
  

РОЗДІЛ 8. ГЕНЕТИКА РІЗНОМАНІТНОСТІ 
АНТИГЕНСПЕЦИФІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ 

Пояснення механізмів утворення різноманітності спектра антитіл і 
рецепторів Т-клітин є одним з основних досягнень сучасної імунології. 
Виявилося, що основою диверсифікації цих рецепторів є принципово 
подібні генетичні механізми, які полягають у змінах геномної ДНК під 

час розвитку лімфоцитів. Такі зміни ДНК характерні лише для клітин 

імунної системи і не спостерігаються в інших соматичних клітинах. 
Тому з'ясування механізмів перебудови ДНК у лімфоцитах стало ви-
значним відкриттям біології XX століття, яке потребувало певного ча-
су для його визнання науковою спільнотою. Історично генетичні ос-
нови утворення різноманіття спочатку були описані для антитіл, а по-

тім для рецепторів Т-клітин. 
 
8.1. ТЕОРІЇ УТВОРЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ АНТИТІЛ 

Упродовж життя організм має бути здатним специфічно розпізнава-
ти будь-які антигенні субстанції, що можуть потрапити до його внут-

рішнього середовища. Для цього білки імунної системи, що виконують 
функцію розпізнавання антигенів, мають бути представлені мільйона-
ми чи навіть мільярдами різних форм. Основною догмою сучасної іму-
нології є селекційно-клональна теорія Бернета, згідно з якою в лімфої-
дній системі ще до зустрічі з антигеном містяться імунокомпетентні 

клітини, детерміновані до імунної відповіді на будь-які антигени. Після 
стимулювання ці клітини утворюють клони, кожний з яких синтезує 
один вид антитіл або несе рецептор однієї специфічності. Однак теорія 
Бернета не дає відповіді на запитання, яким чином виникає різнома-
нітність генів, що кодують безліч варіантів рецепторів. Тому впродовж 

тривалого часу інтенсивно вивчали питання про те, як в організмі 
створюється інформація, потрібна для синтезу мільйонів варіантів ан-
титіл, які особина потенційно здатна продукувати. 

На початку другої половини минулого століття в імунології існували 
дві протилежні теорії, які намагалися пояснити явище різноманіття 

антитіл. Засновники першої теорії стверджували, що для кожного з 
варіантів антитіл ще в зародковому геномі є свій власний ген. Вона 
отримала назву теорії "зародкового, або гаметного, різноманіття" ге-
нів імуноглобулінів (germ-line theory). Прибічники другої теорії наполя-

гали на тому, що кількість генів імуноглобулінів обмежена, але вони 
певним чином можуть змінюватися під час дозрівання В-лімфоцита. 
Її було названо теорією "соматичного різноманіття" (somatic 
diversification theory). Згідно з нею передбачалося існування раніше 

невідомих механізмів перебудови ДНК під час розвитку В-лімфоцитів. 
Відповідно до теорії "зародкового різноманіття" в геномі мали міс-

титися мільйони генів антитіл, що трохи непокоїло прибічників цієї 
теорії і надихало послідовників іншої. (Нині відомо, що під час реалі-

зації програми "Геном людини" в 2001 р. у людини виявлено не більш 



  

як 50 тис. функціональних генів загалом.) 
У 1965 р. В. Дрейєр і Дж. Беннет висловили припущення про те, що 

синтез кожного поліпептидного ланцюга імуноглобулінів кодується 
окремо двома структурними генами – V і С. Згідно з цією теорією в 
геномі існує дуже багато V-генів (по одному для кожного можливого 
варіабельного домену імуноглобулінів) і кілька С-генів для констант-

них ділянок легких і важких ланцюгів імуноглобулінів (по одному С-

гену для к- і λ-ланцюгів і по одному С-гену для константних ділянок 
важких ланцюгів кожного класу). У процесі дозрівання В-лімфоцита 
будь-який V-ген може з’єднуватися з відповідним С-геном, унаслідок 
чого формується повноцінна ДНК, що кодує певний поліпептидний 
ланцюг імуноглобулінів. Модель Дрейєра і Беннета видавалася дуже 

привабливою, оскільки економніше описувала використання геному, 
ніж вимагала теорія "зародкового різноманіття". Однак вона супере-
чила центральній догмі молекулярної біології – "один ген – один полі-
пептидний ланцюг", яку в 1943 р. запропонували Бідл і Татем (G. Віdl 
і Е. Таtem). Після того як було розроблено молекулярно-біологічні ме-

тоди, що дають змогу підрахувати кількість генів і визначити локалі-
зацію їх у клітині, питання про механізми утворення різноманіття ан-
титіл було вирішено остаточно. Так, важливі дані отримано в дослі-
дженнях із застосуванням методів генної інженерії, зокрема клону-
вання генів важких і легких ланцюгів імуноглобулінів за допомогою 

плазмід або фагів у бактеріях. Це дало змогу отримати гени в кількос-
ті, достатній для проведення аналізу нуклеотидної послідовності та 
для гібридизаційних досліджень. Застосування цих методів дозволило 
вивчити молекулярні механізми організації генів імуноглобулінів і до-
слідити їх зміни під час дозрівання В-лімфоцитів. 

Нині вважають загальноприйнятим, що синтез імуноглобулінів ко-
дують певні генетичні сегменти, які об’єднуються разом ще в геномі 
під час розвитку лімфоцита й утворюють функціональний ген. Про-
цес перерозподілу генних сегментів у геномній ДНК називають реа-
ранжуванням (від англ. rearrangement – реконструкція) генів імуног-
лобулінів. Як з'ясувалося пізніше, процес реаранжування генних сег-
ментів характерний не лише для утворення функціональних генів, що 
кодують антитіла, а й для генів Т-клітинного рецептора. 

 
 
8.2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ I 

АНТИГЕНСПЕЦИФІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ 
Під час вивчення будови та функції генів імуноглобулінів було за-

стосовано методи молекулярної біології та генетичної інженерії. Це 
дало змогу встановити, що ланцюги імуноглобуліну кодуються генни-
ми сегментами, згрупованими в кластери. У процесі дозрівання В-
лімфоцитів з певних сегментів формується єдиний ген, що експресу-
ється в зрілих В-лімфоцитах. Необхідною умовою для з'ясування ме-



  

ханізмів утворення різноманіття антитіл було виділення мРНК різних 
ланцюгів імуноглобулінів і зіставлення геному В-лімфоцитів із гено-

мом інших клітин організму. 
Отримання мРНК важких і легких ланцюгів імуноглобулінів. 

Методи виділення мРНК ґрунтуються на фракціонуванні полірибосом-
них (полісомних) фракцій із лізату клітин методом ультрацентрифугу-

вання. Далі ланцюги мРНК можна очистити за допомогою афінного со-

рбенту з олігодезокситимідином (оліго-дТ-целюлози), який зв'язує мРНК 
завдяки наявності олігоаденілатної послідовності в З'-кінці мРНК. 

Наступним етапом є проведення in vitro експресії виділеної мРНК у 
безклітинному трансляційному середовищі, яке містить усі необхідні 

для синтезу білка амінокислоти, тРНК, рибосоми, АТФ, ГТФ тощо. Для 
ідентифікації мРНК, що кодують певні ланцюги імуноглобулінів, 
С. Тонегава вперше запропонував використовувати антиімуноглобу-
лінові антисироватки, які зв’язують комплекс полірибосом із частково 
синтезованими ланцюгами імуноглобулінів. 

Отримання кДНК генів антитіл. За допомогою зворотної транс-
криптази ретровірусів на матриці мРНК антитіл можна отримати ко-
пії ДНК (кДНК). Далі отримують дволанцюгову кДНК за допомогою 
РНКази Н, яка відщеплює рибонуклеотиди, та ДНК-полімерази II 
Е. colі, що добудовує комплементарний ланцюг ДНК на одноланцюго-

вій ДНК-матриці. 
Клонування ДНК виділених генів. Отриману кДНК можна кло-

нувати, тобто збільшити її кількість у сотні разів, за допомогою від-

повідного вектора. Вектор – це молекула ДНК плазміди або вірусу, в 
яку можна вбудувати потрібний ген для його перенесення в інші клі-
тини, наприклад E. coli. Цим способом було отримано гени всіх класів 

і підкласів імуноглобулінів мишей і людини, тобто утворено бібліоте-
ки цих генів. 

У 1963 р. Арбер виявив явище рестрикції фагів, суть якого полягає 

в тому, що продуктивність фага знижується в разі інфікування ним 
іншого штаму бактерій. Вивчення цього явища зумовило відкриття в 
бактерій ферментів рестриктаз, які розрізають чужорідну ДНК на 

фрагменти в певних місцях, що містять відповідну послідовність нук-
леотидів. Деякі рестриктази розщеплюють послідовність дволанцюго-
вої ДНК з утворенням так званих липких кінців, які здатні 
з’єднуватися з аналогічними "липкими кінцями" будь-яких генів. Від-

криття рестриктаз дало змогу розробити підходи для генноінженер-
них маніпуляцій із фрагментами ДНК, їх специфічного вирізання та 
вбудовування у векторні молекули. 

Як правило, копії кДНК певного гена вбудовують у плазміди, що 
містять селективні гени стійкості до антибіотиків. Тому на середовищі 

з відповідним антибіотиком відбувається ріст тільки тих бактерій, що 
отримали плазміду. 



  

Плазміди виділяють із лізату клітин після вирощування культури з 
однієї колонії, розрізають їх рестриктазами і вирізають ген-вставку. 

Таким чином можна отримати достатню кількість генів для аналізу 
нуклеотидної послідовності. 

Молекулярна гібридизація. При нагріванні розчину ДНК до точ-
ки плавлення (95–96 °С) її ланцюги розділяються й залишаються роз-

діленими в разі швидкого охолодження розчину. При температурі на 

20–30 °С нижче точки плавлення відбувається молекулярна гібриди-
зація – специфічна реасоціація комплементарних одноланцюгових 
ДНК з утворенням дволанцюгових молекул. Якщо до середовища до-
дати радіоактивно мічені короткі ДНК- або РНК-зонди, які комплеме-
нтарні певним ділянкам досліджуваної молекули ДНК, то зі знижен-

ням температури можуть утворюватися комплекси зонда з геномною 
ДНК. Швидкість гібридизації зонда з геномною ДНК залежить від кі-
лькості комплементарних зонду послідовностей у геномній ДНК. Ре-
зультати оцінюють, вимірюючи радіоактивність фільтрів після фільт-
рування крізь гідроксіапатит (гель фосфату кальцію), який адсорбує 

лише подвійні спіралі ДНК. 
Блотинг за Саузерном (Sausern blotting). Електрофоретичне роз-

ділення фрагментів ДНК дає змогу визначити розміри кожного дослі-
джуваного фрагмента. Для ідентифікації тих чи інших генетичних 
фрагментів, розділених за допомогою електрофорезу, використовують 

метод Саузерн-блотингу. Суть цього методу полягає в тому, що розді-
лені електрофорезом фрагменти ДНК переносять на мембрану і вияв-
ляють положення певного гена за допомогою гібридизації з радіоак-
тивно міченим зондом. 

Для аналізу методом Саузерн-блотингу плазмідну ДНК розрізають 

рестриктазою і залежно від виду рестриктази отримують певну кіль-
кість фрагментів ДНК. Фрагменти ДНК можна розділити в електро-
форетичному гелі відповідно до їхніх розмірів у зв’язку з тим, що в 
гелі дрібніші фрагменти рухаються швидше. Розділені фрагменти 
ДНК переносять на нітроцелюлозну або нейлонову мембрану, при 

цьому зберігається загальна схема їхнього взаємного розміщення в 
гелі. Положення певного гена на мембрані визначають за допомогою 
радіоактивного зонда, комплементарного цьому гену. ДНК зонда, що 
не зв'язалася, відмивають, а зв'язану з геном визначають радіоавто-
графією з використанням рентгенівської плівки. 

Дослідження С. Тонегави, які покладено в основу сучасних 
уявлень про реорганізацію генів антигенспецифічних рецепто-
рів. Першими, хто навів переконливі свідчення того, що в геномі В-
лімфоцитів дійсно відбувається перебудова генів імуноглобулінів, були 
С. Тонегава та Н. Хозумі (S. Тоnegawa та N. Нozumi, 1976), які працю-

вали разом в Інституті імунології в Базелі. За допомогою рестрикцій-
ного аналізу вони довели, що в ембріональних клітинах і зрілих В-
клітинах (клітинах мієломи) V- і С-гени розміщені на різних відстанях 



  

один від одного. Цьому відкриттю передували кілька років дослі-
джень матричної РНК легких ланцюгів імуноглобулінів, які 

С. Тонегава розпочав у 1973 р. Йому вдалося виділити мРНК легкого 
ланцюга імуноглобулінів, провести його експресію в безклітинному 
середовищі in vitro, розщепити за допомогою рестриктаз кДНК на се-
гменти, що кодують V- та С-частини ланцюга, гібридизувати різні 

фрагменти кДНК з геномною ДНК і встановити приблизну кількість 
копій V-генів у хромосомі. 

Метод молекулярної гібридизації у 1974 р. С. Тонегава з колегами 
використали для визначення кількості Vλ- і Сλ-генів у клітинах мієло-

ми мишей. 3 лізатів клітин мієломи вони осаджували полісоми, з яких 

отримували мРНК, що кодує -ланцюги імуноглобулінів. На матриці 
такої мРНК отримували радіоактивно мічену комплементарну кДНК, 

яку використовували як зонд для визначення кількості -генів у гено-
мній ДНК методом молекулярної гібридизації. У результаті виявилося, 
що кількість Vλ-генів у гаплоїдному наборі зародкових клітин значно 

менша (приблизно 25), ніж передбачалося за теорією "зародкового рі-
зноманіття". Однак через відносно високу похибку методу не вдалося 
зробити точніших висновків. 

Методом Саузерн-блотингу під час гібридизації міченої мРНК -

ланцюга з розщепленою рестриктазами ДНК ембріональних і зрілих 
лімфоїдних клітин мишей було встановлено, що в зрілих клітинах V- і 
С-гени виявлялися в одному рестрикційному фрагменті, а в ембріона-
льних клітинах – у різних. У дослідах використовували клітини мієло-

ми – пухлинної лінії В-клітин, які краще культивуються іп vitro. Таким 
чином було доведено, що в ембріональних клітинах V- і С-гени розмі-

щені на великій відстані (понад 5 тис. пар основ), а в геномі зрілих В-
клітин у процесі дозрівання вони об'єднуються в єдиний функціона-

льний ген, однак все-таки залишаються розділеними приблизно 1250 
парами некодуючих нуклеотидів. Отже, в ході перебудови генів іму-
ноглобулінів під час дозрівання В-клітин відбуваються делеції значної 
частини ДНК, розміщеної між відповідними генними фрагментами. 
Такі делеції відбуваються внаслідок гомологічної рекомбінації між по-

ліндромними послідовностями, які фланкують (оточують) кожний 
генний сегмент. 

Клонування генів -ланцюгів несподівано виявило, що ділянки 

ДНК, яка кодує останні 13 амінокислот (послідовність 96–108) варіа-

бельного домену -ланцюгів, у зародкових V-генах немає. Цей загуб-
лений маленький фрагмент кодуючої послідовності ДНК було знайде-

но на відстані кількох тисяч пар нуклеотидів від кінця V-гена і за 
1300 кілобаз перед С-геном і названо J-геном (від англ. joining – спо-
лучний ген). Отже, варіабельний домен легких ланцюгів імуноглобулі-
нів формується з двох генних сегментів – V- і J, які певним чином 

об’єднуються з С-геном під час дозрівання лімфоцитів. Це відкриття 



  

Тонегави і Брек стало істотним доповненням до моделі, запропонова-
ної Дрейєром і Беннетом. Аналогічними методами доведено, що фор-

муваня генів, які кодують V-домени важких ланцюгів, іде з трьох не-
залежних генетичних сегментів – V, D і J. 

У 1987 р. С. Тонегава отримав Нобелівську премію в галузі фізіоло-
гії та медицини за відкриття "Генетичних принципів утворення різ-

номанітності антитіл" (For the discovery of the genetic principle for 

generation of antibody diversity). 
 
8.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ 
Із застосуванням методів молекулярної біології та генетичної інже-

нерії було доведено, що важкі й легкі ланцюги імуноглобулінів коду-

ються трьома локусами (кластерами) генів: двома локусами -κ і  ле-

гких ланцюгів і локусом Н важких ланцюгів. Ці локуси розміщені на 
різних хромосомах, і тому генетичний обмін між ними неможливий. 
Локус генів важких ланцюгів утворений із чотирьох груп генетичних 
сегментів: V, D, J і C. Локуси генів легких ланцюгів побудовані прос-

тіше – вони утворені трьома групами генетичних сегментів: V, J і  С 
кожний. 

Гени ланцюгів κ та λ мишей розміщені відповідно на 6-й і 16-й 
хромосомах, а ланцюга Н – на 12-й. У людини гени κ-ланцюгів знахо-

дяться на 2-й, -ланцюгів – на 22-й, а важких ланцюгів – на 14-й 

хромосомі (рис. 54). Гени імуноглобулінів мишей і людини організова-
ні принципово подібно. Відмінність полягає лише в кількості функці-
ональних генетичних сегментів того чи іншого типу. 

Організація локусу -генів. Локус генів -ланцюгів імуноглобулінів 

миші побудований простіше за інші і тому був досліджений першим. У 
мишей знайдено всього 2 Vλ- і 4 Cλ-сегментів. Кожному Vλ-сегменту пе-

редує лідерний L-сегмент. Поруч із Vλ1-сегментом розміщені Cλ1- і Cλ3-
сегменти генів, а поруч із Vλ2 – Cλ2-і Cλ4-сегменти. Перед кожним Cλ- є 
свій Jλ-сегмент. У геномі людини локус λ-ланцюгів побудований склад-
ніше (табл. 34). У людини є близько 30 Vλ-генних сегментів, 7 Jλ- і 7 Cλ-

сегментів, однак серед останніх функціональними є лише чотири пари 
Jλ-і Cλ-сегментів. Інші Jλ- і Cλ-сегменти ніколи не експресуються і на-

лежать до "псевдогенів". Функціональний ген легкого -ланцюга фор-

мується шляхом приєднання певного V- до J-сегмента. До складу пер-
винного транскрипту такого гена (пре-мРНК) входять як кодуючі (ек-
зони), так і некодуючі (інтрони) послідовності нуклеотидів. Функціона-

льний -ген, який здатний транскрибуватися, складається з таких час-
тин: невеликого екзона, що кодує лідерну або сигнальну послідовність і 

-ланцюгів (L-сегмент), інтрона з 93 нуклеотидів, що відокремлює ліде-

рну послідовність від V-сегмента, з екзона, що кодує 95 перших аміно-

кислот NH2-кінцевої ділянки -ланцюга (V-сегмент), ще одного екзона з 

39 нуклеотидів, що кодує наступну послідовність 96–108 амінокислот-



  

ланцюга (J-сегмент), інтрона з 1250 пар нуклеотидів, який відокрем-
лює VJ-фрагмент від генного сегмента С, та власне екзона, що кодує 

константну ділянку (С-сегмент). Під час сплайсингу пре-мРНК інтрони 
вирізаються. 

 

L1V1    L2V2        LV-30    J1 C1      J2 C2            J4 C4 

Ланцюг L 

Ланцюг L 

Ланцюг H 

L1V1L2V2L3V3  LV~40         J1-5         C 

L1V1    L2V2      LV~30     J1 C1    J2   C2            J4 C4 

L1VH1L2VH2L3VH3  LVH~65         DH1-27              JH1-6           C 

  3 1 2 1  4  2 

 
Рис. 54. Організація генів імуноглобулінів людини (на рисунку по-

дано організацію локусів генів легких ланцюгів  і  та локусу генів 

важких ланцюгів) 

 
Організація локусу κ-генів. Гени κ-ланцюгів імуноглобулінів по-

будовані принципово подібно до генів -ланцюгів, але дещо складні-
ше. Дані експериментальних досліджень алотипів і клонування V-
генів свідчать про наявність у мишей великої кількості Vк-сегментів, 

які належать до кількох груп. Кожному Vλ-сегменту передує лідерний 
L-сегмент. У складі кластеру к-генів мишей є п’ять гомологічних (але 
не однакових) J-сегментів, з яких функціональними є лише чотири. 
Будь-який Vк-сегмент може сполучатися з будь-яким J-сегментом, що 
збільшує варіабельність гіперваріабельної ділянки вчетверо, оскільки 

J-сегмент кодує частину третьої гіперваріабельної ділянки легкого ла-
нцюга (CDR3-петлі). J і Сегменти розміщені разом, але розділені ін-
тронами по 300 пар нуклеотидів і знаходяться на відстані 4,5 тис. 
пар нуклеотидів від V-сегментів генів та 2,5 тис. пар нуклеотидів від 
Ск-сегмента. Vк-Сегмент кодує послідовність з перших 95 амінокислот 

NH2-кінцевої ділянки легкого к-ланцюга. Наступні 96–108-ма аміно-
кислоти кодуються J-сегментом. Ск-сегмент, що кодує константний 



  

домен к-ланцюга (амінокислотну послідовність 109–213), відокремле-
ний від J-сегмента інтроном у 2,5 тис. пар нуклеотидів. 

У людини знайдено приблизно 76 80 Vк-генних сегментів, багато з 
яких (понад 30) є псевдогенами, оскільки мають у своїй структурі 
стоп-кодони або не мають необхідних промоторів. Кількість J-
сегментів у геномі людини, як і в геномі мишей, дорівнює 5, функціо-

нальними з яких є лише 4, а Cк-генний сегмент представлений тільки 
однією копією (див. табл. 34). 

 
Таблиця 34. Кількість генних сегментів у різних генетичних локу-

сах, що кодують легкі та важкі ланцюги імуноглобулінів людини (в ду-
жках наведено кількість функціональних генних сегментів у локусі) 

 

Ло-
кус 

Хромо-
сома 

Сегмент 

 
 

 
 

V D J C 

 
 
H 

22 
2 
14 

30 

76 (35–40) 

87 (55–65) 

- 
- 

27–30 

7 (4) 
5 (4) 

6 

7 (4) 
1 

11(10) 

 
Гени легких ланцюгів імуноглобулінів перебудовуються в певній 

послідовності. Спочатку об’єднуються відповідні сегменти VJ, а потім 
транскрибується сумарний ген L-інтрон-VJ-інтрон-C. Далі йде фор-

мування зрілої мРНК, яка складається тільки з екзонів LVJC. Після 
синтезу білка від нього відщеплюється N-кінцева лідерна послідов-
ність, яка утримувала щойно синтезований білок заякореним у мем-
брані ендоплазматичного ретикулуму (рис. 55, а). 

Організація локусу генів важких ланцюгів імуноглобулінів. Рі-
зноманітна функціональна специфіка Н-ланцюгів та їхня значна до-
вжина зумовили складну організацію їхніх генів. Подібно до локусів λ- 
і κ-генів, локус Н-генів побудований з великої кількості генних сегме-

нтів. "Зрілий" ген, що утворюється після об'єднання потрібних гене-
тичних сегментів, також складається з екзонів та інтронів. 

У мишей і людини близько півтисячі Vн-генних сегментів, але фун-
кціональними з них є не більш як 100. Інші Vн-сегменти називають 
псевдогенами. Вони ніколи не експресуються, але, можливо, можуть 

бути джерелом додаткової генетичної різноманітності завдяки проце-
сам генної конверсії. Існування генної конверсії у людини й мишей не 
доведено, однак у кролів і деяких видів птахів вона є головним дже-
релом різноманіття імуноглобулінових рецепторів. 
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Рис. 55. Схема утворення легких (а) і важких (б) ланцюгів імуногло-

булінів із зародкової ДНК реаранжуванням генів 

 
Різні класи та підкласи антитіл різняться за будовою константної 

частини важкого ланцюга, яка кодується певними Сн-генними сегме-
нтами. Специфіка організації Сн-генних сегментів полягає в тому, що 
при диференціюванні антитілоутворювальної клітини можливе послі-

довне переключення синтезу різних класів антитіл (наприклад, з С-

сегмента гена на С- і С-сегменти генів), а також переключення з 
мембранних форм імуноглобулінів на секреторні. Усі Сн-сегменти ге-

нів в ембріональних клітинах розміщені окремою групою на відстані 
кількох тисяч пар основ від Vн-сегментів генів. Ділянки ДНК між 
окремими Сн-сегментами генів мають довжину в кілька десятків ти-
сяч пар основ. 

Кожний Сн-генний сегмент, у свою чергу, побудований з екзонів та 

інтронів. Кількість екзонів відповідає кількості константних доменів 

певного важкого ланцюга. Наприклад, у С-сегменті міститься чотири 
екзони: по одному для Сн1-, Сн2-та Сн3-доменів і один для шарнірної 



  

ділянки між Сн1- і Сн2-доменами. Кожний з екзонів, що кодує імуног-
лобуліновий домен константного типу, складається приблизно з 320 

пар основ, а інтрони Сн-генів містять 100–300 пар нуклеотидів. 
Група ембріональних Vн-генних сегментів розміщена на відстані 

12–16 тис. пар нуклеотидів від Сн-сегментів. Кожний Vн-сегмент, як 
правило, кодує від 1 до 99 амінокислотних залишків важкого ланцю-

га. Решта кодується сегментом D (від англ. diversity – різноманіття), 

який складається з кількох пар нуклеотидів, що кодують послідов-
ність приблизно в межах 100–107 варіабельного домену важких лан-
цюгів, і сегментом J, який кодує послідовність 108–123 цього самого 

домену. Сумарно D- і J-сегменти кодують послідовність третьої гіпер-
варіабельної петлі важкого ланцюга (СDR3-регіон). Як і в локусі генів 
κ-ланцюгів, у локусі генів Н-ланцюгів миші є п'ять пар гомологічних і-
сегментів, з яких функціонують лише чотири (у людини функціональ-
ні шість і-сегментів). У генах Н-ланцюгів близько 30 D-сегментів (фу-

нкціональними є не більш як 15). У геномній ДНК кластери D- і J-
сегментів розміщені між кластерами Vн- і Сн-сегментів генів. Отже, у 
створенні функціонального гена, який кодує варіабельний домен 
важкого ланцюга імуноглобулінів, беруть участь три генних сегменти: 

Vн, Dн і JН. 
Встановлено послідовність розміщення Сн-генних сегментів у гено-

мі миші (5'-С-С-С3-С1-С2b-С2а-С-С-3') та в геномі людини (5'-

С-С-С3-С1-C-С1-С2-С4-С-С2-3'). Отже, в геномі людини 
міститься на два Сн-генних сегменти більше, ніж у геномі миші, при-

чому генний сегмент Сε, ймовірно, є псевдогеном. Перед кожним 

генним сегментом, який кодує синтез константної частини важких 

ланцюгів імуноглобулінів, містяться характерні послідовності, так 
звані S-райони (від англ. switch - переключення), що забезпечують 

процес переключення синтезу різних класів антитіл. Загалом зрілий 
функціональний ген Н-ланцюгів складається з 7-8 екзонів і 5-6 інтро-
нів. При утворенні РНК-копії цього гена інтрони транскрибуються ра-
зом з кодуючими послідовностями гена. Вони вирізаються під час до-

зрівання РНК у процесі сплайсингу (див. мал. 55, 6). 
Переключення генів важких ланцюгів. Важливі дані про меха-

нізми регулювання синтезу антитіл було отримано в результаті аналізу 
закономірностей успадкування алогенних маркерів антитіл. Наяв-
ність алотипових маркерів на Н- і L-ланцюгах дала змогу встановити, 

що однакова варіабельна ділянка може бути асоційована з констант-

ними ділянками різних класів, наприклад С, С, С і С. Отже, один і 
той самий сформований Vн-ген може об’єднатися з різними Сн-

генними сегментами. Vн- і Сн-генні сегменти розміщені на одній хро-
мосомі, в результаті чого в середині локусу Н-генів виникають певні 
перебудови і формується один функціональний ген, який кодує важ-
кий ланцюг імуноглобулінів певного класу чи підкласу. В ембріональ-



  

них клітинах J-сегменти містяться лише перед С-генним сегментом. 

Тому внаслідок рекомбінації та об’єднання Vн, Dн і Jн-генних сегмен-

тів з С-сегментом В-клітина спочатку експресує лише важкий лан-

цюг -типу і синтезує тільки ІgМ. Переключення синтезу з імуноглобу-
лінів класу М на всі інші типи імуноглобулінів здійснюється після пе-

ренесення V-D-J сегмента від С-генного на інші Сн-генні сегменти 

внаслідок наступних рекомбінацій між послідовностями, які переду-
ють іншим ембріональним Сн-сегментам. Ділянки, за допомогою яких 

відбувається таке переключення (S-райони), позначають за відповід-
ними сегментами, що кодують константні фрагменти важких ланцю-

гів антитіл, наприклад S, S, S, S. Структура кожного з цих райо-

нів різна. Більше того, молекулярні механізми переключення класів 
імуноглобулінів здебільшого залишаються ще не з'ясованими. Вважа-
ють, що попередньо об’єднані Vн-Dн-Jн-сегменти спочатку сполуча-

ються з послідовністю S-С,  а потім відбувається рекомбінація діля-

нки всередині J-S і з прилеглою ділянкою іншого Сн-гена, в резуль-
таті Vн-Dн-.Jн-сегмент з більшою частиною S-сегмента переміщується 

ближче до наступного Сн-сегмента, після чого експресується наступ-
ний об’єднаний ген. 

Переключення синтезу ІgМ та ІgD. Комплекс, що складається з 
об'єднаних генних сегментів VDJ, може експресуватися з будь-яким із 
десяти С-сегментів, однак спочатку перебудований комплекс VDJ ро-

зміщується поблизу C- і С-генних сегментів, чим і зумовлено те, що 
на поверхні наївних В-лімфоцитів експресуються ІgМ та ІgD. Під час 

транскрипції утворюється первинна РНК, яка відповідає VDJСС-

гену, що включає екзони, здатні кодувати константну частину як М-, 

так і D-важкого ланцюга. У процесі сплайсингу під час формування 
зрілої мРНК вирізаються ділянки гена, що кодують константну части-

ну або -, або -ланцюга. Цей процес називають альтернативним 
сплайсингом. Альтернативний сплайсинг зумовлює одночасну експре-

сію мембранних молекул ІgМ та ІgD однією клітиною. 
Після експресії ІgМ та ІgD В-клітина може переключитися на син-

тез інших класів імуноглобулінів залежно від типу Сн-сегмента, з яким 
далі з’єднається VDJ-фрагмент. Переключення на синтез антитіл ін-

шого класу зумовлюється транслокацією фрагмента VDJ з положення 
5' щодо генного сегмента Сμ в аналогічне положення щодо іншого 
генного сегмента константної частини важкого ланцюга. Переклю-

чення синтезу імуноглобулінів з ІgМ (ІgD) на інші класи незворотне, 
оскільки клітина втрачає частину геному, що відповідає Сн-генним 
сегментам, які експресувалися раніше. 

Переключення з мембранного на секреторну форму імуног-

лобулінів. Певні генетичні механізми контролюють переключення 

синтезу мембранних -імуноглобулінів (тих, що є рецепторами В-

клітин) на -імуноглобуліни (секреторні). Синтез різних форм імуног-



  

лобулінів кодується відповідними варіантами мРНК-транскрипту ге-
нів Н-ланцюгів певного класу чи підкласу антитіл. Для створення 

мРНК-мембранних і тих, що секретуються, імуноглобулінів викорис-
товується механізм альтернативного сплайсингу (аналогічно для пе-
реключення синтезу ІgМ та IgD). Цей процес був детально описаний 
для переключення синтезу різних форм ІgМ. Суть процесу полягає в 

тому, що при транскрипції С-гена і 187 нуклеотидів, які прилягають 

до нього, утворюється мРНК для мембранозв'язаних важких ланцю-
гів. Разом з тим при транскрипції Сμ-гена і додаткових кількох сотень 

нуклеотидів, що прилягають до нього, після перебудови гена в резуль-
таті вирізання двох С-кінцевих інтронів, створюється мРНК для сек-
реторних ланцюгів. Цим способом у клітині можуть синтезуватися дві 

різні молекули важких -ланцюгів. Як правило, наївні В-клітини син-

тезують лише мембранні форми антитіл, які виконують функцію їхніх 
антигенспецифічних рецепторів. Вони відрізняються тим, що на 
СООН-кінці мембранні імуноглобуліни містять 41 залишок гідрофоб-
них кінцевих амінокислот, а секреторні - 20 залишків гідрофільних 

амінокислот. Механізм альтернативного сплайсингу використовується 
також для переключення експресії мембранних імуноглобулінових ре-
цепторів на синтез відповідних антитіл будь-якого класу (крім IgD, які 
можуть бути лише мембранними). Після антигенної стимуляції В-
клітини перетворюються на плазматичні клітини і продукують лише 

секреторні форми імуноглобулінів. Таким чином, при диференцію-
ванні В-клітин у плазмоцити відбуваються певні зміни в механізмах, 
що контролюють сплайсинг первинного мРНК-транскрипту. 

Перегрупування генів різних ланцюгів імуноглобулінів має ієрархі-

чний і впорядкований характер. Наприклад, у пре-В-клітинах проце-

си рекомбінації відбуваються спочатку в межах локусу Н-генів, а по-

тім у межах локусів - та -генів. Такий порядок свідчить про наяв-
ність у межах різних хромосом спільної координуючої системи сигна-

лів. 
 
8.4. МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ АНТИТІЛ I В-

КЛІТИННИХ РЕЦЕПТОРІВ 
Під час диференціювання В-клітин відбувається реаранжування 

генів імуноглобулінів. Для синтезу молекули імуноглобуліну формуєть-
ся функціональний ген кожного ланцюга після транслокації певного 
генного сегмента V до відповідного С-сегмента. Цей процес здійсню-
ється внаслідок перенесення й приєднання Vк- або Vλ-сегментів до J-
сегментів, а Vн-сегментів - до попередньо об’єднаних DJ-сегментів. 

Утворення різних комбінацій VкJ-або VλJ-сегметнів та VнDJ-сегментів 
призводить до створення функціональних генів, що кодують варібе-
льні домени відповідно легких і важких ланцюгів імуноглобулінів. При 
цьому місце з’єднання різних генних сегментів кодує третю гіперварі-



  

абельну ділянку V-домену кожного ланцюга імуноглобулінів. Вважа-
ють, що будь-який Vк-сегмент може рекомбінувати з будь-яким Jк-

сегментом, Vλ-сегмент - з будь-яким Jλ-сегментом, а будь-який Vн-
сегмент — з будь-яким попередньо об'єднаним Dн,Jн-сегментом (див. 
мал. 55). 

У процесі розвитку В-клітин спочатку перебудовуються гени важ-

кого ланцюга імуноглобулінів. У разі непродуктивності перебудови ге-

нів на одній хромосомі включається перебудова генів на іншій. Ціка-
во, що перший етап перебудови, а саме D-J-рекомбінація, відбуваєть-
ся паралельно в обох хромосомах. Далі цей процес в одній хромосомі 
зупиняється, "очікуючи свого часу". В нормі клітина має експресувати 
лише один тип функціонально перебудованих генів важкого й легкого 

ланцюгів. Це явище називають алельним виключенням генів імуног-
лобулінів. Біологічний сенс алельного виключення зводиться до того, 
щоб кожна лімфоїдна клітина несла рецептори лише однієї специфіч-
ності. Природа алельного виключення довго залишалась невідомою. 

Нині вважають, що, можливо, алельне виключення генів імуноглобу-
лінів можна пояснити механічними перешкодами для одночасної де-
конденсації хроматину двох гомологічних хромосом, яке є необхідною 
умовою перебігу реаранжування (в нормі відбувається перебудова ге-
нів лише однієї з пари гомологічних хромосом). 

Після вдалої перебудови генів важкого ланцюга починається пере-

будова генів легкого -ланцюга на одній із батьківських хромосом. 
Аналогічно, якщо така рекомбінація виявиться невдалою, відбуваєть-

ся рекомбінація генів -ланцюга в іншій гомологічній хромосомі. 

Останніми до рекомбінації залучаються гени -ланцюга. Це відбува-

ється лише в разі, якщо не відбулося успішної рекомбінації генів -
ланцюга. Якщо будь-яка рекомбінація не формує функціональний ген 

важкого чи легкого ланцюгів з правильними рамками зчитування, то 
клітина гине шляхом апоптозу. 

Молекулярні механізми з’єднання V- і J-сегментів генів легких лан-
цюгів або V-, D-, ,J-генних сегментів важких ланцюгів можуть бути 
зумовлені внутрішньо-хромосомними делеціями. Процес об’єднання 

генних сегментів забезпечується наявністю на краях кожного сегмен-
та необхідних специфічних послідовностей нуклеотидів, що призво-
дить до їх рекомбінації. 

Молекулярні механізми перебудови генів антитіл та ВкР. I. 
Кебат (Е. Каbаt., 1980) висловив гіпотезу, згідно з якою реорганізація 

генів імуноглобулінів зумовлена певними міні-послідовностями, які 
розміщені по краях сегментів, що рекомбінують. Експериментальні 
дані свідчать про те, що реорганізація генів здійснюється переважно 
за рахунок консервативних маленьких поліндромних повторів, пред-
ставлених двома невеликими блоками нуклеотидів з 7 та 9 пар основ 

(гептамер і нонамер), які розміщені на З'-кінці V-сегментів, і такими 



  

самими інвертованими блоками (нонамер і гептамер) 9 і 7 нуклеоти-
дів на 5'-кінці J-сегментів. Гептамер і нонамер розділені ділянками 

сталої довжини, які називають спейсерами, що складаються з  11-12 і 
22-24 пар нуклеотидів. Така рекомбінація може відбуватися за пра-
вилом, яке дістало назву "правило 11/23", тобто в рекомбінацію всту-

пають лише такі гептамер і нонамер, які розділені спейсерами різної 

довжини. Рекомбінацію зумовлюють ферменти рекомбінази RAG1 і 
RAG2, які є продуктами генів rag1 і rag2 (від англ. rесотbіпаtіоп 
activiry genes ), що активуються лише при дозріванні лімфоцитів (як 

Т-, так і В-клітин). Фактично V-, D- і J-генні сегменти нагадують тра-
нспозони, оскільки можуть переміщуватися в межах геномної ДНК 
під дією RAG-рекомбіназ. Сегменти генів, що вступають у рекомбіна-
цію, на своїх кінцях містять спейсери різної довжини. Так, ембріона-

льні Vк-гени на З'-кінцях містять блок зі спейсерами з 11-12 пар нук-
леотидів, а на 5'-кінцях J-генів знаходпться спейсер з 22-24 пар нук-
леотидів (мал. 65). Фланкувальні послідовності, що оточують V-, D- і J- 
генні сегменти, називають RSS-послідовностями (від англ. ке-
сотbіпаtion signal siquences): 

5'САСАGТGЗ'-(спейсер з 11-12 пар нуклеотпдів)-5'АСАААААССЗ'; 
5'GGТТТТТТGТЗ'-(спейсер з 22-24 пар нуклеотидів)-5'САСТGТGЗ'. 
У V-сегментах генів λ-ланцюгів на З'-кінцях містяться спейсери з 

22-24, а на 5'-кінцях і-сегментів - спейсери з 11-12 пар нуклеотидів. У 
генах важких ланцюгів на З'-кінцях V-сегментів і 5'-кінцях J -
сегментів гептамер і нонамер розділені спейсерамп по 22 пари нукле-
отидів, D-сегменти мають спейсери з обох боків, що складаються з 11 

нуклеотпдів. Рекомбінація V-J- і V-D-J-генів відбувається після збли-
ження їхніх взаємно інвертованих комплементарних кінців. Зі 

з’єднаних спейсерів утворюється структура, в якій відповідні ферме-
нти вирізають непотрібні ділянки, внаслідок чого формується єдиний 

функціональний ген. Рекомбінази RAG1 і RAG2 складаються з двох 
субодиниць кожна. Однією субодиницею вони розпізнають відповідні 
послідовності RSS, а за допомогою іншої - наближаються одна до од-
ної. Це і призводить до просторового наближення послідовностей, що 
рекомбінуються, та формування петлі між ними. Крім ферментів 

RAG1 і RAG2 до рекомбіназного комплексу залучені інші білки, на-
приклад екзонуклеази, які відщеплюють нуклеотиди в надрізаній 
ДНК, та термінальна дезоксинуклеотидтрансфераза (TdT), яка "випад-
ково" добудовує нуклеотиди. Ці ферменти вносять певні "помилки" у 

процес рекомбінації, що істотно збільшує варіабельність CDR3-району 
кожного ланцюга. Механізм об'єднання генних сегментів у локусах 
генів легких і важких ланцюгів аналогічний. 
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Мал. 56. Механізм VJ-рекомбінації генів імуноглобулінів за участю 

сигнальних RSS-послідовностей (гептамера і нонамера), які розпізна-
ються білками RAG: а - вихідна ДНК; 6 - ДНК, згорнута в процесі 
сплайсингу в "шпильку" за комплементарної взаємодії між гомологіч-
ними RSS-послідовностями (між двома гептамерами та між двома но-
намерами); н. п - нуклеотидна пара. 

 
У процесі дозрівання лімфоцитів ДНК цих соматичних клітин реор-

ганізується, після чого V-сегменти генів об’єднуються з J і D-

сегментами, але між ними й С-сегментами залишається великий ін-
трон. Транскрибується єдиний V-J-С-ген, а "непотрібна" ділянка РНК 
між V-J і С-сегментами вирізається й видаляється під час сплайсингу 
пре-мРНК. Сплайсинг здійснюється на рівні пре-мРНК, в якій V-J-С-

генні сегменти з’єднуються безпосередньо. Після синтезу білка вида-
ляється його М-кінцева лідерна послідовність, яка є продуктом L-
генного сегмента. 

Антигеннезалежна перебудова генів імуноглобулінів відбувається 



  

під час розвитку В-клітин у первинних лімфоїдних органах (кістково-
му мозку), а антигензалежна - у вторинних. Антигеннезалежна пере-

будова призводить до формування функціональних ІgМ- та ІgD-
рецепторів наївних В-клітин. Після стимуляції антигеном відбуваєть-
ся переключення синтезу з мембранної на секреторну форму ІgМ або 
переключення синтезу на інші класи антитіл. Крім того, переключен-

ня класів антитіл супроводжується процесами дозрівання афінності 

активних центрів антитіл. Дозрівання афінності зумовлено соматич-
ним мутагенезом і відбором найбільш афінних рецепторів. 

Соматичні гіпермутації в генах імуноглобулінів. Нині вважа-
ють, що створення різноманітності антитіл забезпечується не тільки 
значною кількістю різних генних сегментів V, D, J та їхньою комбіна-

торикою, а й може бути результатом точкових соматичних мутацій та 
"помилок" під час V-D-J рекомбінацій. 

У 70-80-х роках XX ст. у багатьох лабораторіях світу було проведе-
но порівняння первинної структури генів зрілих В-лімфоцитів, які 
кодують імуноглобуліни, з відповідними генетичними сегментами, що 

містяться в геномі ембріональних клітин. Доведено, що поряд з послі-
довностями, що знаходяться в геномі ембріональних клітин, у генах 
зрілих В-лімфоцитів є також послідовності, зумовлені соматичними 
мутаціями V-сегментів і помилками, які виникають під час рекомбі-
націй V-D-J генних сегментів. 

Роль соматичних мутацій у генах імуноглобулінів вперше показали 
М. Вайгерт і співавт. (1970) при порівнянні амінокислотних послідов-

ностей легких -ланцюгів, що продукуються мієломними клітинами 

однієї інбредної лінії мишей. У 12 з 18 досліджуваних мієломних біл-

ків -ланцюги були ідентичними, а у 6 - було виявлено заміни однієї, 

двох і чотирьох амінокислот у гіперваріабельних ділянках. Пізніше 
Брек і Бернард (1977) показали, що в ембріональному геномі мишей 

цієї інбредної лінії насправді є лише один V-ген -ланцюгів. Він кодує 

саме такі ланцюги, які М. Вайгерт виявив у 12 мієломних білках. Та-
ким чином було доведено, що інші 6 варіантів мієломних білків вини-
кли внаслідок соматичних мутацій. Соматичні мутації практично не 
відбуваються в ділянках, що кодують сталі ділянки імуноглобулінових 
ланцюгів, а стосуються зазвичай гіперваріабельних ділянок. 

Соматичні мутації виявлено не тільки в генах, що кодують Vн-
домени мієломних білків, а й у генах гібридомних білків, наприклад 
тих, що кодують антитіла проти субстанції клітинних стінок багатьох 
бактерій - фосфорилхоліну. Мутації виникають як в екзонах, так і в 
інтронах, однак частіше відбуваються в першій і другій гіперваріабе-

льних ділянках (CDR1 і CDR2). Отже, можна припустити, що в геномі 
має бути спеціальний механізм, який забезпечує гіпермутабельність 
CDR-ділянок. Певні експериментальні дані свідчать про те, що проце-
си гіпермутагенезу перебувають у корелятивній залежності від перек-



  

лючення синтезу важких ланцюгів з -ланцюга на інші класи імуног-

лобулінів. У зрілих наївних В-клітинах, у яких не активуються гени 
RAG1 і RAG2, процеси переключення класів імуноглобулінів, а також 
дозрівання афінності імуноглобулінових рецепторів В-клітин не від-
буваються. Процеси соматичного гіпермутагенезу також залежать від 

ферменту - індукованої активацією дезамінази цитидину (AICD від 

англ. activation induced citidine deaminase). Вважають, що цей фер-
мент вносить зміни в певні ділянки ДНК, які потім репаруються з по-

милками. Це і призводить до підвищення мінливості певних ділянок 
ДНК, що кодують варіабельні домени імуноглобулінів. 

Нині з'являються дані, що, ймовірно, процес гіпермутагенезу відбу-
вається складніше: дезаміназа цитидину модифікує певну РНК, яка 
набуває після цього ендонуклеазної каталітичної активності і розрізає 

геномну ДНК в кількох місцях. Під час репарації розривів відбуваєть-
ся внесення певних змін у структуру ДНК. Що саме зумовлює специ-
фічність помилок під час гіпермутагенезу, остаточно ще не з'ясовано, 
однак вважають, що біля точок, в яких відбуваються мутації, є певні 
сигнальні послідовності нуклеотидів у геномній ДНК. Нещодавно було 

з'ясовано, що найбільш "уразливими" для гіпермутацій є послідовності 
нуклеотидів певного зразка: А(G)-G-С(Т)-А(Т). 

"Помилки" під час рекомбінації. Під час рекомбінації різномані-
тність активних центрів антитіл істотно збільшується внаслідок "по-
милок" при об’єднанні V-генів з відповідними D- і J-сегментами. 

Оскільки місця з'єднання V-D , D-J і V-J-сегментів точно не детермі-
новані, вони можуть зміщуватися в частину 5'- і З' ділянок "сусідніх" 
генетичних сегментів. Крім того, під час об’єднання V-сегментів з ві-

дповідними D- і J-сегментами можуть виникати вставки додаткових 

нуклеотидів між сегментами, що об’єднуються, а також втрати нукле-
отидів через активність певних екзонуклеаз. Якщо при цьому не по-
рушується "рамка зчитування" для константної частини ланцюга, то 
виникає додаткова варіабельність у третій гіперваріабельній ділянці 
V-доменів. При цьому D-сегменти в сформованому гені важкого лан-

цюга імуноглобулінів потенційно здатні зчитуватися в усіх трьох мож-
ливих рамках зчитування, що також підвищує варіабельність CDR3-
регіону. 

Усі продукти генів важких і легких ланцюгів імуноглобулінів мають 
імуноглобуліновий тип укладання V-доменів. Каркасні послідовності 

формують антипаралельні -складчасті структури, між якими утво-
рюються варіабельні петлі. Саме в зоні цих петель і спостерігається 
найбільша частота амінокислотних замін, зумовлених соматичними 

мутаціями та помилками під час рекомбінацій. 
 
8.5. ОРГАНІЗАЦІЯ I ПЕРЕБУДОВА ГЕНІВ Т-КЛІТИННИХ 

РЕЦЕПТОРІВ 



  

Серед клітин імунної системи специфічні до антигену рецептори 
мають крім В-лімфоцитів також Т-лімфоцити. Як уже зазначалося, 

рецептори Т-клітин розпізнають антигенні пептиди в комплексі з мо-
лекулами гістосумісності класів I і II. Рецептори Т-клітин, очевидно, 
також можуть бути представлені великою кількістю варіантів, оскіль-
ки антигени МНС можуть представляти значну кількість антигенних 

пептидів. Оскільки Т-клітини мають бути специфічними до конкрет-

ного антигенного пептиду та конкретного алелю МНС, сумарна кіль-
кість їхніх варіантів має бути приблизно такою самою, як і кількість 
варіантів антитіл. Це було з'ясовано вже в 60-х роках, однак рецепто-
ри Т-клітин довго не вдавалося ідентифікувати, оскільки вони пред-
ставлені лише мембранозв'язаними формами. 

Специфічність Т-клітин до певних антигенів спонукала також до 
пошуку генетичних механізмів, які збільшують різноманіття їхніх ре-
цепторів. Багато дослідників передбачали, що гени, які кодують ре-
цептори Т-клітин, побудовані аналогічно генам антитіл. Проте довгий 
час не вдавалося ідентифікувати поверхневі структури, які б зумов-

лювали здатність Т-клітин розпізнавати антигени. Експериментально 
виявити рецептори Т-клітин уперше вдалося Дж. Аллісону,  Дж.  Кап-
леру і Е. Рейнгерц. Вони отримали антитіла, які зв’язувалися лише з 
поверхнею певних Т-лімфоцитів, але не В-лімфоцитів чи інших клі-
тин. За допомогою таких антитіл вдалося виділити певний білок з 

мембран Т-лімфоцитів і встановити, що молекулярна маса цього білка 
становить близько третини маси імуноглобулінів. Нині встановлено, 
що рецептор Т-клітин утворений двома субодиницями і нагадує Fab-
фрагмент антитіла. 

У 1984 р. Т. Мак і М. Девіс клонували ген, який перебудовувався 

лише в Т-клітинах, але не у В-клітинах. Такого гена не було в інших 
соматичних клітинах, що свідчило про те, що він кодує саме ті струк-
тури, які є різними в різних клонах Т-лімфоцитів. Цікаво, що Т. Мак 
виділив цей ген з лейкозних Т-клітин людини, а М. Девіс - з Т-
клітинної гібридоми. Виявилося, що гени, які були клоновані обома 

дослідниками, кодують один і той самий білок. Установлення нуклео-
тидної послідовності цих генів виявило їхню гомологію до генів, що 
кодують синтез імуноглобулінів. Першим клонованим геном ТкР ви-

явився ген, що кодує -ланцюг ТкР. Потім X. Саіто і Д. Кранц клону-

вали гени Т-клітин, що кодують -ланцюг ТкР. Пізніше було ідентифі-

ковано гени, що кодують синтез -ланцюгів, які разом з -ланцюгами 

утворюють гетеродимерний комплекс - -ТкР. Функціональне зна-

чення -ланцюгів залишалось певний час невідомим, аж доки в межах 

локусу генів α-ланцюгів не було ідентифіковано гени, що кодують -

ланцюги Т-клітинного рецептора. Виявилося, що - і -ланцюги утво-
рюють гетеродимерний комплекс, який є альтернативним варіантом 

Т-клітинного рецептора і який називають -ТкР. Т-Клітини, що екс-



  

пресують -ТкР, представляють окрему популяцію лімфоцитів, функ-

цію яких ще остаточно не з’ясовано. 
Виявилося, що гени Т-клітинних рецепторів, як і гени імуноглобулі-

нів, в ембріональному геномі також представлені значною кількістю 
генних сегментів, які рекомбінують під час розвитку Т-клітин. Відпо-

відно генні сегменти V, D і J кодують варіабельні домени ТкР, а С-

сегменти – константні домени. До константного домену кожного лан-
цюга рецептора Т-клітин приєднана послідовність гідрофобних амі-
нокислот, які заякорюють його в мембрані Т-клітин. Отже, рецептори 

Т-клітин представлені лише в мембранозв’язаній формі і під час до-
зрівання Т-клітин переключення різних С-сегментів не відбувається. 

Гени ТкР людини і миші побудовані принципово подібно. Вони 

складаються з чотирьох локусів, що кодують -, -, - і -ланцюги Т-

клітинного рецептора. В геномі людини локус генів β-ланцюгів ТкР 

розміщений на 7-й хромосомі, -ланцюгів - на 14-й, у-ланцюгів на 7-й 

хромосомі і гени -ланцюгів ТкР розміщені в середині локусу генів -
ланцюгів, тобто на 14-й хромосомі (табл. 35). 

Локуси генів - і -ланцюгів представлені сегментами V, J і C, а от-

же, подібні за організацією до генів легких ланцюгів імуноглобулінів. 

При цьому локус -ланцюгів містить кілька варіантів С-сегментів, 

кожному з яких передує кілька J-сегментів (аналогічно до організації 

генів -ланцюгів імуноглобулінів), а локус -ланцюгів містить значну 

кількість (близько сотні) V-сегментів, кілька J-сегментів і один С-
сегмент (нагадує організацію локусу генів κ-ланцюгів імуноглобулінів) 

(мал. 57). 

Локуси генів - і -ланцюгів складаються з чотирьох кластерів ген-

них сегментів V, D, J і С (подібно до організації локусу Н-ланцюгів 

імуноглобулінів). Тому CDR3-регіони - і -ланцюгів більш мінливі, ніж 

- і -ланцюгів, оскільки місце з’єднання трьох генетичних сегментів 

V, D і J кодує третю гіперваріабельну петлю в активних центрах ТкР. 
 
Таблиця 35. Кількість генних сеґментів у різних генетичних локусах, що кодують 

різні ланцюги ТкР людини і миші  
Ло-

кус 

Хромо-
сома 

Сеґмент 

 

 

 

 

V

   

D J C 

У людини 

 14 70

-80 

- 61 1 

 7 52 2 13 2 

 7 12 - 5 2 

 14 ? 3 3 1 

У миші  

 14 10

0 

- 1-? 1 

 6 28 2 1-? 1 

 13 9 - 4-? 4 



  

 14 8 3 1-? 1 

 

Характерно, що локус генів -ланцюгів розміщений на тій самій 

хромосомі, що й локус генів α-ланцюгів, і знаходиться між кластера-

ми V- і J-сегментів, тому його було ідентифіковано останнім. 

Молекулярні механізми перебудови генів ТкР аналогічні механіз-

мам перебудови генів антитіл (мал. 58). Об’єднання генних сегментів 
відбувається в результаті соматичної рекомбінації поліндромних пос-
лідовностей RSS гептамерів і нонамерів на кінцях цих сегментів. Уся 
частина геномної ДНК між об’єднаними сегментами видаляється. Цей 

механізм здійснюється за участю ферментів-рекомбіназ RAG1 і RAG2, 
тому мутація за цими генами призводить до відсутності у мишей зрі-
лих Т- і В-лімфоцитів. 

Під час утворення Т-клітин, що несуть -ТкР, спочатку перебудо-

вуються гени β-ланцюга, а потім α-ланцюга, а в процесі утворення 

клітин, що несуть -ТкР, - відповідно гени - і -ланцюгів. Завдяки 

тому, що локус генів -ланцюгів знаходиться в середині локусу генів 

α-ланцюгів, жодна Т-клітина не може одночасно експресувати - і 

-ТкР. Крім того, кожний ланцюг синтезується тільки з однієї пари 
гомологічних хромосом, тобто при експресії генів ТкР відбувається 
явище алельного виключення. 

Найістотнішою відмінністю організації генів ТкР від імуноглобулі-
нових генів є те, що під час розвитку Т-клітин не відбувається сома-
тичний гіпермутагенез у генах ТкР. Отже, найбільший внесок у різ-
номанітність ТкР вносять явища рекомбінації V-, D- і J сегментів і 

"помилки", що виникають під час такої рекомбінації, тобто найбільш 

варіабельними частинами активних центрів Т-клітин є треті гіперва-

ріабельні петлі (особливо -ланцюгів). 
У кожній клітині організму міститься кілька сотень V-сегментів ге-

нів легких і важких ланцюгів і кілька десятків J та D-сегментів, між 
якими можлива рекомбінація. Те саме стосується генів, що кодують 
рецептори Т-клітин. Крім того, в генах імуноглобулінів виникають со-
матичні мутації. 

У людини 65 Vн-, 30 Dн- і 6 Jн -сегментів генів створюють ймовір-
ність появи 11 700 варіантів послідовностей, які кодують V-домени 
важких ланцюгів імуноглобулінів (табл. 36). Різноманітність підвищу-
ється також унаслідок зміщення рамки зчитування при об’єднанні 
сегментів генів під час V-D-.J-рекомбінації генів важких ланцюгів. 

Додатковим джерелом різноманітності є соматичні точкові мутації в 
ділянці V-генних сегментів у гіперваріабельних ділянках, де вони від-
буваються з високою частотою і становлять від 2 до 4 % порівняно з 
0,0001 % у неімуноглобулінових (інших) генах. Цей процес є важли-
вим джерелом різноманітності та підвищення афінності антитіл і ре-

цепторів В-клітин пам'яті. 



  

Різноманітність підвищується також після приєднання до того са-
мого Н-ланцюга різних L-ланцюгів. Оскільки з’єднання варіабельних 

ділянок Vк-, Vλ- і Vн- з D- і J-генними сегментами відбувається випад-
ково, то теоретично кількість можливих  
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Мал. 57. Організація генів Т-клітинного рецептора людини (на ма-

люнку поданоорганізмацію локусів генів ланцюгів , , , , які коду-

ють Т-клітинні рецептори - і -типу). 
 

комбінацій з урахуванням соматичних мутацій досягає десятків мі-
льйонів і мільярдів. Кількість можливих варіантів рецепторів Т-клітин 
дещо менша внаслідок відсутності соматичних гіпермутацій у генах 
ТкР. Крім того, гени антитіл, на відміну від генів рецептора Т-клітин, 
здатні до перебудов у ділянці, що кодує константну частину важких 

ланцюгів: переключення класів і підкласів антитіл, а також переклю-
чення мембранної та секреторної форм імуноглобулінів. 

Різноманітність збільшується також у зв’язку з існуванням трьох 
способів зчитування D-сегмента при зміщенні рамки зчитування та 
вбудовування нуклеотидів з 5'-кінця D- і .J-сегментів термінальною 

дезоксинуклеотидилтрансферазою (TdТ). Особливо активна терміна-
льна дезоксинуклеотидилтрансфераза у  
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Мал. 58. Схема рекомбінації зародкової ДНК ланцюгів  (а) і  (б) Т-

клітинного рецептора людини.  

 

протимоцитів, де вона сприяє вбудовуванню додаткових нуклеоти-

дів у D- і J-сегменти  -ланцюгів ТкР. 
Вивчення механізмів створення різноманітності антигенрозпізна-

вальних структур в інших тварин, крім людей та мишей, показало, 
що природа може використовувати інші механізми диверсифікації 
рецепторів. Вражає той факт, що утворення різноманітності рецеп-
торів Т-клітин відбувається майже за однаковими законами у різних 
видів хребетних - від риб до людини. I навпаки, утворення різномані-

тності антитіл у різних видів тварин може відбуватися трьома різни-
ми шляхами: соматичним гіпермутуванням, соматичною рекомбіна-
цією та генною конверсією. 

Вищі тварини мають усі особливості будови імунної системи, пот-
рібні для створення специфічного імунітету: реаранжування рецепто-

рів, соматичне гіпермутування, поліморфізм МНС I і МНС II, тимічний 
розвиток та відбір Т-клітин, під час якого відбувається формування 
МНС-рестрикції імунної відповіді та набуття толерантності до влас-



  

них антигенів. 
Дозрівання афінності рецепторів до антигену під час вторинної 

імунної відповіді - це процес, характерний передусім для імунної сис-
теми вищих хребетних ссавців й іноді птахів. Це пов’язано насампе-
ред із тим, що в лімфоїдних органах холоднокровних хордових не фо-
рмуються зародкові центри, в яких іде процес дозрівання афінності 

рецепторів. Характерно, що у більшості птахів і ссавців не викорис-

товується механізм V-D-J-рекомбінації для створення різноманітності 
антигенспецифічних рецепторів. У них використовуються лише ме-
ханізми генної конверсії та гіпермутагенезу для внесення змін у пос-
лідовності, що кодують варіабельні ділянки рецепторів. При цьому ге-
ни різних ланцюгів імуноглобулінів представлені іноді лише одним 

набором V-D-J-сегментів. Навіть у кролів, досить поширених лабора-
торних  

 
Таблиця 36. Внесок різних генетичних механізмів у створення різноманітності спек-

тра антитіл та -ТкР людини 
 

Механізм різнома-
нітності 

Локуси генів імуноглобулінів Локуси генів  -ТкР 

 

 

Н     

Різноманітність за-

вдяки з’єднанню V, D-, 

J-сеґментів (комбінато-

рне різно-маніття) 

 

V*D*J 65*30*6 = 

11700 

 
V*J 30*4 = 
120 

 
V*J 40*4 = 
160 

 
V*J 80*61 = 
4880 

 

V*D*J 
52*2*13 = 1352 

Комбінаторне різ-

нома-ніття завдяки 

з’єд-нанню різних лан-

цюгів 

Н* + Н* 

11700*(120 + 160) = 3276000 
* 

4880*1352 = 6597760 

Три рамки зчиту-

вання D-сеґментів 
+++ - - - +++ 

Делеція та вставка 

додаткових нуклео-

тидів у ділянці 

з’єднання V-, (D-), J-

сеґментів 

+++ + + +++ +++ 

Соматичні гіпер-

му-тації 
+++ +++ +++ - - 

Ймовірна макси-

маль-на різноманіт-

ність 

 

~1011 —1014 
 

~108-109 

 
тварин, головним механізмом утворення різноманітності антитіл є 

генна конверсія. 

Тому можна вважати "щасливим випадком", що вивчення процесів 
рекомбінації генів імуноглобулінів почали саме з мишей, у яких вони 
відбуваються так само, як і у людини. 

 



  

ВИСНОВКИ 
Згідно з гіпотезою Дж. Бідла і Е. Татема (1943) "один ген - один 

фермент", один ген контролює структуру одного поліпептидного лан-
цюга. Дослідження механізмів утворення антитіл і рецепторів Т-
клітин, виконані пізніше, показали, що синтезом однієї молекули мо-
жуть керувати кілька генів, які об'єднуються в один структурний ген. 

Розроблені методи досліджень генів імуноглобулінів створили нові 

можливості для вивчення структури та функцій усіх інших генів, а 
отримані дані стали значним внеском у розвиток загальної біології. 

В ембріональній конфігурації гени імуноглобулінів і Т-клітинних 
рецепторів залишаються неактивними. Експресія імуноглобулінових 
генів відбувається лише після їхньої перебудови, що зумовлено акти-

вацією відповідних промоторів перед V-сегментами перебудованих 
генів. 

Реорганізація генів, що відбувається в процесі диференціювання Т- 
і В-клітин, буває двох типів. Перший тип перебудови забезпечує 
утворення зрілих V-генів шляхом об'єднання V- та J-сегментів, другий 

потребує для створення функціональних V-генів об’єднання трьох ге-
нетичних сегментів - V, D і J. З’єднання перебудованих генів варіабе-
льних доменів з С-генами створює той чи інший функціональний ла-
нцюг рецепторів. У перебудові генів імуноглобулінів бере участь ще 

один тип перебудов генних сегментів, а саме, механізм переключення 
Сн-генних сегментів, що кодують різні класи та підкласи імуноглобу-
лінів. Переключення С-генних сегментів ТкР не відбувається, оскільки 
ТкР завжди перебувають у мембранній формі. 

Під час диференціювання В-лімфоцитів певний VDJ-сегмент може 

бути асоційований з будь-яким іншим Сн-сегментом, що досягається 

внаслідок делецій усієї послідовності ДНК між цими сегментами. Іму-
ноглобуліни двох класів одночасно не експресуються клітиною, за ви-
нятком рецепторних форм ІgМ та ІgD. 

Велика кількість різних V-, D- та J-генних сегментів створює умови 

для виникнення численних варіантів антитіл і ТкР завдяки комбінації 
між ними. Доведено також, що в ділянці з’єднання V-генних сегмен-
тів із J- або D-сегментами спостерігається висока частота нуклеотид-
них замін саме в тих ділянках, що кодують CDRЗ-регіони ланцюгів 

антитіл та ТкР. Клонально-селекційна теорія передбачає появу знач-
ної кількості рецепторів у процесі онтогенезу лімфоцита ще до зустрі-
чі з антигеном. Доведено, що після антигенної стимуляції кількість рі-
зних варіантів генів антитіл істотно збільшується під час наступного 
дозрівання афінності рецепторів завдяки процесам соматичного му-

тагенезу. У Т-клітинах ці процеси не відбуваються, очевидно, для за-
побігання ризику утворення аутоспецифічних Т-клітин. 

 
Контрольні запитання 

1. Сформулюйте основні теорії, які висувалися для пояснення іс-



  

нування великої кількості різних антигенспецифічних рецепторів. 
2. Як у людини організовані гени, що кодують легкі та важкі лан-

цюги антитіл;  -,   -,   -  та -ланцюги ТкР? 
3. Що розуміють під терміном "реаранжування генів"? 
4. Опишіть послідовно процеси, що відбуваються під час перебу-

дови генів легких і важких ланцюгів імуноглобулінів. У якій послідов-

ності відбувається переключення синтезу антитіл різних класів? 
5. Порівняйте організацію генів, що кодують антитіла і ТкР. Чому 

під час дозрівання Т-клітин не відбувається переключення різних С-
сегментів? 

6. Які механізми забезпечують різноманітність антитіл у людини? 
Порівняйте механізми забезпечення різноманітності антигенспецифі-
чних рецепторів у різних класів тварин. 

7. Яке значення має той факт, що під час дозрівання рецепторів 
антитіл відбувається соматичний гіпермутагенез, а для Т-клітин цей 

процес нехарактерний? 


