що відкриває можливості 
для перенесення генів у межах усіх живих організмів. 

Технологія рекомбінантних ДНК (син. генетична інженерія, 
трансгенез, молекулярне клонування) – це сукупність 
експериментальних процедур, що дають можливість здійснювати 
перенесення генетичного матеріалу, як правило ДНК, з одного 
організму в інший.  

Генетичну інженерію можна умовно поділити на дві складові: 
• генну інженерію – конструювання організмів з невластивими даному 
виду ознаками; 

• геномну інженерію – конструювання організмів нових видів. 
Вектори є «інструментом» генної інженерії, тому надалі будуть 

розглядатися питання лише цього напрямку генетичної інженерії. 
 
1.2. Важливі відкриття в галузі рекомбінантних ДНК 
 
Передумовою для створення технології рекомбінантних ДНК 

слугували численні відкриття в галузі молекулярної біології, генетики і 
біотехнології, основні з яких наведені в таблиці 1.1. 

Методи генетичної інженерії успішно застосовуються для 
вирішення як фундаментальних проблем (дослідження молекулярної 
структури генів і молекулярних механізмів регуляції їх експресії), так і 
прикладних задач (створення організмів з новими ознаками). 
Технологія рекомбінантних ДНК сприяла становленню нових наукових 
напрямків – молекулярної вірусології, молекулярної онкології тощо, які 
є основою молекулярної медицини, а також дала поштовх до 
зародження молекулярної біотехнології. 
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Таблиця 1.1. 
Історія розвитку генетичної інженерії 

Дата: Подія: 

1944 Евері, Мак-Леодом і Мак-Карті показано, що генетичним 
матеріалом є ДНК. 

1953 Утсоном і Кріком визначено структуру ДНК. 

1956 Відкрито явище специфічної трансдукції бактеріальних генів 
деякими помірними фагами. 

1961-
1966 Розшифровано генетичний код. 

1962 Виявлено і розкрито механізм рестрикції і модифікації ДНК у 
бактеріях. 

1966 
Сігнер і Беквіч у лабораторії Жакоба довели, що переміщення 
оперона разом з усіма регуляторними елементами в іншу 
область хромосоми не впливає на його здатність до експресії. 

1969 Виділено in vitro «чистий» ген лактозного оперона E.coli. 
1970 Виділено першу рестрикційну ендонуклеазу. 
1970 У лабораторії Корани синтезовано ген аланінової тРНК дріжджів. 

1972 У лабораторії Берга отримано in vitro першу рекомбінантну 
молекулу ДНК. 

1973 
Бойєром і Коеном розроблено стратегію перенесення генів з 
одного організму в інший. Сконструйовано перший плазмідний 
вектор. 

1974 Сконструйовано перший фаговий вектор. 

1976 
Розроблено методи визначення нуклеотидних послідовностей 
ДНК; видано перші настанови, які регламентували роботу з 
рекомбінантними ДНК. 

1977 Фірмою Genentech сконструйовано штам E.coli, що синтезував 
людський білок – соматостатин. 

1978 Фірмою Genentech випущено рекомбінантний людський інсулін, 
отриманий за використання E.coli. 

1982 Дозволено застосовувати в Європі першу вакцину для тварин, 
отриману генно-інженерними методами.  

1983 Вжито рекомбінантну Ті-плазміду для генетичної трансформації 
рослин. 

1990 Офіційно розпочато роботу над проектом «Геном людини». 
1994-
1995 

Опубліковано детальні генетичні та фізичні карти хромосом 
людини. 

1997 Клоновано ссавця з диференційованої соматичної клітини. 
2002 Розшифровано геном людини. 
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1.3. Перспективи, сподівання та побоювання молекулярно-
генетичної революції 

 
З розвитком генетичної інженерії людство пов’язує такі найбільші 

сподівання: 
1) точна діагностика, профілактика й лікування багатьох інфекційних і 

генетичних хвороб; 
2) істотне підвищення урожайності сільськогосподарських культур 

шляхом створення рослин, стійких до шкідників, грибкових і 
вірусних захворювань та шкідливого впливу довкілля; 

3) створення мікроорганізмів-продуцентів різноманітних хімічних 
сполук, антибіотиків, полімерів, амінокислот, пептидів тощо; 

4) створення порід сільськогосподарських та інших тварин з 
поліпшеними спадковими ознаками; 

5) утилізація відходів, які забруднюють довкілля. 
Паралельно з цими сподіваннями виникає багато запитань про 

наслідки молекулярно-генетичної революції і стрімкого розвитку 
генетичної інженерії, а саме: 
1) чи не будуть організми, отримані генно-інженерними методами, 

негативно впливати на інші живі організми або довкілля? 
2) чи не призведе створення і розповсюдження генетично 

модифікованих організмів до зменшення природної генетичної 
різноманітності? 

3) чи не нанесе генетична інженерія збитків традиційному сільському 
господарству? 

4) чи слід патентувати тварин, отриманих генетично інженерними 
методами? 

5) чи не призведе активне фінансування генетичної інженерії до 
гальмування розвитку інших важливих технологій? 

6) Чи маємо ми право, використовуючи генно-інженерні методи, 
змінювати генетичну природу людини? 

7) чи не порушить застосування нових діагностичних методів права 
людини на недоторканість приватного життя? 

8) чи не витіснять новітні методики лікування, засновані на генетичній 
інженерії, традиційні, не менш ефективні заходи? 

9) чи не призведе прагнення отримати надприбутки до того, що 
досягненнями генетичної інженерії зможуть скористатися лише 
заможні громадяни? 

10) чи не завадить боротьба за пріоритети вільному обміну ідеями між 
ученими? 
Зазначені побоювання лягли в основу багатьох законодавчих актів, 

які регламентують роботу з рекомбінантними ДНК. 
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Контрольні питання: 
 
1. Завдяки яким властивостям ДНК можна об’єднувати in vitro 
фрагменти генетичного матеріалу різних видів організмів? 

2. Чим рекомбінація in vitro відрізняється від природної генетичної 
рекомбінації? 

3. Назвіть потенційні можливості генно-інженерних методів для 
вирішення фундаментальних і прикладних проблем біології і, 
зокрема, вірусології. 

 
 

ТЕМА 2. ФЕРМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ 
РЕКОМБІНАНТНИХ ДНК 

 
2.1. Методи маніпулювання генами in vitro 
 
Важливою передумовою маніпулювання генами є те, що 

відтворення молекул у живих системах підпорядковується спільним 
принципам. Зокрема, для процесів реплікації, транскрипції і трансляції 
важливими є нуклеотидні послідовності в області початку й закінчення 
процесів, і несуттєвою є ділянка між цими специфічними 
(регуляторними) сайтами. 

У стандартному генно-інженерному експерименті in vitro у вектор 
за допомогою відповідних ферментів вбудовують визначені гени або 
фрагменти чужорідної ДНК (див. рис.2.1). Отримані молекулярні 
гібриди називають химерними або рекомбінантними ДНК.  

 

 
Рис. 2.1. Послідовність етапів типового генно-інженерного експерименту 

 
Отримати фрагменти або суміш фрагментів ДНК для клонування 

можна трьома різними способами:  
1) розщепленням генетичного матеріалу різноманітних організмів; 

Отримання фрагмента ДНК

Введення рекомбінантних ДНК у клітину-реципієнт 

Відбір клонів, які несуть рекомбінантну молекулу 

Підготовка вектора 

Конструювання in vitro рекомбінантних молекул ДНК 
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2) зворотною транскрипцією мРНК еукаріотичних організмів; 
3) хімічним синтезом. 

Кожен із зазначених способів має свої переваги й обмеження. 
Перший напрямок методично найпростіший для клонування ДНК, 
проте не забезпечує експресії еукаріотичних генів у прокаріотичних 
системах через відсутність в останніх сплайсингу первинного 
транскрипту РНК. Розщеплення ДНК можна проводити фізичними чи 
хімічними методами. За використання фізичних методів, таких як 
обробка ультразвуком або пропускання ДНК через шприц з голкою 
малого діаметру, фрагменти довжиною 0,3-5 т.п.н. утворюються 
випадково. На відміну від цього, при ферментативному розщепленні в 
чітко визначених сайтах утворюються фрагменти, які можна 
відтворити. 

Отримання кДНК методом зворотної транскрипції – досить 
складний процес (див. рис. 2.2). З поліаденільованою РНК 
комплементарно зв’язується оліго-dT, що виступає в ролі праймера 
для синтезу ланцюга ДНК зворотною транскриптазою, після чого 
лужним гідролізом видаляється РНК. На 3`-кінці ДНК формується 
«шпилька», яка може бути використана як праймер для добудови 
другого ланцюга фрагментом Кльонова 1. Видалення оліго-dT і петлі 
здійснюють нуклеазою S1, яка розщеплює одноланцюгові ДНК. Цим 
методом можна отримати повнорозмірні копії мРНК довжиною в 
декілька тисяч пар основ. 

 
Рис. 2.2. Синтез дволанцюгової копії ДНК на основі зрілої мРНК 

 
1 - великий фрагмент ДНК-полімерази І E.coli, у якого відсутня 5`→3`-екзонуклеазна 
активність. 

кДНК 

oligo-dT

polyA

Зворотна транскрипція і лужний гідроліз

мРНК 

oligo-dT 

Добудова другого ланцюга ДНК 

Відщеплення oligo-dT і «шпильки» 
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Для хімічного синтезу фрагмента, що передбачається вбудувати у 
вектор, потрібно мати інформацію про нуклеотидну або амінокислотну 
послідовність гаданого продукту. Штучно синтезуючи ген, можна 
підібрати триплети, що відповідатимуть клітинним тРНК того виду, в 
якому передбачається здійснювати експресію даного гена. Проте цей 
спосіб не має широкого застосування у генетичній інженерії через 
методичну складність. Поки що вдається правильно синтезувати лише 
відносно короткі гени (близько тисячі пар основ). 

Таким чином, основним джерелом молекул ДНК для клонування 
залишаються фрагменти генетичного матеріалу різноманітних 
організмів.  

 
2.2. Основні ферменти технології рекомбінантних ДНК 
 
Всі маніпуляції з генами in vitro здійснюються за участю 

різноманітних ферментів. До основних ферментів, які застосовуються 
в генетичній інженерії, належать специфічні рестрикційні ендонуклеази 
та ДНК-лігази. Також використовуються різноманітні ДНК-полімерази і 
зворотна транскриптаза. 

Рестрикційні ендонуклеази (син. рестриктази) - бактеріальні 
ферменти, які розщеплюють молекулу ДНК в чітко визначених сайтах з 
утворенням “липких” або тупих кінців. Рестрикційна активність 
ендонуклеаз може бути асоційована з метилазною. Рестриктази, окрім 
генної інженерії, використовуються для побудови рестрикційних карт 
генома та виявлення поліморфізму довжини рестрикційних 
фрагментів. За відкриття рестриктаз і їх застосування в молекулярній 
генетиці В.Арберу, Х.Сміту і Д.Натансу в 1978 р. було присуджено 
Нобелівську премію. 

Назва ферменту складається з першої літери родової і двох 
перших літер видової назви бактерії, з якої його було виділено, і 
римської цифри – порядкового номера ферменту в серії інших, 
виділених з цього ж виду мікроорганізмів. За потреби, також подається 
типова характеристика штаму. Окрім того, в назві може зазначатися 
тип ферменту R – рестриктаза чи М – метилаза. Наприклад: фермент 
Ніnс – виділений з Haemophilus іnfluenzae серотипу с, а ендонуклеаза 
ЕсоRІ – перша з рестриктаз виділених із E.coli. 

За основними характеристиками (кількість субодиниць, потреба 
кофакторів, специфічність сайтів розщеплення і їх розташування 
відносно сайтів упізнавання) рестриктази поділяють на чотири класи. 
Характеристика перших трьох наведена у таблиці 2.1; до четвертого 
класу належить унікальний фермент Есо571, в одному поліпептидному 
ланцюзі якого знаходяться і рестриктазна і метилазна активності. 

У технології рекомбінантних ДНК використовуються ендонуклеази 
ІІ типу. 
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ДНК-лігази – ферменти, що каталізують утворення 
фосфодіетерного зв’язку між 3`-ОН гідроксилом дезоксирибози і 5`-
фосфатом сусідніх нуклеотидів у одноланцюговому розриві 
полінуклетидного ланцюга ДНК. Вперше ДНК-лігазу було виділено 
Б.Вейссоном та К.Річардсоном у 1966 р. Найкраще досліджені ДНК-
лігази клітин E.coli і бактеріофага Т4 з молекулярними масами 
відповідно 74 і 68 кД, здатні «зшивати» рестрикти з комплементарними 
«липкими» кінцями. Лігаза фага Т4 здатна з’єднувати фрагменти ДНК і 
з «тупими» кінцями, тобто повністю дволанцюгові. 

 
Таблиця 2.1 

Типи ендонуклеаз рестрикції 

Властивості 
ферменту 

Клас ферменту 
Тип І Тип ІІ Тип ІІІ 

Структура 
білка 

Дифункціональний 
фермент з трьох 
субодиниць 

Окремо 
ендонуклеаза і 
метилаза 

Дифункціональний 
фермент з двох 
субодиниць 

Сайт 
упізнавання 

Двостороння й 
асиметрична 
послідовність 

Коротка послідов-
ність (4-6 пар 
основ), часто 
паліндромна 

Асиметрична 
послідовність (5-7 
пар основ) 

Сайт 
розщеплення 

Неспецифічний, 
на відстані 
близько 1000 пар 
основ від сайту 
впізнавання  

Той же, що й сайт 
упізнавання, чи 
близько нього 

Відокремлений 
від сайта 
впізнавання 
ділянкою 24-26 
пар основ 

Рестрикція і 
метилювання Взаємовиключені Окремі реакції Одночасно 

АТФ-
залежність Так Ні Так 

 
Полімерази – ферменти, здатні проводити матричний синтез 

нуклеїнових кислот у напрямку 5`→3`. Серед полімераз найчастіше 
використовуються: 
• ДНК-полімераза І E.coli, якій властиві полімеразна активність у 
напрямку 5`→3` та екзонуклеазні – в напрямках 5`→3` і 3`→5`; 

• фрагмент Кльонова – великий фрагмент, що відщеплюється 
трипсином від ДНК-полімерази І E.coli, якому притаманні тільки 
полімеразна в напрямку 5`→3` та екзонуклеазна 3`→5` активності; 

• ДНК-полімераза фага Т4; 
• ДНК-полімераза фага Т7; 
• Taq-полімераза; 
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• РНК-залежна ДНК-полімераза (зворотна транскриптаза) 
ретровірусів; 

• Полі(А)- полімераза; 
• РНК-полімерази фагів Т3, Т7, SP6. 

Окрім зазначених ферментів, у технології рекомбінантних ДНК 
можуть використовуватися різноманітні нуклеази з ендо- та 
екзонуклеазними активностями, термінальна дезоксинуклеотиділ-
трансфераза з тимуса теляти, лужні фосфатази, полінуклеотидкіназа 
фага Т4 тощо. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Назвіть основні етапи типового генно-інженерного процесу. На якому 
етапі можуть бути використані віруси або їх компоненти? 

2. Вкажіть переваги і недоліки отримання різними методами фрагментів 
ДНК для клонування. 

3. Які основні класи ферментів і для чого використовуються в технології 
рекомбінантних ДНК? Які з цих ферментів мають вірусне 
походження? 

4. За якими критеріями рестрикційні ендонуклеази поділяються на 
класи? 

 
 

ТЕМА 3. КЛОНУВАННЯ ДНК У ПРОКАРІОТИЧНИХ СИСТЕМАХ. 
ПЛАЗМІДНІ ВЕКТОРИ 

 
3.1. Векторні молекули і їх класифікація 
 
На сьогодні практично будь-яка послідовність ДНК може бути 

клонованою в бактеріальних клітинах. Переважно для маніпуляцій з 
рекомбінантними ДНК використовуються клітини E.coli. 

Клонувальний вектор – фаг або плазміда, що забезпечує 
«перенесення» і реплікацію чужорідної ДНК у вигляді інертної частини 
свого генома в реципієнтній клітині. Клонування ДНК у прокаріотичних 
клітинах можливе завдяки властивості бактеріальних плазмід і 
бактеріофагів функціонувати після вбудовування в їх геном додаткової 
чужорідної послідовності ДНК. Такі гібридні, чи химерні, плазміди або 
фаги реплікуються в бактеріальних клітинах так само, як вихідні, і 
можуть накопичуватися у великій кількості. Копії чужорідних 
фрагментів ДНК згодом можуть бути виділені в чистому вигляді.  

Класифікацію векторів можна проводити за різними ознаками. 
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За застосуванням розрізняють вектори: 
• клонувальні – використовуються для клонування будь-яких 
фрагментів ДНК; 

• експресійні – використовуються для синтезу мРНК і білків; 
• спеціалізовані – використовуються для секвенування і мутування 
генів, дослідження особливостей регуляції клонованих генів, 
ідентифікації в клонованій ДНК регуляторних ділянок, зокрема 
промоторів тощо. 
За походженням вектори поділяють на: 

• плазмідні – здатні існувати в клітині і поза її межами у вигляді ДНК; 
• фагові (вірусні) – можуть існувати у вигляді ДНК і віріонів; 
• гібридні – поєднують окремі властивості плазмід і вірусів. 

За структурою розрізняють: 
• кільцеві вектори; 
• лінійні вектори. 

За способом підтримання в клітині вектори поділяють на: 
• автономні – реплікуються самостійно; 
• інтегративні – реплікуються в складі клітинного генома. 

За кількістю молекул у клітині: 
• однокопійні та низькокопійні – представлені в клітині 1 - 4 (до 10) 
копіями; 

• висококопійні (мультикопійні) – представлені в клітині 10-100 копіями. 
За кількістю реплікаторів у векторній молекулі їх поділяють на: 

• монорепліконні – містять один сайт ініціації реплікації; 
• бірепліконні1 – містять більше одного сайта ініціації реплікації. 

Для ефективного виконання своїх функцій вектор має відповідати 
таким основним вимогам: 
1) вектор повинен містити ділянку, куди чужорідна ДНК може бути 

вбудованою без порушення важливих функцій; 
2) вектор має містити хоча б один унікальний сайт рестрикції (сайт 

клонування), куди можна інтегрувати вставку; 
3) вектор має ефективно реплікуватися в реципієнтній клітині; 
4) вектор повинен мати хоча б один селективний маркер, за яким 

можна відбирати трансформовані цим вектором клітини. 
Не основною, але бажаною умовою є невеликий розмір векторної 

молекули для полегшення маніпуляцій in vitro та перенесення 
рекомбінантної ДНК у клітину-реципієнт. 

Вибір певного вектора, плазмідного чи фагового, залежить від 
мети й умов проведення експерименту. 

 

                                                 
1  Бірепліконні вектори називають човниковими або шатл-векторами, якщо вони 
здатні реплікуватися в клітинах різних видів. 
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3.2. Створення векторів на основі плазмід 
 
Плазміди – це невеликі позахромосомні дволанцюгові кільцеві 

молекули ДНК, здатні реплікуватися автономно. Їх можна знайти 
практично у будь-якому виді бактерій. На долю плазмідної ДНК 
зазвичай припадає 0,1-5,0% тотальної ДНК клітини. Розрізняють такі 
типи плазмід: 
• F-плазміди – містять інформацію, що забезпечує їхнє перенесення з 
однієї клітини в іншу; 

• R-плазміди – несуть гени стійкості до антибіотиків; 
• плазміди деградації – несуть набір генів, що відповідають за 
утилізацію незвичайних метаболітів; 

• криптичні плазміди (від англ. cryptic – прихований, латентний) – в 
яких не виявлено генів, що виконують будь-які функції.  
Усі плазміди містять сайт початку реплікації (ori), який визначає 

специфічність плазміди. Плазміди з вузьким спектром хазяїв мають 
специфічний ori-сайт і можуть реплікуватися тільки в клітинах певного 
виду. Одночасно в клітині не можуть існувати плазміди однієї групи 
несумісності. 

Геном плазмід має систему контролю реплікації, яка підтримує їх 
кількість у бактеріальній клітині на певному рівні. За суворого контролю 
реплікація плазміди поєднана з реплікацією генома клітини – в одно- 
та низькокопійних плазмід. Якщо контроль реплікації плазміди 
послаблюється, кількість копій її генома в клітині може сягати 1000.  

Для E.coli створено велику кількість плазмідних векторів. Як 
правило, номенклатура сучасних плазмідних векторів включає 
маленьку літеру «р» (від англ. - plasmid) і декілька літер, які стосуються 
опису властивостей або історії створення цього вектора. У 80-х роках 
ХХ століття високою популярністю користувався плазмідний вектор, 
сконструйований Боліваром і Родрігесом на базі плазміди Col E1 – 
pBR 322. Довжина плазміди 4361 п.н. Вона містить (див. рис 3.1) гени 
стійкості до ампіциліну (Ampr) та тетрацикліну (Tetr). На рис.3.1 також 
наведено розташування унікальних сайтів рестрикції для ендонуклеаз 
Pst I, EcoRI, Hind III, BamHI і Sal I. Клонування в сайті Pst I інактивує 
ген Ampr, а клонування в сайтах Hind III, BamHI і Sal I – ген Tetr. Таким 
чином, при трансформації клітин E.coli сумішшю молекул, отриманих у 
результаті рекомбінації in vitro із застосуванням рестриктази Pst I, 
клітини, що міститимуть рекомбінантні молекули, будуть 
резистентними до ампіциліну, а при використанні рестриктаз Hind III, 
BamHI і Sal I – до тетрацикліну. Нетрансформовані клітини будуть 
чутливими, а клітини, які матимуть у собі векторну плазміду – 
резистентними до обох антибіотиків. Такий прийом називають 
інактивацією маркера в результаті вставки. 
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Рис. 3.1. Генетична карта плазмідного вектора pBR 322 

 
Деякі інші плазмідні вектори, що використовують при роботі з 

E. coli, наведено у таблиці 3.1. 
При роботі з плазмідними векторами потрібно враховувати, що із 

збільшенням розміру вставки зменшується вихід рекомбінантів. 
Зручними для роботи з рекомбінантними ДНК є човникові вектори. 

Човниковий (шатл) вектор – це вектор, який містить більше одного 
сайта ініціації реплікації і може реплікуватися в клітинах різних видів 
організмів. Після клонування конструкції на основі човникового вектора 
в одному виді, переважно E.coli, її переносять у клітини іншого виду, де 
може здійснюватися експресія клонованої ДНК. 

Сучасні плазмідні вектори конструюють таким чином, щоб можна 
було здійснювати прямий відбір клонів клітин, які несуть рекомбінантні 
молекули. Для цього у вектор вводять гени-кілери (kil-гени фага Mu, 
ген коліцину тощо), інактивація яких у результаті вставки робить 
трансформанти життєздатними. 

Інша система прямого відбору базується на ефекті α-
комплементації в гені Z lаc-оперона E. coli. Явище α-комплементації 
полягає в тому, що N-кінцевий фрагмент β-галактозидази розміром 145 
амінокислотних залишків – α-пептид – здатен комплементувати in vivo 
мутантну β-галактозидазу клітини з делецією в N-кінцевому фрагменті. 
При внесенні α-пептиду в мутантну клітину утворюється активна 
форма β-галактозидази, яка в присутності індуктора ізопропіл-β-D-
тіогалактопіранозиду (ІПТГ) буде гідролізувати субстрат 5-бром-4-
хлор-3-індоліл-β-D-галактопіранозид (X-Gal) з утворенням продукту 

Ampr 
Tetr

Ori (2537)

4155 

3298 

86

1273

Pst I 

EcoRI
Hind III 

BamHI 

Sal  II  

Rop

1918
2105
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синього кольору. Якщо в ген lаcZ` вектора без порушення рамки 
зчитування ввести полілінкер (коротку послідовність з багатьма 
унікальними сайтами рестрикції), то при вставці в нього станеться 
переривання кодуючої послідовності і відповідно не відбудеться α-
комплементації. Цей підхід реалізовано в плазмідних векторах серії 
pUC та їх похідних. 

 
Таблиця 3.1 

Характеристика деяких плазмідних векторів E. coli 

Вектор Копійність Розмір,
т.п.н. 

Селективні 
маркери 

Унікальні сайти рестрикції 
в межах 

маркерного 
гена 

поза 
маркерним 

геном 

pRK 
2501 

Низько-
копійний 11,1 

Ген 
резистентності 
до тетрацикліну

Sal I 

⎯ Ген 
резистентності 
до канаміцину 

Hind III, 
Xho I 

pSC101 Низько-
копійний 8,7 

Ген 
резистентності 
до тетрацикліну

Hind III, 
Bam HI, Sal I Eco RI 

pMB9 Мульти-
копійний 5,5 

Ген 
резистентності 
до тетрацикліну

Hind III, 
Bam HI, Sal I EcoRI, HpaI, 

Sma I Ген 
резистентності 
до коліцину1

 

⎯ 

pUC19 Мульти-
копійний 2,7 

Ген 
резистентності 
до ампіциліну 

⎯ 

⎯ lac Zα2 під 
контролем 
репресора lac I 

EcoRI, SacI, 
KpnI, XmaI, 
SmaI, BamHI, 
XbaI, Sal I, 
HincII, AccI, 
BspMI, PstI, 
SphI, Hind III 

 

                                                 
1 - токсин, що кодується деякими плазмідами і активний до клітин E. coli. 
2 - містить промотор і амінокінцеву частину гена β-галактозидази (lac Z) E. coli, 
інакше позначається «lac Z`». 



3.3. Генетична трансформація прокаріотів 
 
Трансформація – процес введення вільної ДНК у бактеріальну 

клітину. 
Можливість трансформації бактеріальних клітин залежить від їх 

компетентності, тобто здатності поглинати (пропускати через клітинну 
стінку) молекули ДНК. Компетентність клітин може бути первісною або 
індукованою. Первісна компетентність притаманна бактеріям родів 
Bacillus, Haemophilus, Pseudomonas, Streptococcus, Streptomyces та 
деяким іншим. У більшості випадків компетентність клітин, у тому числі 
й E.coli, потрібно індукувати. Ефективність трансформації залежить від 
штаму бактерій та структури ДНК. Кільцеві молекули, а також лінійні з 
кінцевими шпильками, що ковалентно замикають обидва ланцюги ДНК, 
ефективніше трансформують клітини, ніж лінійні молекули з 
відкритими кінцями. Ефективність трансформації визначається за 
кількістю трансформованих клітин при додаванні 1 мкг ДНК 
(формула 1): 
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(1) 

Для індукції трансформації прокаріотичних клітин застосовується 
ряд методів. 

Хімічна індукція трансформації полягає в обробці «на холоді» 
культури клітин перед трансформацією двовалентними катіонами, 
переважно іонами Са2+. Клітини обробляють крижаним розчином 50мМ 
CaCl2, після чого витримують при 42оС протягом 1,5-2 хв. Максимальна 
частота трансформації при цьому становить 10-3, а ефективність 
трансформації може сягати 107-108. 

Елекропорація – збільшення проникності цитоплазматичної 
мембрани під впливом електричного струму. В результаті елекрошоку 
в мембрані утворюються тимчасові пори, через які ДНК потрапляє до 
клітини. Умови електопорації для різних видів бактерій різні. 
Наприклад, для E.coli через суспензію клітин і ДНК об’ємом близько 50 
мкл пропускають одиничний імпульс струму тривалістю 4,5 мс (25 мкФ; 
2,5 кВ; 200 Ом). Ефективність трансформації методом електропорації 
залежить від розміру молекули ДНК і становить: 
• для коротких плазмід (до 3 т.п.н.) до 109; 
• для довгих плазмід (близько 135 т.п.н.) до 106. 

Кон’югація – проникнення рекомбінантної ДНК до клітин з низьким 
ступенем компетентності за механізмом передачі плазмідних ДНК у 
природних умовах. Утворення контактів між донорською та 
реципієнтною клітиною забезпечується кон’югативними властивостями 
плазміди, а перенесення ДНК – мобілізаційними. При цьому 
перенесення рекомбінантної ДНК у складі вектора з мобілізаційними 

1 мкг доданої ДНК 
кількість трансформантівЕфективність трансформації = 
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властивостями може відбутися в присутності другої плазміди з 
кон’югативними властивостями. 

Для трансформації можуть бути використані й інші методи, проте 
основними є індукція Са2+ та електропорація. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Які існують вектори за застосуванням? Яке походження вони можуть 
мати? Як вони можуть підтримуватися в клітині? 

2. Перерахуйте основні вимоги, що висуваються до клонувальних 
векторів.  

3. Назвіть та охарактеризуйте системи прямого відбору, що 
використовуються при створенні сучасних плазмідних векторів. 

4. Від яких чинників залежить ефективність трансформації прокаріотів? 
5. Якими методами можна індукувати трансформацію прокаріотичних 
клітин? 

 
 

ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ КЛОНУВАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ 
НА ОСНОВІ БАКТЕРІОФАГІВ 

 
Фагові вектори створюють на базі ДНК бактеріофагів таким чином, 

щоб зберігалася інформація, яка забезпечує збірку віріонів in vivo. 
Відмінності між плазмідними та фаговими векторами: 

1) при використанні фагових векторів життєздатним продуктом, що 
містить рекомбінантну ДНК, є популяція віріонів бактеріофага; 

2) не потрібно проводити клонування і відбір клітин, які містять 
вектор, – рекомбінантний фаговий геном можна клонувати 
безпосередньо (на газоні чутливих клітин утворюються бляшки); 

3) рекомбінантні фагові геноми можна внести в клітини пермісивного 
хазяїна шляхом трансфекції (ізольованої ДНК) чи інфекції (у складі 
реконструйованих вірусних часток); 

4) фагові вектори більш ефективні, ніж плазмідні, для клонування 
великих вставок; 

5) виявляти потрібну вставку з негативних колоній фага легше, ніж із 
бактеріальних колоній. 
Для клонування в клітинах ДНК E.coli переважно використовуються 

вектори на основі бактеріофагів λ та М13. 
 
4.1. Вектори на основі бактеріофага λ 
 
Фаг λ можна вважати природним вектором перенесення чужорідної 

ДНК. Геном фага складається з 48502 п.о. Приблизно третина генома 
між 20 та 38 т.п.н. містить гени, необхідні для лізогенізації клітини, але 
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не важливі для літичної інфекції. Ця ділянка в природних умовах може 
заміщатися бактеріальними генами при утворенні трансдукуючих 
фагів. Неістотною також є ділянка nin розміром близько 3,5 т.п.н., 
розташована між генами P і Q. 

Стратегія створення λ-векторів полягає в тому, що центральна 
область, несуттєва для літичного циклу, замінюється вставкою. 

Для λ-векторів, як і для переважної більшості векторів на основі 
вірусів, існують верхня і нижня межі розміру фрагмента-вставки, що 
визначається розміром нуклеїнової кислоти, яка може запакуватися в 
капсид. Для фага λ максимальний розмір ДНК, що може запакуватися 
в головку, становить 52 т.п.н., а мінімальний – 38 т.п.н. Гени, необхідні 
для літичного розвитку фага λ, займають близько 29 т.п.н. Отже, 
максимальна можлива ємність λ-вектора становить 23 т.п.н. Пакування 
in vitro рекомбінантної ДНК у капсид можна проводити з використанням 
культур E.coli, інфікованих двома різними мутантними штамами фага 
λ. Перший штам має мутацію в гені одного з білків термінази, а другий 
– у гені білка головки. Обидві культури містять велику кількість інших 
вірусних білків, але не здатні утворювати зрілі віріони. Рекомбінантну 
ДНК змішують з сумішшю екстрактів клітин обох культур, котра містить 
усі необхідні компоненти для збірки віріонів. 

Фагові вектори поділяють на: 
• вектори включення – несуть один сайт для обраної рестриктази і їх 
довжини дорівнюють сумі довжин вектора і вставки (вектор λgt, 
наведений на рис. 4.1); 

• вектори заміщення – несуть два сайти для обраної рестриктази; 
фрагмент ДНК, який клонується, вбудовується замість обмеженого 
цими сайтами буферного (баластного) фрагмента (вектор λ781, 
наведений на рис. 4.1). 
У будь-якому випадку вектори включають L- та R-області, на кінцях 

яких розташовуються cos-сайти. При створенні рекомбінантної ДНК 
спочатку під дією лігази сполучаються cos-сайти, потім векторні 
молекули реагують зі вставкою. У векторів серії λgt (general 
transduction, див. рис. 4.1.) відсутня центральна ділянка довжиною 
10,3 т.п.н. між першим і третім EcoRI-сайтами та невелика ділянка 
2,8 т.п.н. між генами P і Q, а два останні EcoRI-сайти змінені. Отже, 
довжина ДНК λgt 35,4 т.п.н. недостатня для пакування в головку фага, 
що дозволяє проводити прямий відбір рекомбінантних ДНК з 
негативних колоній у вигляді вірусних часток.  

Вектор λ781 містить між першим і третім EcoRI-сайтами буферний 
фрагмент з бактеріальним геном supE – супресором амбер-мутації в 
гені lac реципієнтних клітин. Таким чином, рекомбінантний вірус 
відбирають за відсутністю забарвлення негативних колоній на 
середовищі з ІПТГ та X-Gal. 

 



 
 
 
 
 

 
 
Рис.4.1. Генетична карта фага λ та деяких векторів, створених на його основі 
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Сучасні λ-вектори переважно належать до векторів заміщення, 
буферний фрагмент яких може містити різноманітні гени бактерій та 
інших вірусів, часто зберігаються гени red і gam фага λ. Баластний 
фрагмент таких векторів фланкований множинними сайтами 
клонування – полілінкерами. Із-за генів red і gam векторні фаги не 
можуть розвиватися в лізогенних за фагом Р2 штамах клітин. Після 
заміщення буферного фрагмента, як правило, ці гени видаляються, і 
рекомбінантні фаги відбираються прямо з негативних колоній, які 
утворюються на культурах, лізогенізованих Р2. 

Деякі λ-вектори, в залежності від стану att-сайта та гена int, здатні 
лізогенізувати реципієнтні клітини.  

 
4.2. Вектори на основі бактеріофага М13 
 
Нитковидні бактеріофаги М13 та споріднені з ним fd і fl придатні 

для клонування одноланцюгових ДНК, які можуть бути безпосередньо 
використані для визначення нуклеотидної послідовності. 

Геном фага М13 складається з 6407 нуклеотидів і містить 10 генів, 
7 з яких залучені до морфогенезу капсиду (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Генетична карта фага М13 

 
Віріон фага – білкова трубка розміром 1000×6 нм, побудована з 

білка VІІІ, всередині якої знаходиться молекула кільцевої 
одноланцюгової ДНК. Білок-лоцман – рІІІ – забезпечує адсорбцію фага 
на F-пілі, через яку фагова ДНК в комплексі з білком-лоцманом 
потрапляє всередину клітини. Між генами ІІ та ІV (див. рис. 4.2.) 
знаходиться спейсер, на якому розташовано сайт рас, необхідний для 
морфогенезу, і два ori-сайти. Один з них, ori(-), використовується для 
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добудови в клітині комплементарного геномному (-)-ланцюга ДНК, в 
результаті чого утворюється реплікативна форма (РФ). РФ 
реплікується з участю білка ІІ клітинною репліказою за механізмом 
«кільця, що котиться», досягаючи близько 200 копій на клітину. Після 
цього одноланцюгові кільцеві молекули (+)ДНК вкриваються димерами 
білка V, взаємодіють з білком-лоцманом і транспортуються у 
периплазматичний простір. При проходженні через плазматичну 
мембрану білок V заміщується капсидним білком VІІІ. Розмір віріона 
залежить від довжини фагового генома і може змінюватися в досить 
широких межах. Вірусні частки секретуються клітиною постійно без її 
лізису. Вірус затримує ріст культури на 25-50%. 

Переваги фага М13 для створення векторів: 
1) у геномі фага між генами ІІ і ІV розташовується міжгенна ділянка – 

спейсер, куди можна вбудовувати чужорідні гени; 
2) розмір капсиду залежить від розміру ДНК, що упаковується, тобто 

можна клонувати великі фрагменти; 
3) М13 продукується клітиною постійно, його концентрація може 

сягати 1012 часток в 1 мл; 
4) у складі М13-вектора зручно клонувати одноланцюгову ДНК для 

визначення нуклеотидної послідовності. 
Недоліком М13-векторів є нестабільність ДНК, що в них 

клонується. Це пов’язано з тим, що фаги з великими вставками 
розвиваються повільніше. 

Конструювання векторних ДНК здійснюється з використанням 
дволанцюгових РФ. Стратегія створення векторів полягає у 
вбудовуванні в спейсерну ділянку унікальних сайтів рестрикції та 
селективних маркерів.  

Широкого розповсюдження набули вектори серії М13mp, в яких 
селективною ознакою є ефект α-комплементації. На рис. 4.3 наведено 
генетичну карту фрагмента векторів М13mp 18/19, які відрізняються 
між собою лише розташуванням сайтів рестрикції у полілінкері 
(рис. 4.4).  
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Рис. 4.3. Генетична карта фрагмента, інтегрованого у спейсер векторів 
М13mp 18/19 

 
Ген lac I кодує білок-репресор лактозного оперона E.coli. 

Послідовність Plac /Olac містить промотор гена lac Z` та його оператор. 
Полілінкер (див. рис 4.4) не перериває рамку зчитування гена lac Z`. 
Якщо в середовищі присутній індуктор lac-оперона ІПТГ, відбувається 

IV II lac I lac Z` 

Plac/Olac полілінкер



явище α-комплементації, за яким можна виявити клітини, що містять 
векторну ДНК. При введенні в полілінкер фрагмента, який 
передбачається клонувати, відбувається розрив кодуючої 
послідовності гена lac Z` і, як наслідок, α-комплементації не 
відбувається. Продукт гена lac I, приєднуючись до оператора Olac, 
здатен запобігати експресії клонованого гена у випадку, якщо вона 
небажана. 
 

М13mp 18 
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Рис. 4.4. Послідовність основ полілінкера, інтегрованого в ген lac Z` багатьох 
векторів, у яких маркерною ознакою є ефект α-комплементації, зокрема М13mp 18 і 
М13mp 19. 

 
Введення в бактеріальні клітини векторної ДНК здійснюється 

трансфекцією клітин, при цьому дволанцюгова ДНК трансфікується 
ефективніше за одноланцюгову. 

На основі споріднених з М13 фагів fd і fl (гомологія близько 97%) 
також створено ряд векторів для клітин E.coli. Використані при цьому 
методичні підходи в цілому збігаються з такими для фага М13. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Назвіть відмінності між плазмідними і фаговими векторами. 
2. Чому для більшості вірусних векторів існують обмеження у розмірі 
вставки? 

3. У чому полягає стратегія створення λ-векторів? Які гени вірусу 
несуттєві для функціонування вектора? 

4. Які особливості мають вектори, створені на основі фагу М13? 
 

 
ТЕМА 5. СТВОРЕННЯ ГІБРИДНИХ ВЕКТОРІВ 
НА ОСНОВІ БАКТЕРІОФАГІВ І ПЛАЗМІД  

 
5.1. Космідні вектори 
 
Косміда – один із гібридних векторів, сконструйований на основі 

плазміди, в яку вбудовано cos-сайти бактеріофага λ. Такі вектори 
здатні пакуватися in vitro у фаговий капсид і потрапляти в клітину 

GAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTT 

Sac I Sma I Xba I Pst I Hind III 

EcoRI Kpn I BamHI Sal I Sph I 

М13mp 19 



шляхом інфекції, проте їхня реплікація відбувається за плазмідним 
типом. 

Розмір космід у середньому становить близько 5 т.п.н., отже їх 
можна використовувати для клонування фрагментів ДНК розміром від 
33 до 47 т.п.н. Космідні вектори використовуються для створення 
банків генів. 
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Рис. 5.1. Схема створення рекомбінантної косміди і пакування її у фаговий капсид 

 
Конструювання космідних векторів ґрунтується на тому, що в 

лінеарізованій формі косміди здатні приєднуватися по боках до 
фрагмента ДНК, який передбачається клонувати. На рис 5.1 наведено 
схему отримання рекомбінантної косміди і пакування її в капсид вірусу. 

Для цього використано косміду c2RB (6,8 т.п.н.), яка містить два 
cos-сайти фага λ, розділені Sma I-сайтом, розташованим у межах гена 
Kanr, полілінкер та ген Ampr. Фрагмент ДНК, який передбачається 
клонувати (31,2-45,2 т.п.н.), вирізаний рестриктазою Sau3A з 

EcoRI, BamHI, EcoRI, 
Cla I, Hind III Фрагмент ДНК, вирізаний Sau3A, 

оброблений лужною фосфатазою 

Ampr 

ori 

cos
Kanr

Sma I
cos

BamHI

Sma I

cos cos 
Sma I Sma I 

Ampr ori 

Ampr ori cos cos 
ДНК-лігаза фага Т4+АТФ 

38-52 т.п.н. 

Пакування in vitro в головку фага і збірка віріона 



відщепленими лужною фосфатазою 5`-фосфатними групами1, 
змішують у присутності ДНК-лігази фага Т4 з рестрикційними 
фрагментами косміди, отриманими при розщепленні BamHI і Sma I. 
BamHI – розташований у полілінкері сайт клонування, при цьому 
«липкі» кінці, утворені BamHI, комплементарні Sau3A. Sma I утворює 
«тупі» кінці, що перешкоджає мультимеризації косміди. Для 
запобігання об’єднання «тупих» кінців лігазою, реакцію проводять при 
високій концентрації АТФ. Утворена рекомбінантна молекула ДНК 
може пакуватися в головку фага λ. Два EcoRI-сайти, що фланкують 
сайт клонування, необхідні при використанні вектора для «прогулянки 
по хромосомі». 

 
5.2. Фагмідні вектори 
 
Фагміди – плазмідні вектори, які містять ori-сайт нитковидних фагів. 

Вектори такого типу отримують включенням до плазмідного вектора, 
переважно серії pUC, міжгенної (спейсерної) ділянки фагів, яка містить 
рас-сайт, необхідний для морфогенезу фагових віріонів, та сайти ori(+) 
і ori(-). Спейсерні ділянки фагу М13 вставляють у вектори Bluscribe, а 
фагу fl у – Bluescript. 

 

 26 

 
Полілінкер SK: KpnI, XhoI, Sal I, Hind III, EcoRV, EcoRI, Pst I, BamHI, Not I, SacI. 
Полілінкер KS: SacI, Not I, BamHI, Pst I, EcoRI, EcoRV, Hind III, Sal I, XhoI, KpnI. 

Рис. 5.2.Генетичні карти векторів Bluescript SK М13(-) та Bluescript KS М13(+) 

                                                 
1 Обробка лужною фосфатазою перешкоджає утворенню кільцевих структур. ДНК-
лігаза не може зшити кінці дефосфорильованої ДНК і при змішуванні її з векторною 
ДНК із відповідними липкими кінцями, з кожного боку утворюється по одному 
ковалентному – фосфодіетерному зв’язку. Цього достатньо, щоб стабілізувати 
новоутворену структуру. 

ori(+)fl ori(-)fl 

ori

ori(+)fl ori(-)fl

lacZ`lacZ`

PT7 PT
полілінкер KS Ampr 

lac I 

PT3
полілінкер SK Ampr

PT3

lac 

ori
Bluescript KS М13(+)Bluescript SK М13(-)



Як і при використанні векторів pUC та М13mp маркерною ознакою 
рекомбінантних фагмід є ефект α-комплементації. 

На рис.5.2. наведено карти векторів Bluescript М13(-) та М13(+), які 
відрізняються напрямком ori-сайтів і відповідно тим, який ланцюг 
вектора буде упаковуватися у фаговий капсид, а також орієнтацією 
полілінкера, фланкованого промоторами фагів Т7 і Т3. 

У присутності фага-помічника фагміди здатні реплікуватися з ori(+)-
сайта як фагові ДНК і пакуватися у вірусний капсид. 

Таким чином, за допомогою фагмід фрагмент ДНК, що клонується, 
може бути отриманий в одно- і дволанцюговій формах. На відміну від 
векторів М13 mp, у фагмідних векторах можна клонувати великі 
фрагменти ДНК доволі стабільно. 

 
5.3. Фазмідні вектори 
 
Фазміди – гібриди між фагами і плазмідами, здатні існувати в 

клітині і у вигляді фага, і у вигляді плазміди. Фазміди не є виключно 
штучною конструкцією. Наприклад, бактеріофаг Р1 може розвиватися 
в клітинах E.coli літичним шляхом або підтримуватися у вигляді 
низькокопійної плазміди завдяки наявності двох реплікаторів: oriL – 
для літичного розвитку та oriR – для плазмідного. 

У фазмідних векторах штучно поєднуються позитивні властивості 
фагових і плазмідних векторів. Сучасні фазмідні вектори складаються 
з лінеарізованої плазміди, фланкованої сегментами генома 
бактеріофага λ, які містять усі гени, необхідні для літичної інфекції.  

 
Ampr
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Полілінкер 1: BamHI, XbaI, Sal I, Pst I, SphI, Hind III. 
Полілінкер 2: BamHI, SmaI, KpnI, SacI, EcoRI. 

Рис. 5.3. Генетична карта фазмідного вектора λpMYF131 
 

lacZ`
orilacІ

полілінкер 1 
полілінкер 2

L-область сІts 

R-область

АВ– Δnin – 
cos
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На рис. 5.3 наведено карту фазміди λpMYF131. Модифікація 
правого плеча фага λ полягає у видаленні 2,8 т.п.н. в ділянці nin та 
зміні гена сІ на чутливий до температури сІts. Ліве плече містить 
амбер-мутації генів А і В, тому реципієнтні клітини повинні мати гени-
супресори (наприклад, клітини LE392). Між L- та R-областями 
інтегрована плазміда pUC19, лінеарізована рестриктазою BamHI. 
Отже, при температурі 28-30°С функціонуватиме плазмідний 
реплікатор, а при підвищенні температури до 42°С – фаговий. Сумарна 
довжина фазміди – близько 33,3 т.п.н. – недостатня для її пакування в 
мономерній формі і надто велика для пакування димерів. Тому 
негативні колонії можуть утворювати лише рекомбінантні молекули. 
Для накопичення векторних молекул використовують плазмідний 
реплікатор.  

Фазмідні вектори, як і фагові, використовуються для клонування 
геномних і кДНК. Ефективність пакування рекомбінантних фазмід у 
фаговий капсид з наступним інфікуванням бактеріальних клітин 
перевищує ефективність трансформації плазмідами на два порядки. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Які особливості перенесення в реципієнтну клітину і функціонування 
в ній мають космідні вектори? 

2. Вкажіть особливості перенесення в клітину і функціонування 
фагмідних векторів. 

3. У чому особливість фазмідних векторів? Чому їх називають 
«справжніми» гібридами між бактеріофагами і плазмідами? 

 
 

ТЕМА 6.  ЕКСПРЕСІЯ  ЧУЖОРІДНИХ  ГЕНІВ  У  ПРОКАРІОТИЧНИХ 
КЛІТИНАХ. ОСНОВНІ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

СИСТЕМ ЕКСПРЕСІЇ 
 

6.1. Загальні уявлення про експресійну векторну систему 
 
Основним завданням біотехнологічного процесу є отримання 

кінцевого продукту. Для генно-інженерних біотехнологій таким 
продуктом буде білок. З цією метою можна використовувати різні про- 
та еукаріотичні клітини, проте основною культурою для отримання 
комерційних продуктів поки що залишається E.coli. Слід зауважити, що 
сам факт отримання рекомбінантної ДНК не означає, що вбудований 
ген буде експресуватися. 

Механізми експресії генів у E.coli досить добре вивчені, а 
методичні підходи, які застосовуються під час роботи з цим 
мікроорганізмом, можуть бути використані й відносно інших систем. 



Єдиної універсальної стратегії оптимізації експресії трансгенів1 не 
існує. Більшість генів має специфічні молекулярні властивості, і 
оптимальні умови їх експресії доводиться створювати індивідуально. 

Експресійний вектор – система, що забезпечує експресію, тобто 
транскрипцію і трансляцію трансгена протягом певного часу. Кожній 
експресійній системі притаманні свої позитивні і негативні риси. Вибір 
тієї чи іншої системи обумовлюється природою та бажаними 
властивостями кінцевого продукту (біологічна активність, розчинність, 
здатність секретуватися тощо). 

Експресійна касета – конструкція, що включає промотор (Р), сайт 
зв’язування рибосом2 (RBS) та термінатор (t) транскрипції, специфічні 
для тих клітин, в яких має відбуватися експресія (рис. 6.1).  
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RBS
tР полілінкер

Рис. 6.1. Схема будови експресійної касети 
 
Вбудовування трансгена в експресійну касету, як правило, 

призводить до його експресії у відповідному типі клітин. 
 
6.2. Основні молекулярно-біологічні властивості систем 

експресії 
 
На жаль, транскрипції клонованого гена в складі експресійного 

вектора може не відбуватися, і для досягнення експресії мають бути 
забезпечені певні умови. Основними молекулярно-біологічними 
чинниками, здатними впливати на експресію трансгена, є: 
1) тип промотора і термінатора транскрипції; 
2) міцність зв’язування мРНК з рибосомою; 
3) ефективність трансляції в організмі хазяїна; 
4) кількість копій клонованого гена і його локалізація (в інтегрованому 

у геном клітини-хазяїна стані чи в позахромосомному векторі); 
5) стабільність синтезованого продукту в клітині хазяїна; 
6) імовірність правильної посттрансляційної модифікації 

синтезованого білка; 
7) кінцева локалізація продукту, що синтезується. 

Від типу промотора залежить ефективність активації 
транскрипції, від стабільності мРНК та міцності зв’язування її з 
рибосомами – ефективність активації трансляції. Присутність 

 
1  Трансгеном називають чужорідний ген, який переноситься в складі вектора у 
реципієнтну клітину з метою його експресії. 

2  Детальніше про сайт зв’язування рибосом див. розділ 8.1. 
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термінатора транскрипції в кінці трансгена бажана, але не обов’язкова. 
Зайва довжина мРНК може сприяти утворенню вторинної структури, 
яка перешкоджатиме ефективній трансляції. Концентрація кінцевого 
продукту – білка – залежить від кількості копій і локалізації його гена, 
стабільності самого білка у клітині, його внутрішньоклітинної агрегації, 
ймовірності правильної посттрансляційної модифікації, а також 
спроможності клітини секретувати даний білок. При правильно 
дібраних умовах вихід чужорідного білка може досягати 10-40% 
сумарного білка клітини. Всі перераховані властивості повинні бути 
враховані при створенні експресійного вектора і будуть розглянуті далі. 

Окрім того, через мозаїчну будову більшості еукаріотичних генів їх 
експресію в прокаріотичних клітинах можна здійснювати лише за 
використання кДНК, або хімічно синтезованої білок-кодуючої 
нуклеотидної послідовності. 

 
Контрольні питання: 
 
1. У чому відмінність між клонувальними та експресійними векторами? 
2. Назвіть основні складові експресійної касети. 
3. Перерахуйте основні молекулярно-біологічні чинники, здатні 
впливати на експресію трансгена. 

 
 
ТЕМА 7. АКТИВАЦІЯ ТРАНСКРИПЦІЇ У ПРОКАРІОТИЧНИХ 

СИСТЕМАХ 
 

7.1. Сила промотора 
 
Першою умовою експресії будь-якого гена є наявність сильного 

промотора, що розпізнається РНК-полімеразою клітини-хазяїна. Сила 
промотора визначається по тому, з якою частотою він здатен 
ініціювати акти транскрипції. Сила промотора залежить від таких 
параметрів: 
• константи зв’язування РНК-полімерази з промотором; 
• швидкості розриву водневих зв’язків між комплементарними 
ланцюгами ДНК в комплексі ДНК (промотор) – РНК-полімераза. 

 
7.2. Керованість промотора 
 
Оскільки високий рівень синтезу РНК, а особливо деяких білків, 

може буди згубним для клітини, в сучасних біотехнологіях 
використовуються керовані промотори, які, в залежності від потреб 
експерименту, дають можливість регулювати процес транскрипції. У 
будь-якому випадку, постійна експресія чужорідного гена може 
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призводити до енергетичного виснаження клітини і відповідно 
порушення її метаболізму. За таких умов трансформовані клітини 
відстають у рості і через декілька поколінь у культурі починають 
переважати нетрансформовані клітини. 

 
Таблиця 7.1 

Деякі промотори, що застосовуються для експресії чужорідних генів 
в прокаріотичних системах 

Промотор: Походження: 
lacUV5 Модифікований промотор лактозного оперона E. coli. 

trp- Промотор триптофанового оперона E. coli. 

tac- Штучна конструкція (10-область lac- і 35-область trp-
промотора). 

РL Лівий промотор фага λ. 
РR Правий промотор фага λ. 
РТ7 Промотор гена 10 фага Т7. 

 
Усі наведені в табл. 7.1 промотори мають відповідні системи 

вмикання-вимикання. Промотор lac-оперона і його похідна tac-
промотор за відсутності лактози залишаються репресованими (див. 
табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 
Регуляція lac UV5- і tac-промотора 

Концентрація в середовищі Ділянка промотора/оператора Рівень 
транскрипції глюкози лактози цАМФ 

висока низька низька дуже 
низький 

низька низька висока дуже 
низький 

висока висока низька низький 

низька висока висока високий 

 
Індукція lac-оперона здійснюється при додаванні в середовище 

лактози або ІПТГ, які перешкоджають приєднанню білка-репресора до 
оператора. Позитивну регулюючу дію на транскрипцію lac-оперона має 

цАМФ
САР

 промотор оператор Ген 

РНК-полімераза

 промотор оператор Ген 

цАМФ
САР

 промотор оператор Ген 

lac-
репресор

 промотор оператор Ген 

lac-
репресор



 32 

                                                

також білок – активатор катаболізму – САР, який сприяє зв’язуванню 
РНК-полімерази з промотором. У свою чергу спорідненість САР з 
промотором підвищується циклічним АМФ, рівень якого обернено 
пропорційний концентрації глюкози в середовищі. 

У присутності триптофану trp-репресор зв’язується з оператором 
trp-промотора. Активація цього промотора відбувається за відсутності 
в середовищі триптофану або індуктором – 3-індолілакриловою 
кислотою. 

Регуляція промоторів фага λ здійснюється чутливим до 
температури білком-репресором мутантного гена сІ857. При цьому 
потрібно враховувати, що за температури 42°С активується синтез 
білків теплового шоку, один з яких – протеаза Lon розщеплює 
чужорідні білки. 

Регуляція транскрипції трансгена, що знаходиться під контролем 
сильного промотора РТ7 відбувається у модифікованих клітинах E.coli, 
стабільно трансформованих геном РНК-полімерази фага Т71. У свою 
чергу ген РНК-полімерази фага сам знаходиться під контролем 
керованого промотора, наприклад, lacUV5 або tac. 

Ефективність активації транскрипції залежить від співвідношення 
кількості молекул репресора і кількості копій промотора, а також 
наявності індуктора. Проте в деяких випадках, за невисокої кількості 
репресора, яка все ж перевищує кількість копій промотора, і 
відсутності індуктора експресія може відбуватися. Це явище отримало 
назву «протікання» промотора. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Від чого залежить сила промотора? 
2. Чому в сучасних біотехнологіях застосовують керовані промотори? 
3. Які промотори вірусного походження використовуються в сучасних 
біотехнологіях? 

4. Що таке «протікання» промотора? 
 

 
ТЕМА 8. ТРАНСЛЯЦІЯ ТРАНСГЕНА У ПРОКАРІОТИЧНИХ 

СИСТЕМАХ 
 

8.1. Міцність зв’язування мРНК з рибосомою 
 
У прокаріотичних клітинах ефективність трансляції різних мРНК 

неоднакова. Сильна керована транскрипція – необхідна, але 
 

1  Для транскрипції з промотора бактеріофага Т7 потрібна відповідна РНК-
полімераза. 



недостатня умова високого рівня експресії трансгена. Другою умовою є 
розташування перед трансгеном оптимального сайта ініціації 
трансляції, або сайта зв’язування рибосоми – RBS (ribosome binding 
site). 

У прокаріотів RBS має у своєму складі старт-кодон (AUG, рідше 
GUG, UUG) і розташовану на відстані 4-8 нуклетидів від нього 
послідовність Шайна-Далгарно (SD) (6-9 нуклеотидів), комплементарну 
3`-кінцю малої 16S субодиниці рРНК. Ядром SD-послідовності є -
AGGA-. Збільшення відстані між SD-послідовністю та старт-кодоном 
навіть на один нуклеотид може різко вплинути на ефективність 
експресії. 

Ефективність активації трансляції також залежить від локальної 
вторинної структури 5`-кінця мРНК. RBS і декілька перших триплетів 
трансгена не повинні мати таку послідовність, при якій може проходити 
спарювання всередині ланцюга (див. рис. 8.1). При цьому відбувається 
екранування старт-кодона. Тому сайт зв’язування з рибосомою для 
кожного трансгена добирається індивідуально, з урахуванням 
нуклеотидної послідовності його N-кінцевої ділянки.  

 
A 

C    G 
G – C 
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Рис. 8.1. Внутрішньоланцюгове спарювання в молекулі мРНК, у результаті якого 
відбувається екранування кодона AUG 
 

Важливою також є відстань від SD-послідовності до 5`-кінця мРНК, 
яка має перевищувати 15 нуклеотидів.  

 
8.2. Ефективність трансляції в організмі хазяїна 
 
Для ефективної трансляції транскрипт повинен бути стабільним і 

містити такі (оптимальні) кодони, які відповідають антикодонам 
клітинних тРНК. Затримка рибосоми на якомусь з кодонів, які рідко 
використовуються в клітині, через брак тРНК може призвести до 

U – A 
A – U 
U – G 

Старт-кодон 

A    A 
A – U 
A – U 
A – U 
G    A 
G – U 
G – U 3`̀G

G A A C C G 
5`  – U 

G A A C A C



включення у поліпептид помилкової амінокислоти, зсуву рамки 
зчитування чи термінації трансляції. Оптимальними мають бути і стоп-
кодони. 

Оптимізацію кодонів можна проводити хімічним синтезом такого 
варіанту клонованого гена або його частини, який складається з 
кодонів, що зазвичай використовуються клітиною-хазяїном. Проте 
ефект заміни синонімічних триплетів непередбачуваний. При цьому 
потрібно враховувати структуру прилеглої ділянки, ймовірність 
утворення «шпильок» і SD-сайтів у кодуючій послідовності тощо. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Назвіть складові сайта зв’язування рибосоми прокаріотів. 
2. Яким чином локальна вторинна структура мРНК може впливати на 
ефективність активації трансляції? 

3. Як первинна структура мРНК може впливати на ефективність її 
трансляції в певному організмі? 

 
 

ТЕМА 9. КІЛЬКІСТЬ КОПІЙ І ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТРАНСГЕНА  
 

9.1. Збільшення кількості копій клонованого гена в клітині-
хазяїні 

 
Лінійне збільшення кількості білка, що синтезується під контролем 

плазміди, спостерігається лише зі зростанням до кількох десятків, іноді 
сотень копій молекул вектора на клітину. Причину цього явища можна 
проілюструвати схемою, наведеною на рис. 9.1.  

 
Збільшення кількості копій вектора 

Збільшення кількості продукту 
клонованого гена 

Збільшення кількості продуктів 
інших генів вектора 

Виснаження енергетичних ресурсів клітини

Зниження метаболічної активності клітини-хазяїна  
Рис. 9.1. Зв’язок між кількістю копій вектора і метаболічною активністю клітини 
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Основний вплив вектора на метаболізм клітини відбувається через 
експресію маркерних та інших власних генів плазміди, особливо в тих 
випадках, коли трансген знаходиться під контролем керованого 
промотора. Існує дві стратегії вирішення цієї проблеми: 
I. Вбудовування в низькокопійну плазміду кількох повторів трансгена. 
II. Інтеграція трансгена в геном клітини-хазяїна. 
Обидва зазначені підходи мають свої переваги і недоліки. 
 

AvaI 

-C-T-C-G-G-G- 
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Рис. 9.2. Створення однонаправлених тандемних повторів генів  

-G-A-G-C-C-C- 

Рестрикція ендонуклеазою AvaI 

Фрагмент векторної ДНК 
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-G-A-G-C-C 
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A-G-C-C-C-
T-C-G-G-G- G-A-A-T-T-C 

C-T-T-A-A-G 

EcoRI-сайт
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Перший спосіб простіший, але при його застосуванні виникає 
технічна проблема – отримання однонаправленої орієнтації 
послідовних генів. Для цього можна використовувати синтетичні 
адаптери – короткі олігонуклеотиди, які приєднуються з боків до кінців 
лінеарізованої плазміди і трансгена. Дещо складніша технологія 
базується на фланкуванні трансгена сайтами рестрикції для 
ендонуклеаз, що впізнають і розщеплюють неправильні паліндромні 
послідовності. 

Так, при використанні рестриктази (див. рис. 9.2) «липкі» кінці 
добудовуються фрагментом Кльонова, після чого до утворених тупих 
кінців вектора приєднують сайт рестриктази EcoRI, замикаючи 
векторну ДНК в кільце. При цьому відбувається відновлення двох AvaI-
сайтів по боках від EcoRI. Після клонування трансгена в більш 
поширеному EcoRI-сайті його вирізають рестриктазою AvaI. Таким 
чином, трансген виявляється фланкований не комплементарними 
«липкими» кінцями і при сполученні кількох тандемних повторів 
трансгена їх орієнтація буде однаковою. 

Недоліком вбудовування тандемних повторів трансгена в 
низькокопійну плазміду є те, що така конструкція може виявитися 
нестабільною і є ймовірність втрати плазмідою кількох, а інколи й усіх, 
повторів трансгена. 

 
9.2. Інтеграція клонованого гена в геном клітини-хазяїна 
 
Інтеграця трансгена в геном хазяїна має такі переваги: 

• не витрачаються енергетичні ресурси клітини на реплікацію плазміди 
та синтез білків, які вона кодує; 

• клітина-хазяїн не може втратити інтегрований клонований ген у 
процесі росту популяції; 

• не потрібно постійно відселектовувати трансформовані клітини (за 
допомогою антибіотиків, метаболітів), що впливає на собівартість 
кінцевого продукту; 

• практично не можлива горизонтальна передача клонованого гена 
іншим мікроорганізмам. 
Переконатися в перевазі інтегративної вставки трансгена 

порівняно з позахромосомною локалізацією в складі мультикопійної 
плазміди можна, зіставивши рівень його експресії в обох випадках. На 
рис. 9.3 наведено результат такого порівняння. Як трансген 
використовувався ген α-амілази, рівень експресії якого визначався за 
ферментативною активністю. 
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Рис. 9.3. Зв’язок між кількістю копій гена α-амілази та рівнем її активності в клітинах 
B.subtilis 

 
Як видно з наведеної на рис. 9.3 діаграми, ефективність експресії 

трансгена в складі мультикопійної плазміди (від 20 до 40 копій) 
знаходиться приблизно на такому ж рівні, що й для двох його повторів 
у складі генома. 

При інтеграції клонованого гена в геном хазяїна мають бути 
виконані такі умови: 
1) сайт інтеграції клонованого гена не повинен знаходитися всередині 

гена, що кодує якусь важливу клітинну функцію; 
2) для забезпечення експресії клонований ген має знаходитися під 

контролем сильного (керованого) промотора; 
3) для інтеграції у відповідний сайт клонований ген має містити 

нуклеотидну послідовність понад 50 нуклеотидів, подібну до такої в 
геномній ДНК, у межах якої відбудеться рекомбінація; 

4) інтеграція клонованого гена не повинна відбуватися у 
високоваріабельних ділянках генома клітини-хазяїна. 
Пошук імовірного сайта інтеграції можна проводити шляхом 

вбудовування репортерного гена1 під контролем того ж промотора, що 
й трансген, в різні ділянки генома клітини з наступною перевіркою, чи 
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1 Репортерний ген – маркерний ген, рівень експресії якого легко визначити. 



виконуються зазначені умови. Загальна стратегія інтеграції трансгена 
наведена на рис. 9.4. 
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Рис.9.4. Інтеграція клонованого гена в геном хазяїна 

 
Після ідентифікації нуклеотидну послідовність генома хазяїна, куди 

передбачається вбудовати трансген (сайт інтеграції), вирізають і 
клонують у клітинах іншого виду – нехазяїна. Трансген з 
регуляторними ділянками хазяїна інтегрують у той же вектор 
посередині (рис. 9.5) або поблизу (рис. 9.6) клонованої послідовності.  

 

 
Рис.9.5. Вбудовування трансгена, фланкованого послідовностями сайта інтеграції 

Сайт інтеграції в геномній ДНК

Трансген у складі плазмідного вектора, 
фланкований послідовностями сайта 

інтеграції 

ori-

Рекомбінація 

Подвійний кросинговер

Трансген, фланкований послідовностями сайта
інтеграції, у складі геномної ДНК  

ori- Векторна ДНК, не здатна реплікуватися в клітині

Ідентифікація можливого сайта інтеграції (сегмента ДНК хазяїна, 
послідовність якого може бути перервана без шкоди для клітини)

Виділення і клонування повного сайта інтеграції чи його частини 

Вбудовування трансгена разом з промотором у клонований сайт 
інтеграції або поблизу нього 

Перенесення отриманої генетичної конструкції «сайт інтеграції-
клонований ген» у клітину хазяїна в складі плазміди, не здатної до 

автономної реплікації в клітині цього хазяїна 

Відбір і збереження клітин, які експресують клонований ген 



Клонувальний вектор зі специфічним для клітини-нехазяїна ori-
сайтом при перенесенні у клітину хазяїна не може реплікуватися, і 
спадкова передача клонованого гена можлива лише за умови його 
інтеграції в ДНК хазяїна. 

При потраплянні в клітину трансгена, фланкованого 
послідовностями ДНК хазяїна (рис. 9.5.), може відбутися спарювання 
між гомологічними нуклеотидними послідовностями і його інтеграція в 
результаті подвійного кросинговера.  

 
Сайт інтеграції в геномній ДНК

 39 

 
Рис.9.6. Вбудовування трансгена, розташованого поблизу фрагмента сайта 
інтеграції 

 
Векторна ДНК, не здатна реплікуватися в клітині-хазяїні, 

втрачається після першого ж поділу клітини. 
Якщо трансген знаходиться поблизу нуклеотидної послідовності 

сайта інтеграції (рис. 9.6), в результаті одинарного кросинговера 
вбудовується вся молекула вектора. 

Подібні методичні підходи реалізовано при створенні пасивних 
трансформуючих SV40 векторів (див. тему 15.1). 

 
Контрольні питання: 
 
1. Яким чином можна збільшити в клітині кількість повторів трансгена, 
не збільшуючи кількості маркерних генів? 

2. Які переваги має інтеграція трансгена а геном хазяїна порівняно зі 
збільшенням його повторів у складі позахромосомного вектора? 

3. Назвіть умови інтеграції трансгена в геном хазяїна. 
4. У чому відмінність вбудовування трансгена, фланкованого 
послідовностями ДНК хазяїна, і трансгена, розташованого у векторі 
поблизу сайта інтеграції? 

 

Трансген у складі плазмідного вектора 
поблизу послідовності сайта інтеграції

Рекомбінація 

ori-

Кросинговер

Вектор Геномна ДНКТрансгенГеномна ДНК 

Інтегровані в геномну ДНК трансген і вектор, 
фланковані послідовностями сайта інтеграції 
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ТЕМА 10. СТАБІЛІЗАЦІЯ СИНТЕЗОВАНОГО ПРОДУКТУ  
В КЛІТИНІ ХАЗЯЇНА 

 
Проблема стабілізації генно-інженерних білків виникає при 

використанні будь-яких векторів, включаючи й вірусні. Навіть за умови 
високого рівня транскрипції і трансляції трансгена концентрація 
білкового продукту може бути мінімальною. На стабільність 
синтезованого рекомбінантного білка в клітині впливають різноманітні 
чинники, основним з яких є діяльність протеаз. Протеази не можуть 
бути вилучені з експресійної системи, оскільки вони виконують низку 
важливих для клітини функцій, зокрема здійснюють процесинг білків, 
перетворюють білки-попередники у функціонально активні білки, 
відщеплюють N-кінцевий фермілметіонін1, гідролізують 
нефункціональні чи денатуровані молекули тощо. Клітинні протеази 
також здатні гідролізувати надлишок функціонально активних 
субодиниць олігомерних білків і більшість чужорідних – рекомбінантних 
поліпептидів. 

 
10.1. Подовження періоду існування білків у клітині 
 
Період напіврозпаду білків у клітині складає від кількох хвилин до 

кількох годин і залежить від довжини поліпептиду, кількості 
дисульфідних зв’язків у білковій молекулі, наявністю або відсутністю на 
N-кінці певних амінокислот та PEST-послідовностей у внутрішній 
частині поліпептиду. 

 
Таблиця 10.1 

Період напівжиття рекомбінантних молекул β-галактозидази, 
до N-кінця якої приєднані різні амінокислотні залишки 

Приєднані амінокислотні залишки: Період напівжиття: 
метіонін, серин, аланін понад 20 год. 
треонін, валін, гліцин понад 20 год. 
ізолейцин, глутамінова кислота понад 30 хв. 
тирозин, глутамін близько 10 хв. 
пролін близько 7 хв. 
фенілаланін, лейцин, аспаргінова кислота, лізин близько 3 хв. 
аргінін близько 2 хв. 
 

Подовжити термін існування поліпептиду можна шляхом його 
олігомеризації. Так, час напіврозпаду рекомбінантного проінсуліну в 

                                                 
1  N-кінцевий фермілметіонін кодується старт-кодоном AUG. 



клітинах E. coli становить 2 хв., а його тетрамера – 120 хв. Також для 
збільшення часу існування білка до його складу генно-інженерними 
методами можна включити відповідні амінокислоти. Інколи достатньо 
приєднати до N-кінця один амінокислотний залишок (див. табл. 10.1). 

Стабільність білків у клітині також залежить від амінокислотних 
послідовностей у внутрішній частині поліпептида. PEST-послідовність 
– послідовність у внутрішній частині білкової молекули, збагачена 
залишками проліну (P), глутамінової кислоти (E), серину (S) та 
треоніну (T), яка робить білок більш чутливим до протеолітичного 
розщеплення. Часто PEST-послідовності фланковані кластерами 
позивно заряджених амінокислотних залишків і, можливо, є маркерами 
для протеаз. Збільшити час існування білків, які містять PEST-
послідовності, можна вносячи зміни у відповідні гени. Проте при цьому 
необхідно переконатися, що такі зміни не вплинуть на функціональну 
активність білка. 

 
10.2. Створення химерних білків 
 
Химерний білок – штучна конструкція, в якій продукт клонованого 

гена ковалентно приєднаний до якого-небудь стабільного білка 
клітини-хазяїна. У складі химерного білка продукт трансгена 
виявляється захищеним від розщеплення клітинними протеазами. 
Стабілізований таким чином рекомбінантний білок може 
використовуватися або в складі химерного білка, або, переважно, 
окремо. Якщо передбачається використовувати продукт трансгена в 
складі химерного білка, потрібно враховувати такі особливості: 
• продукт клонованого гена може виявитися неактивним; 
• для химерних білків передбачено складнішу процедуру тестування, 
яку вони мають пройти перш ніж буде отримано дозвіл на 
використання такого продукту. 

При використанні рекомбінантного білка окремо постає необхідність 
видалення зайвих амінокислотних послідовностей із молекули 
отриманого продукту. 

Об’єднання білків програмується на рівні ДНК (див. рис. 10.1). 

 
Клітинний ген Трансген t Р RBS 

Олігонуклеотидний лінкер -
сайт для протеази  

Рис. 10.1. Схематична генетична карта ділянки вектора, що кодує химерний білок 
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До трансгена приєднують олігонуклеотидний лінкер, в якому 
міститься сайт для протеази, як правило, небактеріального 
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походження (див. табл. 10.2), після чого лігують нуклеотидні 
послідовності обох білків. Обидві послідовності знаходяться під 
контролем спільних регуляторів транскрипції – промотора (Р), сайта 
зв’язування рибосоми (RBS) і термінатора (t). Тому важливо, щоб у 
такій конструкції не відбувалося зсуву рамки зчитування. Для цього 
необхідно знати точну нуклеотидну послідовність фрагментів ДНК, що 
лігуться. 

 
Таблиця 10.2 

Деякі протеази, що використовуються  
для специфічного розщеплення химерних білків 

Протеаза: Сайт розщеплення (↓): 
Трипсин -Arg-↓, -Lys-↓ 
Пептидаза (з Clostridium) -Arg-↓ 
Субтилізин -Gly-Ala-His-Arg-↓ 
Тромбін -Leu-Val-Pro-Arg-↓Gly-Ser- 
Фактор згортання крові Ха -Ile-Glu-Gly-Arg-↓ 

 
Для очистки химерних білків зручно застосовувати імуноафінну 

хроматографію з використанням моноклональних антитіл до клітинного 
поліпептиду. Після накопичення й очистки химерного білка, для 
роз’єднання пептидів їх обробляють відповідною протеазою. 

 
10.3. Внутрішньоклітинна агрегація рекомбінантних білків 
 
Утворення нерозчинних агрегатів білків можна розглядати як один 

із способів їх збереження у клітині. Процес агрегації притаманний 
денатурованим білкам, здатним взаємодіяти гідрофобними ділянками і 
випадати в осад. Проте біологічно активними є саме розчинні білки. За 
структурою рекомбінантного білка не можна передбачити, чи буде він 
розчинним. Причиною агрегації генно-інженерних білків може стати їх 
неправильна третинна структура. 

Для практичного використання явище внутрішньоклітинної 
агрегації, з одного боку, корисне, адже дає можливість відділити 
нерозчинний білок від більшості розчинних. З іншого – потрібно 
індивідуально добирати умови розчинення кожного продукту. При 
цьому часто вдається отримати лише невелику кількість біологічно 
активного білка. 

Збільшити розчинність рекомбінантного білка можна приєднавши 
його до тіоредоксину – поліпептиду зі 108 амінокислотних залишків і 
молекулярною масою 11,7 кД. Химерні білки, в складі яких міститься 
тіоредоксин, залишаються розчинними навіть при надекспресії, коли їх 
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вміст сягає 40% сумарного білка клітини. До того ж тіоредоксин 
специфічно зв’язується з феніларсином, що сприяє виділенню 
гібридного білка афінною хроматографією. 

 
10.4. Стабілізація рекомбінантних білків в умовах браку кисню 
 
Клітини, які використовуються для експресії чужорідних білків – 

аеробні. Збільшення щільності популяції клітин призводить до 
зменшення вмісту кисню в середовищі, при цьому клітини поступово 
переходять зі стадії експоненціального росту у стаціонарну, що в свою 
чергу спричиняє синтез і активацію протеаз. 

Для вирішення проблеми аерації середовища можна 
застосовувати такі методи: 
• зміна конструкції біореактора; 
• підвищення інтенсивності продування повітря або кисню і 
перемішування; 

• додавання в середовище речовин, які підвищують розчинність 
кисню; 

• використання штамів мікроорганізмів з дефіцитом протеолітичних 
ферментів; 

• синтез гемоглобіноподібних речовин. 
Проте кожен із наведених способів має свої недоліки. Зокрема, при 

застосуванні перших трьох методів доводиться враховувати, що 
кисень розчиняється дуже повільно. У мутантних клітинах зі зниженою 
протеазною активністю не відбувається руйнування чужорідних білків, 
але також не руйнуються й дефектні. І чим яскравіше виражений 
сумарний дефіцит протеаз, тим більше виснажується культура і тим 
гірше вона зростає. 

Явище збільшення концентрації доступного бактеріальній клітині 
кисню, завдяки його зв’язуванню з гемоглобіноподібними речовинами, 
ісує в природі. Синтез клітиною гемоглобіноподібних речовин 
наближує вирішення проблеми браку кисню, але для цього мають бути 
виконані дві умови: 
• ефективна експресія «гемоглобінового» гена; 
• обов’язковий синтез в клітині гему. 

Експериментально доведено, що експресія «гемоглобінового» гена 
в E. coli сприяє: 
• збільшенню рівня синтезу клітинних та рекомбінантних білків; 
• підвищенню ефективності протонних насосів; 
• зростанню концентрації АТФ. 
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Контрольні питання: 
 
1. Яким чином можна збільшити період існування в клітині 
рекомбінантного білка? 

2. Опишіть процедуру створення химерного білка. 
3. Яке значення для практичного використання має внутрішньоклітинна 
агрегація рекомбінантних білків? 

4. Чим зумовлена проблема стабілізації рекомбінантних білків в умовах 
браку кисню? Які існують можливі шляхи вирішення цієї проблеми? 

 
 

ТЕМА 11. КІНЦЕВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ, ЩО СИНТЕЗУЄТЬСЯ 
 

11.1. Механізм секреції білків 
 
Одним з чинників, що впливає на стабільність білків клітинних 

генів, є їх кінцева клітинна локалізація. 
Механізм секреції білків у про- та еукаріотів подібний. У більшості 

випадків секреція забезпечується амінокислотною послідовністю N-
кінця синтезованого білка. 

Сигнальна послідовність, або лідерний пептид – N-кінцева 
послідовність, складається в середньому з 20-25 амінокислот і сприяє 
транспортуванню білка через клітинну мембрану (див. табл. 11.1).  
 

Таблиця 11.1 
Сигнальні послідовності деяких білків1 

Білок N-кінцева амінокислотна послідовність 

Інтерферон людини 
Met-Ala-Leu-Thr-Phe-Ala-Leu-Leu-Val-Ala-Leu-Leu-
Val-Leu-Ser-Cys-Lys-Ser-Ser-Cys-Ser-Val-Gly-↓Cys-
Asp-Leu  

Глікопротеїд вірусу 
везикулярного 
стоматиту 

Met-Lys-Cys-Leu-Leu-Tyr-Leu-Ala-Phe-Leu-Phe-Ile-
His-Val-Asn-Cys-↓Lys-Phe-Thr  

Гемаглютинін вірусу 
грипу 

Met-Ala-Ile-Ile-Tyr-Leu-Ile-Leu-Leu-Phe-Thr-Ala-Val-
Arg-Gly-↓Asp-Gln-Ile  

Лужна фосфатаза 
E.coli 

Met-Lys-Gln-Ser-Thr-Ile-Ala-Leu-Ala-Leu-Leu-Pro-
Leu-Leu-Phe-Thr-Pro-Val-Thr-Lys-Ala-↓Arg-Thr  

Ліпопротеїд E.coli Met-Lys-Ala-Thr-Lys-Leu-Val-Leu-Gly-Ala-Val-Ile-
Leu-Gly-Ser-Thr-Leu-Leu-Ala-Gly-↓Cys-Ser-Ser 

↓ - місце відщеплення сигнальної послідовності. 
 

                                                 
1 В таблиці виділені амінокислотні залишки гідрофобного ядра.  
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У зв’язаних з мембраною білків, зокрема багатьох складних вірусів, ця 
послідовність, зазвичай, зберігається, а в білків, що секретуються, 
відщеплюється. 

Функціонування сигнальної послідовності пов’язують з її 
структурою. Як правило, сигнальна послідовність містить всередині від 
7 до 16 гідрофобних амінокислотних залишків, завдяки чому 
відбувається взаємодія поліпептидного ланцюга з мембраною. 

Очевидно, що гомології амінокислотної послідовності лідерних 
пептидів не існує. Єдиною їх спільною рисою є гідрофобність. Також, як 
правило, останній амінокислотний залишок лідерного пептиду 
невеликий. Це можуть бути залишки гліцину або аланіну, рідше 
цистеїну чи серину. Наступна амінокислота часто, хоча не завжди, 
заряджена. 

Послідовність етапів при синтезі й секреції білка, що містить 
лідерний пептид, у клітинах E.coli наведено на рис. 11.1. 

 

 
Рис. 11.1. Послідовність стадій синтезу і секреції білків у E.coli 

 
Після початку трансляції білка ймовірно відбувається взаємодія 

гідрофобної частини лідерного пептиду з внутрішньою 
цитоплазматичною мембраною (у еукаріотичній клітині з мембраною 
ендоплазматичної сітки), в результаті якої рибосома зв’язується з 
мембраною. В ході подальшої елонгації білкової молекули (дуже рідко 

Трансляція перших кодонів мРНК 

Синтез N-кінцевої сигнальної послідовності (15-30 амінок. зал.)

Приєднання рибосоми до мембрани

Елонгація поліпептидного ланцюга

Відщеплення N-кінцевої сигнальної 
послідовності на мембрані Термінація трансляції

«Провалювання» синтезованого білка в периплазму

Перебування в периплазмі 
водорозчинних білків 

Інтеграція у зовнішню 
мембрану (секреція назовні)
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після неї) проходить відщеплення сигнальної послідовності. Після 
термінації трансляції синтезований білок доправляється у 
периплазматичний простір, де в залежності від гідрофобності чи 
гідрофільності або інтегрується у зовнішню мембрану, або 
залишається у водорозчинній формі в периплазмі. 

 
11.2. Секреція рекомбінантних білків 
 
Транспортування рекомбінантних білків у периплазму (або в 

середовище) сприяє: 
• збільшенню стабільності білка; 
• кращому і легшому очищенню білка; 
• зменшенню собівартості кінцевого продукту. 

Сигнальні послідовності еукаріотичних білків можуть упізнаватися і 
специфічно відщеплюватися бактеріальними ферментами, а самі білки 
при цьому секретуватися. Проте в більшості випадків для того, щоб 
білок секретувався, доводиться його модифікувати. 

Транспортування через клітинну мембрану рекомбінантного білка 
можна налагодити: 
• приєднанням до трансгена нуклеотидної послідовності сигнального 
пептиду; 

• створенням химерного білка, приєднанням нуклеотидної 
послідовності повнорозмірного попередника клітинного білка до 
трансгена. 
Рівень секреції рекомбінантного білка може залежати від рівня 

його експресії. Інтенсивний синтез чужорідного білка може викликати 
перевантаження і, як наслідок, блокування секреторного апарату 
клітини. Причиною цього може бути нестача якихось клітинних білків, 
що беруть участь у секреції. 

Вирішити цю проблему можна такими шляхами: 
1) підвищенням рівня експресії генів, що відповідають за синтез 

компонентів секреторної системи, яких невистачає; 
2) зниженням рівня експресії трансгена з одночасним збільшенням 

щільності клітинної популяції; 
3) підвищенням рівня проникності клітинної мембрани. 

Перший шлях передбачає внесення генів відповідних білків у 
складі експресійного вектора в клітину-продуцент рекомбінантного 
білка. 

Зниження рівня експресії трансгена зменшує тиск як на 
секреторний апарат, так і на метаболізм клітини в цілому (див. розділ 
11.3). 

Підвищити проникність внутрішньої і зовнішньої мембран клітини 
можна шляхом активації локалізованої на внутрішній мембрані 
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фосфоліпази А. Її активатором є бактеріоцин, білок, який синтезується 
деякими грамнегативними бактеріями. Ген бактеріоцину може бути 
введений у клітину в складі експресійного вектора під контролем 
сильного керованого промотора, такого ж, як і трансген (з лідерним 
пептидом). Активація і репресія обох генів буде здійснюватися 
одночасно. 

 
11.3. Метаболічне перевантаження клітини 
 
Метаболічне перевантаження – порушення клітинного метаболізму 

під впливом експресії чужорідної ДНК. Метаболічне перевантаження 
може призвести до різноманітних змін у фізіології і функціонуванні 
клітини-хазяїна. Причинами метаболічного перевантаження клітини є: 
1) збільшення кількості копій або розмірів векторів (плазмід) і 

пов’язане з цим зростання енергії, необхідної для їх реплікації, 
експресії і збереження; 

2) дефіцит розчиненого у середовищі кисню і нездатність 
забезпечити ним усі метаболічні реакції клітини й експресію 
чужорідних генів; 

3) гіперпродукування чужорідних білків, яке призводить до 
виснаження пулу деяких аміноацил-тРНК чи амінокислот і 
енергетичних запасів клітини (АТФ, ГТФ); 

4) перевантаження секреторної системи і порушення правильної 
локалізації життєво важливих білків клітини-хазяїна внаслідок 
«перевиробництва» чужорідного білка, який експортується з 
цитоплазми до клітинної мембрани або в периплазматичний 
простір; 

5) наявність у організмі-хазяїні незвичайних метаболічних 
властивостей, які роблять його більш чутливим до різноманітних 
впливів, аніж звичайні клітини; 

6) безпосередній вплив чужорідних білків на функціонування клітини-
хазяїна, наприклад, перетворення за їхньої участі важливих 
незамінних попередників у неприйнятні або й токсичні сполуки. 
Одним із способів вирішення проблеми метаболічного 

перевантаження клітини є зменшення експресії трансгена. При 
підтриманні його експресії на середньому рівні (до 5% сумарного білка 
клітини) досягаються найефективніші умови тривалого продукування 
клітиною рекомбінантного білка. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Чи існують відмінності механізмів секреції білків у про- та еукаріотів? 
2. Вкажіть послідовність етапів синтезу і секреції водорозчинних і 
мембранних білків. 



3. Яким чином можна налагодити секрецію рекомбінантних білків?  
4. Як можна досягти максимально ефективного рівня секреції 
рекомбінантного білка? 

5. Назвіть причини метаболічного перевантаження клітини. 
 
 

ТЕМА 12. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ 
БАКТЕРІОФАГІВ 

 
12.1. Експресійні фагові вектори 
 
Вектори, створені на основі бактеріофагів, можуть забезпечувати 

не лише клонуванання, а й експресію трансгенів. На відміну від 
плазмідних, фагові вектори здатні лізувати клітину-продуцент, 
вивільняючи внутрішньоклітинні білки. При цьому векторна ДНК 
передається наступній клітині. Зокрема, як експресійні можуть бути 
використані λ-вектори, наприклад, λgt11, λZAP. Їх генетичні карти 
відображено на рис. 12.1. 

 
І/Е-область–L-область R-область 

λgt11
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Рис. 12.1. Генетичні карти експресійних λ-векторів: λgt11 і λZAP 
 

Обидва наведені на рис. 12.1 вектори містять змінений 
температурочутливий ген репресора сІts, в обох видалено 2,8 т.п.н. 
ділянки nin, а в ген S внесено супресорчутливу мутацію, що знижує 
здатність цих векторів виживати у клітинах E. coli дикого типу, тобто 
підвищує біологічну безпеку цих векторів.  

Вектор λgt11 має ємність до 7 т.п.н., і єдиний його EcoRI-сайт 
розташований у кінцевій частині гена lacZ`. Якщо при інтеграції 
трансгена не відбудеться зсуву рамки зчитування, утвориться 
химерний білок. 

Вектор λZAP, окрім перелічених модифікацій, містить chi-сайт 
ініціації recA-залежної рекомбінації, що сприяє збільшенню 

coscos 

λZAP
ΔninсІts S– lacZ`Ampr i tchi

полілінкер

coscos 

EcoRI 

ΔninсІts S– lacZ`



«урожайності» фага на газоні recA+ клітин1. Гени lacZ` і Ampr 
послідовно розташовані між сайтами ініціації (і) та термінації (t) 
реплікації фага fl. Полілінкер фланкований промоторами фагів Т3 і Т7. 
Це сприяє транскрипції трансгена незалежно від його орієнтації. 

 
12.2. Фаговий дисплей 
 
Експресійні фагові вектори дають змогу виділяти з клітини 

рекомбінантні білки не лише при руйнуванні клітини, а й методом 
«фагового дисплея». 

Фаговий дисплей – вилучення рекомбінантного білка чи 
олігопептиду шляхом зливання його зі стуктурним білком вірусу, в 
результаті чого він виявляється репрезентованим на поверхні капсиду. 

Для «дисплея» можна використовувати різні фагові вектори. 
Зокрема, при користуванні векторами на основі фагів М13 чи fd 
доцільно модифікувати ген ІІІ. Продукт цього гена забезпечує 
адсорбцію фага на f-пілі, й 3-5 копій білка ІІІ містяться на кінці 
нитковидної вірусної частки N-кінцем назовні. Приєднання до 5`-кінця 
гена ІІІ нуклеотидних послідовностей трансгена призводить до появи 
віріонів, які несуть на поверхні капсиду рекомбінантний білок. 
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Рис. 12.2. Генетична карта фрагмента М13-вектора, що забезпечує фаговий 
дисплей 

 
На рис. 12.2 відображено принцип генетичної модифікації гена ІІІ 

фага М13 для «дисплея». Між регуляторними ділянками вірусного гена 
– промотором (Р) і сайтом зв’язування рибосоми (RBS),з одного боку, 
та термінатором транскрипції (t), з другого, – розташовані нуклеотидні 
послідовності лідерного пептиду (LP), трансгена й самого гена ІІІ. 
Недоліком такої системи є те, що збірка віріона відбувається при 
проходженні вірусної ДНК через цитоплазматичну мембрану, а вставка 
чужорідної нуклеотидної послідовності в N-кінцеву частину гена може 
порушувати лідерний пептид і, як наслідок, секрецію модифікованого 
білка. 

 
1  Продукт гена gam інактивує бактеріальну ендонуклеазу V (RecBCD), яка 
розщеплює лінійні молекули фагової ДНК. При видаленні цього гена, упаковка 
генома вірусу може здійснюватися з використанням кільцевих мультимерів, 
утворених за сприяння Red і RecA функцій. «Урожайність» фага λ і його векторів 
з генотипом red– gam– на газоні recA+ клітин сильно знижується. Нормальний 
розвиток відновлюється при введенні в геном фага chi-сайта. 

Р RBS LP Трансген ІІІ t 



При використанні λ-векторів рекомбінантний білок може бути 
експонований як на головці вірусу, так і на хвостовому відростку. Так, у 
вектора λfoo 177 триплет гена V1 хвостового відростка GAG змінений 
на стоп-кодон TAG (рис. 12.3)2. 
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Рис. 12.3. Генетична модифікація гена V вектора λfoo 

 
Після стоп-кодона розташовані: сайт Sfi I, сайт зв’язування 

рибосоми (RBS), нуклеотидна послідовність, яка несе інформацію про 
чергування десяти амінокислотних залишків проліну і треоніну – 
спейсер (S), і полілінкер. Спейсер потрібен для гнучкого з’єднання 
двох доменів гібридного білка. Після збірки рекомбінантного вірусу 
продукт трансгена, інтегрований у полілінкер, буде «виставленим» на 
поверхні чохла хвостового відростка. Генно-інженерний білок можна 
відщепити від спейсера колагеназою. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Які особливості мають експресійні вектори, створені на основі 
бактеріофагів, порівняно з плазмідними? 

2. Як молекулярно-біологічні властивості експресійних векторних 
систем реалізовані у фагових векторах? 

3. Що таке фаговий дисплей? 
 

 
ТЕМА 13. ЕКСПРЕСІЯ ЧУЖОРІДНИХ ГЕНІВ У ЕУКАРІОТИЧНИХ 

КЛІТИНАХ 
 

Не завжди навіть за успішної експресії у прокаріотичній системі 
вдається отримати функціонально активний рекомбінантний білок. 
Активація еукаріотичних білків може відбуватися після 
посттрансляційної модифікації: протеолізу, глікозилювання, 
фосфорилювання тощо. Чужорідні білки не завжди здатні правильно 
модифікуватися, а інколи й взагалі нездатні. У таких випадках для 
отримання кінцевого продукту доводиться використовувати клітини 
організмів, близьких до того, з якого взято гени. За таких умов можна 

 
1  Білок складається з 246 амінокислотних залишків, з яких останні 70 не впливають 
на життєздатність вірусу.  

2  На рис. 12.3 176 триплет гена V позначений V176. 

Sfi I 

RBS S10  
TAG

полілінкерV176 



отримати аутентичні рекомбінантні білки, які потенційно можуть бути 
використані для лікування різних захворювань людини. 

Позахромосомні (неінтегративні) еукаріотичні вектори також 
застосовуються для вивчення функцій і регуляторних механізмів 
екуаріотичних генів.  

 
13.1. Загальні підходи до створення систем експресії в 

еукаріотичній клітині 
 
Методичні підходи щодо створення прокаріотичних систем 

експресії загалом застосовуються і відносно еукаріотичних систем. 
При створенні еукаріотичної експресійної системи всі підготовчі 

етапи, які включають виділення відповідної нуклеотидної послідовності 
і її клонування, проводять переважно на E. coli (див. рис. 13.1). Часто з 
цією метою використовують човникові вектори (див. рис. 13.2). 

 
Клонування фрагментів еукаріотичної ДНК в E.coli

Виділення і відбір потрібного фрагмента (клонованого гена)

Трансфекція еукаріотичних клітин

Вектори на основі 
рекомбінантних вірусних геномів

Вектори, подібні до плазмід 
(човникові вектори) 
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 Позахромосомна «трансформація» Інсерційна «трансформація»

Рис. 13.1. Послідовність етапів генетичної модифікації еукаріотичної клітини  
 
Термін «трансформація» стосовно еукаріотичних клітин для 

розмежування генетичної і онкогенної трансформації, як правило, не 
вживається. Натомість для означення процесу введення чужорідної 
генетичної інформації використовється інший – «трансфекція». 

Експресійні еукаріотичні вектори, подібно до прокаріотичних, 
створюються на основі рекомбінантних часто гібридних плазмід і 
вірусів. При цьому, якщо вектор не забезпечує інтеграцію трансгена в 
геном хазяїна, в більшості випадків відбувається тільки тимчасова 
експресія. 

 



ЕК 

Мeuk 

МE.coli 
orieuk

oriE.coli  
Рис. 13.2. Загальна схема човникового експресійного еукаріотичного вектора 

 
Стандартний експресійний «позахромосомний» вектор, наведений 

на рис.13.2, містить прокаріотичний (oriE.coli) та еукаріотичний (orieuk) 
сайти ініціації реплікції, прокаріотичний (МE.coli) та еукаріотичний (Мeuk) 
селективні маркери та експресійну касету (ЕК). 
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Peuk RBS Poly (A) 
полілінкерint 

Рис. 13.3. Схема експресійної касети еукаріотичного експресійного вектора 
 
Експресійна касета (див. рис.13.3) має містити сильний 

еукаріотичний промотор (Peuk), ефективні сайти зв’язування рибосом 
(RBS) та поліаденілювання (Poly (А)) і розташований між ними 
полілінкер. В експресійних касетах часто використовуються 
регуляторні послідовності різних вірусів – SV40, цитомегаловірусу 
людини, вірусу простого герпеса тощо. У деяких випадках при 
розташуванні між промотором та трансгеном інтрона (int) можна 
досягти підвищення ефективності експресії. Первинний транскрипт 
трансгена може містити приховані сайти сплайсингу, по яких буде 
вирізатися частина кодуючої послідовності, а додатковий інтрон 
зменшує ймовірність сплайсингу по цих сайтах. 

 
13.2. Маркери еукаріотичних експресійних векторів 
 
Прокаріотичні селективні маркери, які разом з прокаріотичним 

сайтом ініціації реплікації входять до складу еукаріотичних векторів, як 
правило, є частиною стандартного плазмідного вектора, наприклад 
pBR322. 



Еукаріотичні селективні маркери можуть мати різне походження, 
але обов’язково, як і трансген, знаходяться під контролем 
регуляторних послідовностей, ефективних у клітинах того виду, в яких 
відбувається експресія трансгена. Приклади маркерів наведено у 
табл. 13.1. 

 
Таблиця 13.1 

Деякі селективні маркери еукаріотичних експресійних векторів 

Назва 
гена Продукт Селективний 

фактор Дія продукту гена 

Neor 

(neo) 
Неоміцинфосфо-
трансфераза 

Генетицин  
(G-418) – аналог
неоміцину і 
канаміцину 

G-418 блокує трансляцію в 
еукаріотичних клітинах. 
Фосфорилюється 
неоміцинфосфотрансферазою й 
інактивується 

gpt 
Ксантин-гуанін-
фосфорибозил-
трансфераза 

Мікофенолова 
кислота і 
ксантин 

Мікофенолова кислота пригнічує 
синтез гуанілової кислоти, 
ксантин перетворюється 
ксантин-гуанін-
фосфорибозилтрансферазою на 
гуанінові нуклеотиди 

DHFR 
Дигідрофолат-
редуктаза 
(DHFR) 

Метотрексат 

Використовуються клітини з 
дефектним DHFR-геном, ріст 
яких пригнічується 
метотрексатом 

GS 
Глутамін-
синтетаза 
(GS) 

Метіонін-
сульфоксимін 

Глутамінсинтетаза забезпечує 
стійкість клітин до 
цитотоксичного впливу 
метіонінсульфоксиміну 

 
Як правило, експресія маркерного гена корелює з експресією 

трансгена, і, поступово збільшуючи концентрацію селективного 
фактора, можемо відібрати клітини, в яких експресія трансгена буде 
найбільшою. Кореляції експресії маркера і трансгена можна досягти 
або розташувавши обидва гени під контролем однакових промоторів, 
або застосовуючи системи узгодженої експресії (див. рис. 13.4). 
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Рис. 13.4. Генетична карта фрагмента, що забезпечує узгоджену експресію 
маркера і трансгена 

 

P 
int 

Poly (A) ТрансгенDHFR 
int



Для узгодженої експресії кодуючу послідовність маркера (на 
рис. 13.4 це ген DHFR), фланковану сайтами сплайсингу (int), 
розташовують разом з трансгеном під контролем спільних промотора 
(Р) і термінатора транскрипції (Poly (A)). Трансляція маркера може 
відбуватися з первинного транскрипту, а трансгена – зі сплайсованої 
РНК. 

 
13.3. Технології отримання олігомерних рекомбінантних білків 
 
Активні форми рекомбінантних білків можуть складатися з кількох 

поліпептидних ланцюгів (інсулін - димер, тіреотропін - гетеродимер 
тощо). Для отримання таких білків необхідно окремо клонувати 
нуклеотидні послідовності обох пептидів. Оскільки збірка олігомерних 
білків in vitro малоефективна, потрібно забезпечити їх експресію в 
одній клітині. Існує кілька підходів до вирішення цієї проблеми. 

Двовекторна система (див. рис. 13.5) передбачає клонування 
нуклеотидних послідовностей субодиниць α (Трансген α) та β 
(Трансген β) разом з еукаріотичними регуляторними послідовностями 
в двох окремих човникових векторах. Після клонування культура-
продуцент трансфікується обома векторними молекулами. Подвійний 
відбір клітин, які містять обидва вектори, проводять за селективними 
маркерами (М1euk і М2euk). 
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Рис. 13.5. Двовекторна система отримання олігомерних рекомбінантних білків 

 
Недоліками такої системи є ймовірність втрати двічі 

трансфікованою культурою одного з векторів та неоднакова кількість 
векторних молекул, яка призводить до нерівномірного синтезу різних 
субодиниць білка з різних векторів. 

Одновекторна система має кілька різновидів. Нуклеотидні 
послідовності обох пептидів можуть знаходитись у векторній молекулі 
під контролем власних регуляторних елементів (див. рис. 13.6). У 

МE.coli

М1euk 

МE.coli

oriE.coli

orieuk 

Трансген α

М2euk 

oriE.coli

orieuk

Трансген β



такому випадку спрощується процедура відбору клітин, що містять 
вектор, і зменшується метаболічне навантаження на клітину, тому, що 
крім трансгенів – α та β, експресується лише один маркерний ген 
(Мeuk). 

 

Мeuk 
МE.coli

orieuk 
oriE.coli 

Трансген βТрансген α 

 
Рис. 13.6. Генетична карта одновекторної системи отримання олігомерних 
рекомбінантних білків 

 
Кількість активної форми рекомбінантного білка, отриманого за 

використання одновекторної системи з незалежними регуляторними 
ділянками, залежить від концентрації обох субодиниць і може 
зменшуватися при нерівномірній експресії трансгенів. 

Щоб гарантовано отримувати однакову кількість обох субодиниць 
олігомерного пептиду, можна застосовувати двоцистронні вектори. 
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Трансген α Трансген βP Poly (A) 

RBS`RBS 

Рис. 13.7. Генетична карта фрагмента двоцистронної векторної системи отримання 
олігомерних рекомбінантних білків 

 
У двоцистронному векторі (див. рис. 13.7) нуклеотидні 

послідовності обох субодиниць (Трансген α і Трансген β) знаходяться 
під контролем спільних промотора (Р) та термінатора транскрипції 
(Poly (A)) й розділені фрагментом ДНК, який містить внутрішній сайт 
зв’язування рибосоми (RBS`)1. 

 

                                                 
1  Внутрішні RBS сайти притаманні деяким вірусам і забезпечують одночасну 
трансляцію різних білків з поліцистронної матриці РНК. 



13.4. Очистка рекомбінантного білка 
 
Очистку рекомбінантних білків зручно проводити за допомогою 

афінної хроматографії. Для цього застосовуються химерні білки (див. 
тему 10), зокрема з тіоредоксином, тіолові групи якого можуть 
специфічно зв’язуватися з феніларсином. Крім того, застосовують 
афінні мітки, приєднуючи до трансгена без порушення рамки 
зчитування сегмент ДНК, що кодує коротку амінокислотну 
послідовність, здатну специфічно зв’язуватися з яким-небудь хімічним 
елементом, сполукою чи макромолекулою (див. рис. 13.8). 

 
ТрансгенP 
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Рис. 13.8. Генетична карта фрагмента, який містить гексагістидинову афінну мітку 

 
На генетичній карті фрагмента, що містить афінну мітку, 

наведеного на рис. 13.8 між регуляторними ділянками послідовно 
розташовані гексагістидинова афінна мітка – шість залишків гістидину 
(His6) – і спейсер з семи амінокислот (S7), відмежовані від трансгена 
сайтом протеази (див. табл. 10.2). Після трансляції отриманий 
рекомбінантний пептид очищають хроматографією на колонці з нікель-
агарозним гелем, гексагістидин з’єднується з іонами Ni+. Для елюції 
пептиду використовують імідазол або зниження рН, після чого 
відщеплюють відповідною протеазою афінну мітку разом зі спейсером. 

 
Контрольні питання: 
 
1. В яких випадках експресію трансгена доцільно проводити в 
еукаріотичних клітинах? 

2. Перелічить послідовність етапів генетичної модифікації 
еукаріотичної клітини. Яке значення при цьому мають вектори на 
основі рекомбінантних вірусних геномів? 

3. Які обов’язкові і які додаткові складові має експресійний 
еукаріотичний вектор? 

4. Наведіть приклади селективних маркерних систем еукаріотичних 
експресійних векторів. 

5. Яким чином можна ефективно отримувати олігомерні рекомбінантні 
білки? Як цьому сприяє знання генетики вірусів? 

6. Як можна «автоматизувати» процедуру очистки рекомбінантного 
білка? 

 

Poly(A) 
RBS 

His6 S7 

Олігонуклеотидний лінкер -
сайт для протеази 



ТЕМА 14. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ НА ОСНОВІ БАКУЛОВІРУСІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ КУЛЬТУР КЛІТИН КОМАХ  

 
14.1. Створення бакуловірусних векторів 
 
Бакуловіруси – великі ДНК-вмісні віруси, що уражують 

безхребетних. В інфікованих клітинах бакуловіруси утворюють дві 
форми вірусного «потомства» (див. рис. 14.1): 
1) віріони, здатні вивільнятися назовні й інфікувати інші клітини; 
2) поліедри – білкові включення, в яких містяться вірусні частки. 

Основою поліедрів є поліедрин – вірусний білок з молекулярною 
масою 29 кДа. Ген поліедрину контролюється дуже сильним 
промотором, його експресія розпочинається через 36-48 год. після 
зараження і продовжується до загибелі клітини-хазяїна (4-5 днів). 

 
Інфікування чутливого організму 

Синтез поліедринуСинтез, збірка і вихід 
віріонів у клітинах 
середньої кишки 

Утворення поліедрів 

Інфікування інших клітин
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Загибель інфікованих 

клітин і організму-хазяїна

Рис. 14.1. Життєвий цикл бакуловірусів 
 

Найчастіше для створення бакуловірусних векторних систем 
використовується вірус множинного ядерного поліедрозу Autographa 
californica (AcMNPV). Геном цього вірусу – кільцева дволанцюгова 
ДНК, розміром близько 128 т.п.н. Вірус здатен уражувати понад 30 
видів комах. При роботі з рекомбінантним AcMNPV зазвичай 
використовують культуру клітин, отриману з гусениць Spodoptera 
frugiperda. 

Експресійні бакуловірусні вектори створюються шляхом заміни 
гена поліедрину, від якого цикл розвитку вірусу не залежить, 
трансгеном. При створенні рекомбінантного вірусу безпосередньо з 
вірусним геномом, через його великий розмір, маніпуляції in vitro не 
проводяться. Конструювання рекомбінантного AcMNPV можна 
розділити на такі етапи: 
1. Створення транспортного плазмідного вектора E.coli (див рис. 14.2). 
2. Трансфекція культури клітин комах ДНК AcMNPV. 



3. Трансфекція культури клітин комах транспортним вектором. 
4. Ідентифікація рекомбінантного вірусу. 

 
PРН tРН
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Рис. 14.2. Фрагмент генетичної карти (експресійна касета) транспортного вектора 
для конструювання рекомбінантних бакуловірусів 
 

Експресійна касета транспортного вектора містить промотор (РРН) і 
термінатор (tРН) транскрипції поліедрину і фланкована двома 
послідовностями ДНК AcMNPV, що в геномі вірусу знаходяться по 
обидва боки від цього гена. В клітині між транспортним вектором і 
вірусною ДНК може відбутися рекомбінація (подвійний кросинговер), в 
результаті якої ген поліедрину буде заміщений трансгеном. Кількість 
отриманого таким чином рекомбінантного вірусу в зонах лізису клітин 
не перевищує 1%. Збільшити частку рекомбінантного вірусу можна 
лінеаризацією генома AcMNPV в межах гена поліедрину перед 
трансфекцією, що зменшує його інфекційність. Кільцева форма 
відтворюється після рекомбінації. 

Для досягнення максимальної частоти отримання рекомбінантного 
вірусу (до 99%) застосовується методика з модифікованим геном 
вірусу, наведена на рис. 14.3. 

 

 
Рис. 14.3. Новітня технологія отримання рекомбінантного бакуловірусу 
 

PРН tРНТрансген

Транспортний вектор

Рекомбінація
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Подвійний кросинговер

Рекомбінантний AcMNPV
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ORF 603 ORF 1629
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В геном AcMNPV дикого типу, без порушення рамки зчитування, по 
боках гена поліедрину введено два унікальних сайти для ендонуклеази 
Bsu 361. Один з них розташований у межах гена 603 (ORF 603), інший 
– в одному з генів групи 1629 (ORF 1629), небхідних для реплікації 
вірусу. Після видалення фрагмента, обмеженого сайтами рестрикції 
Bsu 361, відновлення реплікативних властивостей проходить після 
рекомбінації (подвійного кросинговера) з транспортним вектором, що 
містить повний ген 603 і всю групу 1629. При цьому вставка може 
містити окрім трансгена (під контролем регуляторів транскрипції 
поліедрину) у разі потреби ще й маркерний ген (на рис. 14.3 – не 
наведений).  

Відмінність бакуловірусних від інших експресійних векторних 
систем: 
1. Високий рівень експресії гетерологічних генів порівняно з іншими 

еукаріотичними системами експресії, особливо для 
внутрішньоклітинних білків. У багатьох випадках рекомбінантні 
білки є розчинними та легко репродукуються в клітинах комах на 
пізніх стадіях інфекції, коли синтез білків клітини-хазяїна є 
пригніченим. 

2. Можна досягти експресії гетероолігомерних білкових комплексів 
одночасним інфікуванням клітин двома або більше вірусами, також 
інфікуванням клітин рекомбінантними вірусами, що містять дві чи 
більше експресійні вставки. 

3. Бакуловіруси мають вузьке коло організмів-хазяїв, обмежене 
видами безхребетних. Ці віруси є більш безпечними при 
використанні у порівнянні з вірусами ссавців, адже вони 
неінфекційні для хребетних. Більшість чутливих клітинних ліній 
комах не трансформуються під дією патогенних або інфекційних 
вірусів та можуть зберігатися при мінімальних умовах утримання. 

4. Не виникає необхідності у використанні допоміжних (хелперних) 
ліній клітин або допоміжних (хелперних) вірусів, оскільки геном 
бакуловірусів містить генетичну інформацію, необхідну для 
розмноження у багатьох клітинних лініях та личинках різних видів 
комах. 

5. Клітинні лінії, які зазвичай використовують для трансформації 
бакуловірусними векторами, (наприклад, Spodoptera frugiperda), 
добре зростають у суспензійних культурах, що дає можливість 
отримувати рекомбінантний білок у великій кількості (у 
великомасштабних біореакторах). 
 



14.2. Створення гібридних векторів на основі бакуловірусів і 
плазмід 

 
Для полегшення роботи з геномами бакуловірусів було створено 

гібридний вектор, усі генно-інженерні операції з яким можна проводити 
на E. coli. 

Бакміда – човниковий вектор для E.coli і клітин комах, створений на 
основі генома бакуловірусів. 

Створення бакміди методично мало відрізняється від отримання 
рекомбінантного вірусу (див. рис. 14.4). Ген поліедрину в результаті 
подвійного кросинговера заміщується фрагментом плазміди E. coli. 
 

Поліедрин Геном AcMNPV
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Рис. 14.4. Конструювання бакмідного вектора 
 

Бакміда, схему конструювання якої наведено на рис. 14.4, містить 
фрагмент невеликої плазміди, що включає ген Lac Z`, з інтегрованим 
без порушення рамки зчитування сайтом рекомбінації (att), маркерний 
ген резистентності до канаміцину (Kanr) і сайт ініціації реплікації E. coli 
(oriE.coli). Система експресії за використання наведеної бакміди має 
назву Bac-to-Bac. 

Отримання рекомбінантної бакміди в системі Bac-to-Bac базується 
на сайт-специфічній транспозиції експресійної касети з порушенням 
гена Lac Z` (рис. 14.5). 
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Рис. 14.5. Отримання рекомбінантної бакміди 
 

Культуру бактеріальних клітин, яка містить бакміду1, 
трансформують двома плазмідами: донорською і допоміжною. 
Донорська плазміда містить маркерний ген Ampr і обмежений правим 
та лівим att-сайтами (attR і attL) фрагмент, що включає трансген під 
контролем регуляторів транскрипції поліедрину (РРН і tРН)2, а також ще 
один маркер Gmr. Допоміжна плазміда має маркерний ген Tetr. Двічі 
трансформовані (обома плазмідами) клітини відбирають за стійкістю 
одночасно до ампіциліну і тетрацикліну. Інтеграція фрагмента 
донорської плазміди відбувається за сприяння білків транспозиції, що 
кодуються допоміжною плазмідою (гени Т1-Т4). Селективний відбір 
клітин, які містять рекомбінантні бакміди, можна проводити на 
середовищі з гентаміцином, ІПТГ та X-Gal за порушенням ефекту α-
комплементації в гені Z lаc-оперона E. coli. (див. тему 3.2). 
 

 
1  Селективно відбирають на середовищі з канаміцином. 
2  При цьому можуть бути використані промотор гена р10 AcNPV та сайт 
поліаденілювання, виділений з вірусу SV40. 
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Контрольні питання: 
 
1. Назвіть відмінності векторів, створених на основі бакуловірусів від 
інших експресійних векторів. 

2. Перелічить етапи створення рекомбінантного бакуловірусу. 
3. Як можна досягти максимальної частоти отримання рекомбінантного 
бакуловірусу? 

4. У чому «універсальність» бакмідних векторів? 
5. Яким чином отримують рекомбінантні бакміди? 
 
 

ТЕМА 15. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ ДЛЯ КЛІТИН ССАВЦІВ  
НА ОСНОВІ ПОЛІОМА- І ПАПІЛОМАВІРУСІВ 

 
Отримання рекомбінантних білків з використанням генетично 

модифікованих культур клітин ссавців доцільне лише в тому випадку, 
якщо біосинтез аутентичного білка можливий виключно у цих клітинах. 
В інших випадках варто використовувати дешевші системи експресії. 

 
15.1. Конструювання векторів на основі вірусу SV40 
 
SV40 (Simian virus 40) – це невеликий поліомавірус, здатний 

реплікуватися в культурі клітин нирки мавпи, продукуючи 104-105 
віріонів на клітину. Інші культури клітин, зокрема гризунів (мишей, 
пацюків), цей вірус може онкотрансформувати. 

 
VP1

VP3 

VP2 

0/5243
ori 

t Т

 
Рис. 15.1. Експресійна карта генома SV40 
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Геном вірусу – кільцева дволанцюгова ДНК розміром 5243 п.н. 
(див. рис. 15.1) кодує два ранні білки – великий (Т) і малий (t) Т-
антигени – та три пізні структурні білки (VP1, VP2, VP3). Однією з 
функцій великого Т-антигену є ініціація реплікації ДНК SV40. 

На основі SV40 сконструйовано три типи векторів: 
1) трансдукуючі SV40 вектори – реплікуються в клітинах-хазяях 

(культура клітин нирки африканської зеленої мартишки - 
Cercopithecus aethiops) і пакуються у віріони; 

2) плазмідні SV40 вектори – реплікуються в клітинах-хазяях, але не 
здатні пакуватися у віріони; 

3) пасивні трансформуючі SV40 вектори – нездатні ні реплікуватися, 
ні пакуватися у віріони; це молекули ДНК, до складу яких введено 
невеликі сегменти генома SV40, що сприяють експресії генів. 
При створенні трансдукуючих векторів необхідно виконати такі 

умови: 
1) вектор повинен містити сегмент розміром близько 300 п.н., який 

має в собі ori-сайт;  
2) сумарна довжина векторної ДНК мусить становити 3,9 – 5,3 т.п.н. 
3) у клітині мають бути присутні Т-антиген та структурні білки VP1, 

VP2, VP3. 
Ємність трансдукуючих векторів не перевищує 2,5 т.п.н. Їх 

створюють шляхом заміщення або ранніх, або пізніх генів. Білковий 
продукт втраченого гена постачається хелперним вірусом чи самою 
клітиною-хазяїном. 

У першому випадку культура клітин трансфікується ДНК 
рекомбінантного вірусу і заражається вірусом-помічником1. Після 
лізису клітин рекомбінантний вірус виділяється із суміші. 

Використання хелперних культур клітин не потребує додаткового 
розділення рекомбінантного вірусу і помічника. Як допоміжні, 
використовуються COS-клітини, котрі походять від культури клітин  
CV-1 нирки африканської зеленої мартишки і містять в геномі ген А 
SV402. У COS-клітинах може реплікуватися будь-яка кільцева ДНК, що 
містить ori-сайт SV40. Це відкриття започаткувало створення 
плазмідних SV40 векторів. 

 
1  Доцільно використовувати вірус-помічник, дефектний за тими генами, які 
збереглися у векторі. У такому випадку всі бляшки міститимуть суміш 
рекомбінантного і хелперного вірусів. Якщо помічник – вірус дикого типу, бляшки 
утворюватимуться незалежно від того, чи знаходяться в клітині обидва віруси, чи 
лише помічник. 

2  Ген А кодує великий і малий Т-антигени SV40. 



Підґрунтям існування плазмідних векторів є: 
1) наявність фрагмента розміром близько 300 п.н., який містить ori-

сайт SV40; 
2) у клітині мусить бути присутній Т-антиген. 

Плазмідні SV40 вектори не мають обмеження в розмірі вставки, і в 
більшості випадків це човникові вектори. Всі генно-інженерні 
маніпуляції з ними здійснюють у клітинах E. coli, а клітини ссавців, 
переважно мавп, використовуються для отримання білкового продукту 
трансгена. У клітині накопичується понад 105 копій рекомбінантної 
плазміди, проте плазмідні вектори нестабільні, нездатні довго 
зберігатися в трансфікованих клітинах1. Тому ці вектори 
використовують для спостереження тимчасової експресії. 

З частотою 10-5-10-3 плазмідні SV40 вектори можуть інтегруватися 
в геном хазяїна, зумовлюючи стабільну трансформацію. 
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Рис. 15.2. Генетичні карти плазмідних SV40 векторів pSV2 (5,2 т.п.н.) та pMSG 
(7,63 т.п.н.) 

 
Плазмідні SV40 векотори (див. рис. 15.2) містять фрагмент 

плазміди E. coli, часто pBR 322, що несе прокаріотичний реплікатор 
(OriE.coli) і селективний маркер (Ampr). При цьому необхідно 
враховувати, що область 2063-2533 pBR 322 (див. рис. 3.1) вміщує 
«отруйну» послідовність, яка перешкоджає реплікації човникових 
векторів у клітинах ссаців. Фрагмент вірусного генома плазмідного 
SV40 вектора містить, як правило, ранню експресійну касету SV40, яка 
включає промотор гена А, розташований поруч з еукаріотичним 

 
1  Відносно стабільної «трансформації» можна досягти при використанні COS-
клітин. 
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реплікатором (OriSV40), малий т-інтрон (t) і термінатор транскрипції 
(Poly(A)SV40). Як еукаріотичні маркери переважно використовуються 
гени gpt і neo.  

Найпростішим плазмідним вектором є pSV2, наведений на 
рис. 15.2, здатний реплікуватися, окрім E. coli, лише в COS-клітинах. 
Його варіант рSV3 містить нуклеотидну послідовність, що несе 
інформацію про Т-антиген, і тому здатен реплікуватися в будь-яких 
клітинах мавпи. 

Для отримання активного рекомбінантного білка зручно 
використовувати вектор з додатковою експресійною касетою, такий як 
pMSG, наведений на рис. 15.2. Додаткова експресійна касета 
складається з кінцевого повтору, включаючи промотор, вірусу пухлини 
молочної залози миші (LTR MMTV), полілінкера, т-інтрона (t) і 
термінатора транскрипції (Poly(A)SV40). 

І пасивні трансформуючі, і плазмідні вектори є переважно 
човниковими. Суттєвих відмінностей між векторами цих типів не існує. 
Навіть якщо вектор містить реплікатор SV40, реплікація не відбудеться 
за відсутності в клітині Т-антигену. Плізмідний вектор pSV2 у будь-якій 
культурі клітин, за винятком COS, можна розглядати як пасивний, 
реплікація і спадкова передача його можлива лише за умови інтеграції 
в геном хазяїна.  

Інший тип пасивних трансформуючих векторів – вектори, 
позбавлені еукаріотичного реплікатора. У таких векторах промотор 
SV401 заміщується іншим, наприклад, сильнішим промотором вірусу 
саркоми Рауса, локалізованим в його LTR. 

Маркерні гени, що використовуються у векторах такого типу: gpt, 
neo, tk – ген тимідинкінази вірусу герпесу. 

 
15.2. Створення векторів на основі вірусу папіломи великої 

рогатої худоби 
 
Папіломавіруси – це високоспецифічні ДНК-вмісні віруси 

хребетних, включаючи людину, що викликають утворення 
доброякісних пухлин епітеліальної тканини. 

Геном вірусу папіломи великої рогатої худоби (BPV) – це кільцева 
дволанцюгова молекула ДНК розміром 7954 т.п.н. (див. рис. 15.3), яка 
містить гени онкотрансформації, пізні гени стуктурних білків та 
невелику некодуючу ділянку. 

 

 
1 Вірус містить один двонаправлений промотор, локалізований поблизу оri-сайта. 
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Рис. 15.3. Схематичне зображення генетичної карти вірусу папіломи великої 
рогатої худоби 
 

Вектори, створені на основі BPV, мають ряд ознак, пов’язаних з 
особливостістю самого вірусу: 
1) векторна ДНК реплікується у вигляді стабільної плазміди в клітинах 

гризунів і багатьох клітинах великої рогатої худоби (близько 102 
копій на клітину); 

2) віріони не утворюються через те, що синтез капсидного білка 
відбувається лише у термінально диференційованих 
епідермальних клітинах; 

3) інфіковані клітини не гинуть, а вектор може передаватися дочірнім 
клітинам; 

4) вектори здатні трансформувати клітину, якщо збережені гени 
трансформації; трансформовані клітини утворюють фокуси (колонії 
клітин, які здіймаються над моношаром); 

5) стабільна трансформація клітини не пов’язана з інтеграцією 
вектора в геном. 
Створюють вектори шляхом заміщення генів структурних білків 

вставкою. Човникові BPV вектори містять фрагмент плазміди pBR 322 
з реплікатором (OriE.coli) і маркерним геном (Ampr) (див. рис. 15.4), який 
перед трансфекцією еукаріотичних клітин може бути вирізаний за 
допомогою рестриктази Hind III. Це сприяє видаленню «отруйної» 
послідовності.  

Розмір вставки необмежений. Вона містить стандартну експресійну 
касету і може містити стандартний еукаріотичний селективний маркер: 
gpt, neo тощо. Присутність маркера спрощує процес ідентифікації 
трансформантів. 
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Рис. 15.4. Схематичне зображення генетичної карти плазмідного вектора, 
створеного на основі вірусу папіломи великої рогатої худоби 
 
Контрольні питання: 
 
1. В яких випадках експресію трансгена доцільно проводити в клітинах 
ссавців? 

2. Яким чином створюються трансдукуючі SV40 вектори? 
3. Охарактеризуйте плазмідні SV40 вектори. 
4. Які ознаки мають пасивні трансформуючі SV40 вектори? 
5. Назвіть особливості векторів, створених на основі вірусу папіломи 
великої рогатої худоби. 

 
 

ТЕМА 16. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ ДЛЯ ПРОЛІФЕРУЮЧИХ КЛІТИН 
ССАВЦІВ НА ОСНОВІ РЕТРОВІРУСІВ 

 
 

16.1. Конструювання векторів на основі ретровірусів 
 
Ретровіруси – унікальні високоспецифічні РНК-вмісні віруси 

хребетних. Їх можна розлядати як природну систему трансдукції 
клітинних генів, включених у результаті рекомбінації у вірусний геном. 
Геном ретровірусів – дві ідентичні одноланцюгові молекули РНК 
розміром 3,5-9 т.н. (див. рис. 16.1), фланковані прямими повторами 30-
60 нуклеотидів (R) і послідовностями U5 (80-120 нуклеотидів) та U3 
(170-1200 нуклеотидів), розташованими відповідно на 5`- і 3`-кінцях. Ці 
послідовності беруть участь у формуванні кДНК у процесі зворотної 
транскрипції і утворюють довгі кінцеві повтори (LTR). Важливими для 
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зворотної транскрипції також є послідовності Р (18 нуклеотидів) – місце 
зв’язування тРНК-праймера при синтезі першого ланцюга ДНК і Pu (10-
20 нуклеотидів), що виконує роль праймера при синтезі другого 
ланцюга. В геномі всіх ретровірусів міститься три необхідні для 
реплікації гени: gag, pol і env.  

 
S S

 68 

                                                

 
Рис. 16.1. Генетичні карти геномної РНК та кДНК ретровірусів 

 
Життєвий цикл ретровірусів складається з таких основних стадій: 

1) інфікування чутливої клітини; 
2) зворотна транскрипція; синтез дволанцюгової ДНК-копії генома; 
3) транспортування синтезованої вірусної ДНК в ядро; 
4) інтеграція вірусної ДНК в геном хазяїна; 
5) транскрипція мРНК з вірусної ДНК; 
6) синтез у цитоплазмі структурних білків Gag, Pol, Env; 
7) збірка віріонів; 
8) вихід вірусу з клітини шляхом брунькування. 

Вектори на основі ретровірусів мають ряд переваг і недоліків 
порівняно з іншими вірусними векторами. Їх переваги такі: 
1) ретровіруси мають широкий спектр чутливих клітин; 
2) інтеграція в геном сприяє стабільній генетичній трансформації 

клітини; 
3) структура інтегрованої ретровірусної ДНК виключає можливість 

перебудови трансгена1; 
4) інфіковані клітини не гинуть. 

 
1  Подібна перебудова часто зустрічається при інтеграції в геном клітини інших 
вірусів. 
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Недоліками ретровірусних векторів є: 
1) ретровіруси здатні викликати злоякісну трансформацію клітин; 
2) можуть викликати мутації при випадковій інтеграції в геном; 
3) максимальний розмір вставки близько 8 т.п.н; 
4) здатні переносити генетичний матеріал лише у проліферуючі 

клітини; 
5) дуже низька ефективність транспортування інтродукованої ДНК 

ретровірусного вектора в ядро та її інтеграції в геном хазяїна, тому 
виникає потреба в пакуванні вектора у вірусний капсид; 

6) існує ймовірність реверсії вектора до вірусу дикого типу при 
пакуванні; 

7) існує ймовірність контамінації вектора клітинними РНК, декотрі з 
яких здатні до зворотної транскрипції й інтеграції в геном 
трансдукованих клітин; 

8) порівняно низький титр (105-107 в 1 мл) рекомбінантних вірусних 
часток, які отримують для трансдукції. 
Для отримання векторів на основі ретровірусів використовується їх 

кДНК. Структурні гени ретровірусу частково або повністю заміщають 
трансгеном і маркером. При цьому вірус стає дефектним. Проте якщо в 
ньому в цис-положенні збережені LTR, сайти P та Pu, необхідна для 
пакування ψ+-послідовність і сайти сплайсингу (S) (див. рис. 16.1), а 
відсутні стуктурні білки компенсовані за рахунок генів в транс-
положенні у складі вірусу-помічника або пакувальної лінії клітин, то 
такий рекомбінантний вірус зможе пакуватися в капсид. 

Конструювання ретровірусних векторів, як правило, здійснюється у 
клітинах E. coli. Вірусна кДНК інтегрується в клонувальний плазмідний 
вектор, після чого заміщуються структурні гени вірусу. Для зменшення 
довжини рекомбінантної ДНК можуть частково бути видалені 
фрагменти плазміди.  

Плазмідна частина рекомбінантної молекули ретровірусного 
вектора (див.рис. 16.2) повинна містити прокаріотичні реплікатор 
(OriE.coli) і хоча б один селективний маркер (Ampr). При трансфекції 
сприйнятливої тваринної клітини таким вектором транскрипція 
векторної молекули регулюватиметься LTR, отже первинний 
транскрипт обмежуватиметься тільки R-послідовностями. Ген 
еукаріотичного маркера (Мeuk) доцільно розташовувати у векторі 
замість гена env, у такому випадку в результаті сплайсингу 
утворюватиметься його власна мРНК. 
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Рис 16.2. Генетична карта і схема транскрипції рекомбінантної молекули 
ретровірусного вектора в клітинах ссавців 

 
16.2. Стратегії пакування і передачі ретровірусних векторів 
 
Обов’язковим етапом конструювання ретровірусного вектора є 

система пакування в капсид, оскільки при трансфекції ефективність 
доставки векторної ДНК в ядро та її інтеграції в геном хазяїна дуже 
низька. 

Як уже зазначалося, гени структурних білків, необхідних для 
пакування ретровірусного вектора, можуть знаходитися in trans у 
складі вірусу-помічника або в геномі клітини. 

Використання хелперного вірусу методично простіше, але має ряд 
недоліків, пов’язаних з особливостями вірусу. Зокрема, існує 
можливість онкотрансформації клітини, а також є ймовірність 
рекомбінації між вектором і вірусом, що у випадку використання 
дефектного за пакуванням хелперного вірусу може спричинити його 
реверсію до дикого типу. 

Безпечнішим для отримання інкапсидованого ретровірусного 
вектора є використання «пакувальної» лінії клітин (див. рис. 16.3). 
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Рис. 16.3. Пакування ретровірусного вектора за допомогою «пакувальної» лінії 
клітин 

 
«Пакувальна» лінія містить у геномі дві окремі трансгенні вставки, 

позбавлені ψ+-послідовності (Δψ): 
• 5`LTR – gag – 3`LTR; 
• 5`LTR – pol – env – 3`LTR. 

Обидві послідовності можуть експресуватися, проте збірки вірусу 
не відбувається. У результаті транскрипції вектора в клітині 
з’являються мРНК відповідної довжини, які містять ψ+-послідовність. 
Такі молекули пакуються у вірусний капсид і виходять з клітини. 
Експресія еукаріотичного селективного маркера сприяє відбору клітин, 
які містять векторну ДНК. 

Для трансфекції можна використовувати і лінійну форму 
рекомбінантного провірусу, вирізану з клонувального вектора. У такому 
випадку може відбутися інтеграція провірусу в геном пакувальної 
клітини. Реверсія до дикого типу при цьому практично виключена, 
через те, що ймовірність послідовних рекомбінацій між фрагментами, 
що знаходяться в різних ділянках хромосоми, надзвичайно низька. 

5`LTR Δψ    gag     3`LTR

5`LTR Δψ      pol         env      3`LTR

Синтез структурних білків

вставки 
у геномі 
клітини

Вектор

ЦитоплазмаЯдро

Транскрипція

«Геномна» РНКЗбірка віріонів
+

мРНК маркера

Синтез білка-маркера

Відбір клітин, які продукують 
інкапсидований вектор 

Вихід інкапсидованого вектора з клітини 



 72 

Потрібно зазначити, що інтрони, які знаходяться в трансгенах, 
видаляються при дозріванні рекомбінантного вірусу, і ці гени надалі 
існують у безінтронному вигляді. 

Інкапсидований ретровірусний вектор може доправлятися в 
клітини-мішені двома шляхами: 
• при спільному культивуванні пакувальної лінії клітин і клітин 
сприйнятливої культури; 

• при зараженні сприйнятливої культури клітин очищеним препаратом 
рекомбінантного вірусу. 
Після інфікування ретровірусним вектором культура клітин 

тестується для визначення рівня синтезу продукту трансгена і 
перевірки того, чи не інтегрувалась векторна ДНК в життєво важливий 
для клітини сайт, неохідний для зростання клітин та їх нормального 
функціонування. Крім того, здійснюється моніторинг відсутності 
утворення компетентних за реплікацією ретровірусів. 

Ретровірусні вектори можуть бути використаними для генної 
терапії. Цьому сприяє феномен фенотипового змішування. 

Фенотипове змішування – пакування генома рекомбінантного 
вірусу в капсид іншого, що визначає специфічність зв’язування і спектр 
чутливих клітин. Для цього використовуються продукти гена env інших 
ретровірусів. Також можна модифікувати ген env нуклеотидною 
послідовністю, яка кодує пептид, здатний зв’язуватися з відповідним 
рецептором клітини. 

Таким чином, можна звузити чи розширити коло сприйнятливих до 
ретровірусного вектора клітин. 

 
Контрольні питання: 
 
1. У чому «унікальність» векторів, створених на основі ретровірусів? 
2. Які обмеження мають ретровірусні вектори? 
3. Яким чином створюються вектори на основі ретровірусів? 
4. Як можна забезпечити пакування ретровірусного вектора у капсид 
відповідного вірусу? 

 
 
ТЕМА 17. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ НА ОСНОВІ АДЕНОВІРУСІВ І 

АДЕНОАСОЦІЙОВАНОГО ПАРВОВІРУСУ 
 

17.1. Створення векторів на основі аденовірусів 
 
Аденовіруси – прості ДНК-вмісні віруси хребетних, здатні 

інфікувати диференційовані клітини, зумовлюючи їх загибель. Можуть 



викликати в зараженому організмі утворення переважно доброякісних 
пухлин1. 

Геном аденовірусів – лінійна дволанцюгова молекула ДНК 
розміром близько 36 т.п.н. з інвертованими кінцевими повторами 100-
140 п.н. 

Аденовіруси мають ряд переваг для використання їх як векторів: 
1) аденовіруси і вектори на їх основі здатні (інфікувати) проникати у 

диференційовані клітини, які вже не діляться; 
2) розмножуються в клітині до 105 вірусних часток, приблизно 1011 в 

1 мл культурального середовища; 
3) заражені клітини залишаються живими і можуть підтримувати 

експресію білків до пізніх стадій інфекції; 
4) рекомбінантна ДНК не інтегрується в геном хазяїна, знижуючи 

ризик активації онкогенів; 
5) можна підвищити ефективність перенесення генів аденовірусним 

вектором; для цього в ген білка 63 kD (пепломера) вбудовується 
послідовність, яка кодує домен білка, здатного зв’язуватися з 
відповідним клітинним рецептором. 
Одним із стратегічних підходів до створення векторів на основі 

аденовірусів є заміщення трансгеном гена Е1, потрібного для 
реплікації вірусної ДНК. Розмір вставки становить 6-8 т.п.н. Дефектні 
за Е1 віруси здатні реплікуватися і пакуватися в капсид у лінії клітин, в 
яких Е1 експресується конституційно. В такі клітини (див. рис. 17.1) 
вводиться фрагмент ДНК аденовірусу, позбавлений 5`-кінцевої 
ділянки, що включає Е1 (Δ5`-Ad ДНК), і трансген з приєднаними 
нуклеотидними послідовностями аденовірусу, які фланкують Е1 (5`-Ad 
ДНК).  
 

Δ5`-Ad ДНК
5`-Ad ДНК 

Трансген
Рекомбінація

Ad ДНК
 

Рис. 17.1. Отримання рекомбінантної ДНК аденовірусу 
 
У результаті рекомбінації між цими молекулами відновлюється 

повнорозмірна геномна ДНК (Ad ДНК), яка може пакуватися в капсид. 
Окремі фрагменти аденовірусної ДНК мають недостатню для 
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1  У 1962 р. описано перший випадок злоякісної трансформації в організмі гризунів, 
спричиненої патогенним для людини аденовірусом Ad 12. 



пакування довжину. Продукт Е1 надається клітиною, рекомбінантна 
вірусна ДНК реплікується, пакується в капсид і вивільняється з клітини. 
Вихід вірусів супроводжується лізисом клітини. 

Спроби використання векторів на основі аденовірусів для ДНК-
терапії виявили ряд недоліків: 
1) рекомбінантна ДНК зберігається в клітині недовго, і для 

підтримання експресії терапевтичного гена потрібно вносити 
вектор через певні проміжки часу; 

2) низький рівень експресії трансгена в складі аденовірусного 
вектора; 

3) розвиток імунної відповіді і загибель трансдукованих клітин при 
багаторазовому введенні аденовірусного вектора. 
Для вирішення зазначених проблем було створено експресійний 

вектор, здатний пакуватися в аденовірусний капсид, проте 
позбавлений вірусних генів (див. рис. 17.2).  

 
ДНК аденовірусу, дефектного за реплікацією і пакуванням

Синтез вірусних білків

Вихід інкапсидованого 
вектора з клітини 

Пакування вектора в капсид аденовірусу 

Е1 в геномі клітини
Реплікація вектора

Експресія Е1
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Рис. 17.2. Пакування вектора, позбавленого вірусних генів, в капсид аденовірусу 

 
На першому етапі створення векторної ДНК лінеарізується 

клонувальний плазмідний вектор, що разом зі вставкою має розмір 
28 т.п.н. Лінеарізована плазміда фланкується двома нуклеотидними 
послідовностями аденовірусу по 4 т.п.н., які містять сайти ініціації 
(OriAd) та термінації реплікації, а також сигнал пакування. Таким чином, 
сумарна довжина рекомбінантної молекули становить 36 т.п.н. Після 
цього здійснюється котрансфекція культури клітин, в якій 
експресується Е1, рекомбінантним вектором і молекулою ДНК 

28 т.п.н.
4 т.п.н. 4 т.п.н.

OriAd  Сигнал  Вставка Плазмідна ДНК
термінації 
реплікації

та сигнал
пакування Вектор
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дефектного за реплікацією і пакуванням аденовірусу. Рекомбінантна 
векторна ДНК в такій культурі клітин здатна реплікуватися і пакуватися 
в капсид аденовірусу, всі необхідні для пакування білки постачаються 
дефектним вірусом. Після лізису клітини віріони вивільняються, при 
цьому частка інкапсидованого вектора складає 99%. 

Ємність такої експресійної системи становить до 28 т.п.н., якщо 
нуклеотидними послідовностями аденовірусу фланкується сама 
вставка. 

 
17.2. Створення векторів на основі аденоасоційованого вірусу 
 
Парвовіруси – одні з найдрібніших ДНК-вмісних вірусів хребетних. 

Аденоасоційовані віруси (AAV) для репродукції потребують присутності 
в клітині вірусу-помічника – аденовірусу або вірусу герпесу, при цьому 
здатні розмножуватися в практично будь-яких клітинах. AAV здатні 
пригнічувати літичну реплікацію і онкогенність аденовірусу. AAV 
вважаються непатогенними для людини вірусами1, здатними 
специфічно інтегруватися в 19 хромосому. 

Геном аденоасоційованого вірусу людини – одноланцюгова лінійна 
молекула ДНК довжиною 4675 нуклеотидів, на її кінцях містяться по 
145 нуклеотидів інвертованих повторів, з яких 125 – паліндромні 
послідовності. В геномі AAV, як і в інших парвовірусів, є дві великі 
відкриті рамки зчитування. Потрапивши в клітину, геномна ДНК 
транспортується в ядро, де за участі клітинних полімераз 
добудовується другий ланцюг. 

Вектори на основі аденоасоційованого вірусу людини через його 
«непатогенність» вважаються перспективними для генної терапії. 
Максимальна ємність AAV-вектора не перевищує 4,5 т.п.н., проте для 
більшості «терапевтичних» генів цього достатньо. 

Вектор, створений на основі аденоасоційованого вірусу – це 
фланкована інвертованими кінцевими повторами AAV експресійна 
касета. Для пакування такого вектора інфікована аденовірусом 
культура клітин трансфікується двома плазмідами (див. рис. 17.3). 
Одна з них несе вектор, інша – вірусні гени rep і cap відповідно ранніх і 
капсидних білків VP1,VP2,VP3. Ранні білки потрібні для реплікації 
вектора, який згодом у формі одноланцюгової ДНК інкапсидується. 
Після лізису клітини суміш аденовірусу і вектора вивільняється у 
культуральне середовище. Розділити віруси можна центрифугуванням 
у градієнті CsCl. 

 
 

 
1  За підрахунками деяких вчених 80-90% людей мають в організмі AAV. 



OriE.coli OriE.coli

tAAVРAAVITRITR 

Трансген rep cap
Синтез ранніх білків

Реплікація Синтез VP1,VP2,VP3

ITR Трансген ITR Пакування вектора в капсид AAV

ДНК аденовірусу
Репродукція аденовірусу  

Рис. 17.3. Пакування AAV-вектора 
 

Потрібно зазначити, що вектор не здатен інтегруватися в геном 
хазяїна, оскільки не містить гена rep. 

Ефективність AAV-вектора для адресної доставки генів у відповідні 
клітини доведена на лабораторних тваринах. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Назвіть переваги векторів, сконструйованих на основі аденовірусів. 
2. Чому, незважаючи на можливість специфічної адресної доставки 
генів, аденовірусні вектори виявилися малопридатними для ДНК-
терапії? 

3. Які існують стратегії створення векторів на основі аденовірусів? 
4. Яким чином конструюються вектори на основі аденоасоційованого 
вірусу? 

5. Вкажіть, які перспективи мають вектори, створені на основі 
аденоасоційованого вірусу? 

 
 
ТЕМА 18. СИСТЕМИ ЕКСПРЕСІЇ НА ОСНОВІ ГЕРПЕСВІУРСІВ  

І ПОКСВІРУСІВ 
 

Герпесвіруси і віруси родини віспи не є близькими, але принципи 
створення векторів на основі вірусів цих родин досить подібні.  
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18.1. Створення векторів на основі герпесвірусів 
 
Герпесвіруси – широко розповсюджені ДНК-вмісні віруси 

хребетних, здатні персистувати в заражених клітинах.  
Для конструювання векторів найчастіше використовується 

нейротропний вірус простого герпесу 1 типу (HSV-1), який може 
інфікувати широке коло клітин і тканин. Репродукція цього вірусу 
відбувається в ядрі. Літична фаза передбачає експресію вірусних генів 
за принципом каскаду, реплікацію ДНК і збірку нових віріонів. У 
латентній фазі спостерігається низький рівень експресії обмеженої 
кількості вірусних послідовностей – латентно-асоційованих 
транскриптів (LATs)1. 

Геном HSV-1 – дволанцюгова лінійна ДНК довжиною близько 
152 т.п.н.  

Основними перевагами векторів, створених на основі вірусу 
простого герпесу, є: 
1) широкий спектр клітин-хазяїв; 
2) високоефективна передача вектора шляхом інфікування; 
3) високі титри рекомбінантного вірусу; 
4) розмір вставки до 30 т.п.н. 

 
Реплікація ДНК HSV-1 
за принципом «кільця, що котиться»

Геном-еквівалент HSV-1
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Рис. 18.1. Отримання рекомбінантного генома вірусу простого герпесу 

 
1  LATs, можливо, є антисмисловими РНК, що блокують синтез білків, потрібних 
для реактивації вірусу. 

Рекомбінація 

ДНК HSVДНК HSV Вставка

Плазмідна ДНК

Вставка



Вектори на основі HSV-1 створюються заміщенням трансгенною 
вставкою шляхом гомологічної рекомбінації ранніх генів – 
трансактиваторів літичного циклу. Для цього культуру клітин, здатну 
підтримувати реплікацію вірусу (BHK, Vero)1, котрансфікують 
плазмідою, що містить трансген, фланкований нуклеотидними 
послідовностями HSV-1 і геномом вірусу дикого типу. В ядрі клітини 
(див. рис. 18.1) ДНК HSV-1 реплікується, і, завдяки гомологічним 
послідовностям, може відбутися рекомбінація. Розмір такої вставки 
може бути до 30 т.п.н. 

Проте як вектори такі рекомбінантні віруси мають ряд недоліків: 
1) низьку ефективність пакування; 
2) складність регуляції і цитотоксичність дефектних за реплікацією 

мутантів; 
3) великий розмір генома. 

Для подолання зазначених недоліків було створено іншу векторну 
конструкцію, здатну пакуватися в капсид вірусу простого герпесу, яка 
отримала назву амплікон, або амплікон-плазміда. Цей вектор є 
плазмідою E. coli, в яку інтегровано дві не кодуючі білок послідовності 
HSV-1 (див. рис. 18.2): 
1) сайт ініціації реплікації (ОriHSV); 
2) послідовність розщеплення/пакування (РасHSV). 

 

Трансген

РасHSV 
ОriHSV 

ОriE.coli  
Рис. 18.2. Будова амплікон-плазміди 

 
Експресійна касета з трансгеном може бути розташована між цими 

послідовностями. Ємність амплікона становить до 8 т.п.н., його 
сумарна довжина при такій вставці складає 15 т.п.н. Всі білки, 
необхідні для реплікації і пакування, надаються вірусом-помічником, 
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1  Культури клітин нирки сирійського хом’ячка і нирки зеленої мартишки відповідно. 
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дефектним за реплікацією. Таким чином, при трансфекції культури 
клітин, інфікованої хелперним HSV, ампліконом, відбувається 
реплікація останнього за принципом «кільця, що котиться», оскільки 
еукаріотичний реплікатор має герпесвірусне походження. Довжина 
ДНК, що вміщує десять тандемних повторів амплікона, близька до 
геномної HSV-1, і така молекула може бути інкапсидована в геном 
вірусу. Вихід вектора коливається в межах від 108 до 109 експресійних 
часток у мл. Недоліком такої системи пакування є те, що разом з 
вектором виділяється певна кількість хелперного вірусу. 

Вирішенням проблеми забруднення вектора вірусом-помічником 
стала розробка системи пакування, в якій геном помічника, 
перекриваючись, розділений між 5 космідами, або штучними 
бактеріальними хромосомами (ВАС). За такої системи пакування 
необхідно забезпечувати котрансфекцію чутливої клітини ампліконом і 
всіма компонентами, що містять геном HSV-1. 

Вектори, створені на основі вірусу простого герпесу, перевірялися 
на лабораторних тваринах щодо їх застосування в генній терапії. HSV-
вектори забезпечували ефективне доправлення, експресію та тривале 
зберігання трансгенів у клітинах центральної і периферійної нервової 
системи. 

Іншим герпесвірусом, що використовується для створення 
векторів, є вірус Епштейна-Барр (EBV). Цей вірус інфікує В-лімфоцити 
приматів, часто викликаючи їх неопластичну трансформацію. 

Геном EBV – лінійна дволанцюгова ДНК довжиною близько 
172 т.п.н., в трансформованих клітинах здатна утворювати кільцеву 
епісомну форму, яка реплікується і підтримується в ядрі як 
мультикопійна плазміда. 

На основі вірусу Епштейна-Барр створено ряд човникових 
плазмідних векторів. 

 
18.2. Створення векторів на основі вірусу вісповакцини 
 
Вірус вісповакцини – великий ДНК-вмісний вірус хребетних, 

здатний репродукуватися в клітинах безхребетних. Транскрипція і 
реплікація вірусу відбуваються в цитоплазмі. 

Геном вірусу вісповакцини – лінійна дволанцюгова ДНК з 
ковалентно замкнутими кінцями, довжиною близько 186 т.п.н. 

До переваг цього вірусу, при використанні його для створення 
векторів, належать: 
1) широке коло чутливих клітин як хребетних, так і безхребетних, 

здатних підтримувати репродукцію вірусу; 
2) розмір вставки до 25 т.п.н.; 
3) безпечність вірусу. 



Особливістю векторів, створених на основі вірусу вісповакцини, є їх 
локалізація у цитоплазмі, що передбачає використання власних 
ферментних систем транскрипції і реплікації, а отже і використання 
для експресії трансгена вірусних регуляторів транскрипції. 

Принцип створення векторів на основі вірусу вісповакцини, як і на 
основі HSV-1 (див. рис. 18.1), полягає у гомологічній рекомбінації in 
vivo між вірусом і рекомбінантною плазмідою, яка містить вставку, 
фланковану нуклеотидними послідовностями ДНК вірусу вісповакцини. 
Послідовностей, несуттєвих для репродукції, куди можна інтегрувати 
вставку, в геномі вірусу вісповакцини небагато. Найкращим виявилося 
заміщення (розрив) гена тимідинкінази (ТК), що дає можливість 
здійснювати селективний відбір рекомбінантного вірусу за фенотипом 
негативних колоній на клітинах ТК – на середовищі з 5-
бромдезоксиуридином (BUdR).  

На рис. 18.3 наведено, як приклад, генетичні карти двох 
плазмідних векторів рММ4 і рLTP1, котрі використовуються для 
клонування трансгенної вставки в клітинах E. coli і отримання 
рекомбінантних вірусів вісповакцини. Обидва вектори несуть 
послідовність гена тимідинкінази вірусу вісповакцини (ТК). У векторі 
рММ4 трансген розташовується під контролем промотора гена 
тимідинкінази (РТК). Вектор рLTP1 має два протилежно направлених 
промотори вірусу вісповакцини: РТК і промотор одного з пізніх генів 
(РLT)1. 
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Полілінкер рММ4: HincII, AccI, SalI, BamHI, SmaI, EcoRI. 
Полілінкер рLTP1: HincII, AccI, SalI. 
 
Рис. 18.3. Генетичні карти допоміжних плазмідних векторів рММ4 і рLTP1 

 

 
1 Концентраця в клітині продуктів пізніх генів вірусу вісповакцини найвища. 
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При конструюванні допоміжних плазмід можуть бути використані й 
інші регулятори транскрипції, зокрема промотор гена 10 фага Т7, який 
на порядок сильніший за РТК, але при цьому в клітині має знаходитись 
РНК-полімераза цього фага. 

Сучасні вектори на основі вірусу вісповакцини, окрім цільового 
гена, містять ще й маркерний, зазвичай neo або gpt. 

Вірус вісповакцини використовується як жива вакцина проти 
натуральної віспи. Рекомбінантний вірус вісповакцини – як вектор для 
ДНК вакцинації. В геном вірусу вводяться послідовності, що кодують 
антигени різних патогенів. Вперше ця ідея була реалізована щодо 
HBs-антигену. Ефективність такої вакцинації доведена на 
лабораторних тваринах, включаючи приматів (шимпанзе).  

У теперішній час вектори на основі вірусу вісповакцини 
використовуються для дослідження імунної відповіді організму на білки 
вірусу імунодефіциту. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Назвіть переваги векторів, сконструйованих на основі вірусу 
простого герпесу. 

2. Які існують стратегії створення і пакування векторів на основі вірусу 
простого герпесу? 

3. Чому на основі вірусу Епштейна-Барр створюються переважно 
човникові плазмідні вектори? 

4. Вкажіть переваги векторів, сконструйованих на основі вірусу 
вісповакцини. 

5. Які існують перспективи використання векторів, сконструйованих на 
основі вірусу вісповакцини? 
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Словник термінів 
 
Бакміда – човниковий вектор для E.coli і клітин комах, створений на 

основі генома бакуловірусів. 
Вектор – (від лат. vector – той, що несе; переносник; носій) частина 

молекули рекомбінантної ДНК, яка забезпечує її перенесення у 
клітину-хазяїна. 

ДНК-лігази – ферменти, що каталізують утворення фосфодіетерного 
зв’язку між 3`-ОН гідроксилом дезоксирибози і 5`-фосфатом 
сусідніх нуклеотидів у одноланцюговому розриві 
полінуклетидного ланцюга ДНК. 

Експресійна касета – конструкція, що включає промотор, сайт 
зв’язування рибосом та термінатор транскрипції, специфічні для 
тих клітин, в яких має відбуватися експресія. Вбудовування 
трансгена в експресійну касету, як правило, призводить до його 
експресії. 

Експресійний вектор – система, що забезпечує транскрипцію і 
трансляцію трансгена протягом певного часу. 

Клонувальний вектор – бактеріофаг або плазміда, що забезпечує 
«перенесення» і реплікацію чужорідної ДНК у вигляді інертної 
частини свого генома в реципієнтній клітині. 

Косміда –гібридний вектор, сконструйований на основі плазміди, в яку 
вбудовано cos-сайти бактеріофага λ. 

Полімерази – ферменти, здатні проводити матричний синтез 
нуклеїнових кислот у напрямку 5`→3`. 

«Прогулянка по хромосомі» – метод ідентифікації нуклеотидних 
послідовностей, що фланкують відомі ділянки, для яких є 
олігонуклеотидні зонди. Фланкуючі послідовності згодом 
використовуються як зонди для ідентифікації ділянок, які до них 
прилягають, після цього процес повторюється. 

Репортерний ген – маркерний ген, рівень експресії якого легко 
визначити. 

Рестрикційні ендонуклеази (син. рестриктази) – бактеріальні 
ферменти, які розщеплюють молекулу ДНК в чітко визначених 
сайтах з утворенням «липких» або тупих кінців. 

Сигнальна послідовність, або лідерний пептид – N-кінцева 
послідовність, складається в середньому з 20-25 амінокислот, 
яка сприяє транспортуванню білка через клітинну мембрану. 

Трансдукція – перенесення за допомогою бактеріофага генетичного 
матеріалу з однієї бактеріальної клітини в іншу. 

Транспозиція – перенесення мобільного генетичного елемента з 
одного локуса в інший. 

Трансфекція – штучне введення в еукаріотичні клітини ізольованих 
фрагментів ДНК. 
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Трансформація – 1) процес введення вільної ДНК у бактеріальну 
клітину; 
2) перетворення нормальних еукаріотичних клітин у пухлинні 
(трансформовані). 

Фагміди – плазмідні вектори, які містять сайт ініціації реплікації 
нитковидних фагів. 

Фазміди – гібриди між фагами і плазмідами, здатні існувати в клітині і 
у вигляді фага, і у вигляді плазміди. 

Химерний білок – штучна конструкція, в якій продукт трансгена 
ковалентно приєднаний до якого-небудь стабільного білка 
клітини-хазяїна. 

Човниковий (шатл) вектор – це вектор, який містить більше одного 
сайта ініціації реплікації і може реплікуватися в клітинах різних 
видів організмів. 

PEST-послідовність – послідовність у внутрішній частині білкової 
молекули, збагачена залишками проліну (P), глутамінової 
кислоти (E), серину (S) та треоніну (T), яка робить білок більш 
чутливим до протеолітичного розщеплення.  
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