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D, dihydrouridine

Ψ, pseudouridine

I, inosine

Узагальнена схема спарювання 

нуклеотидів у складі тРНК Стандартний триплет

Амінокислота, 

приєднана до 

кінцевої рибози

(може містити до 16 

додаткових нуклеотидів)



Тут знову схема 

спарювання, що 

нагадує лист 

конюшини

Насправді акцепторне і TψC-стебло утворюють 

майже сусільну подвійну спіраль, так само, як і 

антикодонове стебло з D-стеблом, а D-петля 

спарюється з TψC-петлею. У результаті молекула 

тРНК має Г-подібний вигляд з двома плечами: на 

кінці коротшого (акцепторне плече) розташований 

3’-кінець, куди приєднується амінокислота, на кінці 

довшого (антикодонове плече) – антикодонова 

петля



CCA

D

TψC



Близько 55% нуклеотидів спарені, 

близько 90% у стекінгу – структура тРНК 

досить жорстка



Генетичний код

Із 64 нуклеотидних триплетів у складі мРНК 61 (змістовні кодони) відповідають 

антикодонам тРНК (і, відповідно, амінокислотам). Більшість із них вироджені (кілька 

кодонів на одну амінокислоту). Метіоніновий кодон слугує також стартовим кодоном. 

3 триплети (стоп-кодони) слугують сигналами термінації трансляції. Позиції 

нуклеотидів у складі кодонів нерівнозначні: найбільш важливою є друга позиція, 

найменш – третя (саме за нею часто розрізняються синонімічні кодони) 



NAN:  Asp, Glu, Lys, Asn, Gln, His, Tyr     Polar

NUN:  Leu, Ile, Val, Phe, Met                     Hydrophobic

NCN:  Ala, Ser, Thr, Pro                             Small

NGN: Cys, Trp, Arg, Gly, Ser                     Special

XYZ
основа

приставка
корінь

закінчення
CUU
CUC

Leu
CUA
CUG

GUU
GUC

Val
GUA
GUG

4 групи кодонів, що розрізняються за 

нуклеотидом у другій позиції, і 

відповідні амінокислоти:



G

G

G

C

C

C
ψU

G

mIU

CI

C GC

34 36

5'3'

Типів тРНК близько 40, тобто більше, ніж амінокислот 

(одній амінокислоті відповідає кілька так званих 

ізоакцепторних тРНК), але менше, ніж змістовних 

кодонів: одна тРНК може впізнавати кілька 

синонімічних кодонів за рахунок неоднозначності 

спарювання між першою позицією антикодона і 

третьою – кодона



Найважливіша операція підготовки до білкового 

синтезу, від якої головним чином залежить його 

точність, – приєднання спорідненої амінокислоти 

до тРНК. Відповідають за цю операцію особливі 

ферменти – аміноацил-тРНК-синтетази (АРСази).

Існує 20 типів АРСаз – за кількістю амінокислот.

АРСази здійснюють каталіз двох послідовних 

реакцій: активація амінокислоти і її приєднання до 

тРНК



1.   Активація амінокислоти: aa + ATP            aa-AMP + pp

Перенесення амінокислоти на аденозинмонофосфат (АМР) з одночасним 

відщепленням пірофосфату. Молекула АТР, що тут використовуєтся, – єдине 

джерело енергії для білкового синтезу. Утворений у результаті реакції 

аміноциладенілат – макроергічна сполука, у вигляді якої заощаджується значна 

частина вільної енергії гідролізу АТР



2. Акцептування (трансфер) амінокислоти:     

aa-AMP + tRNA          aa-tRNA + AMP

Перенесення амінокислоти з аміноациладенілату на ОН-групу рибози 3’-

кінцевого аденіну тРНК з утворенням аміноацил-тРНК (аа-тРНК). Частина 

заощадженої в аміноациладенілаті енергії використовується на цю реакцію, 

частина – заощаджується у вигляді аа-тРНК (потім вона використовується на 

рибосомі для подовження поліпептидного ланцюга)

Для акцептування 

використовується, в 

залежності від типу 

АРСази, або 2’- (як на 

рисунку), або  3’-ОН. 

Потім на рибосомі 

амінокислота завжди 

фіксується на 3’-ОН





Class 1 Class 2

Number of 

subunits

1 (sometimes 2 identical) 2 or 4 (α2, α4, α2β2)

Amino acids 10

Leu, Ile, Val, Cys, Met, 

Glu, Gln, Arg, Tyr, Trp

Large

10

His, Pro, Ser, Thr, Phe, 

Asp, Asn, Lys, Gly, Ala

Small

Amino acid 

binding site in:

Shallow cavity Deep pocket

Structural 

motif arround 

the active site

Rossmann fold 7 antiparallel β-

strands

Ribose group to 

which the amino 

acid is attached  

2' ОН 3' ОН

Два класи АРСаз



1st class

2nd class

Glu-tRNA synthetase

Asp-tRNA synthetase



minor groove of acceptor stem
D stem
anticodon loop

major groove of acceptor stem
V loop
anticodon loop

1st class 2nd class

Впізнання тРНК АРСазами

АРСаза

Елементи тРНК, що 

впізнаються:



тРНК – досить велика макромолекула, з якою 

АРСаза може реалізувати велику кількість 

взаємодій – її впізнання не є проблемою.

Натомість, специфічне впізнання такої маленької 

молекули як амінокислота, є просто неможливим.

Відповідно, в процесі еволюції виникли особливі 

механізми редагування, що дають можливість 

підвищити специфіку приєднання амінокислот до 

споріднених тРНК



Приклад редагування за механізмом “подвійного сита”

Досить великого розміру амінокислоти відбраковуються ізолейцил-тРНК- синтетазою на 

етапі зв’язування, група подібних за розміром амінокислот (включаючи споріднений Ile) 

піддається активації, далі центр редагування дискримінує аміноациладенілати – відносно 

маленькі там розщеплюються, а більший ізолейциладенілат не може туди потрапити. З 

нього  Ile переноситься на тРНК



Претрансферне 

редагування

Посттрансферне 

редагування

Різні АРСази використовують різні механізми редагування – пре- (як на попередньому 

рисунку) або посттрансферні (коли редагуванню піддається  аа-тРНК).

Загалом частота помилок приєднання амінокислот дорівнює приблизно 10–4 (що, 

головним чином, визначає загальну точність білкового синтезу)



Рибосома

Велика (Large, L) субодиницяМаленька (Small, S) субодиниця
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+
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120 n

+
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rRNAs

Proteins

Склад рибосоми

Константи 

седиментації



Small subunit Large subunit

Структура рибосоми

Субодиниці тут і на наступному рисунку зображено з боку 

інтерфейсу взаємодії між ними



Small subunit Large subunit

Молекули тРНК
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Сайти зв’язування тРНК формуються обома 

субодиницями рибосоми: антикодонова частина 

тРНК взаємодіє з маленькою субодиницею (і 

мРНК), акцепторна частина – з великою в області 

пептидилтрансферазного каталітичного центру.

Розділення труда між двома субодиницями: 

маленька в основному відповідає за декодування 

інформації, записаної в мРНК, велика – за каталіз 

синтезу пептидного зв’язка



рРНК (2/3 маси рибосоми) – основний компонент 

субодиниць, що визначає їхню структуру і функції 



16S rRNA

5' domain

3' major 
domain

Central domain

3' minor 
domain

Small subunit



23S rRNA

5S rRNA
Large subunit



Proteins

rRNA

30S

50S
Interface view Back view



L4

L15

S9

S13

Білок рРНК

Рибосомні білки

Загальна закономірність для рибосомних білків: невелика глобула і відросток, 

який занурюється в рРНК (глобула залишається на поверхні). Основна функція 

рибосомних білків – стабілізація функціонально активної структури рРНК



Architecture of the 40S subunit

Структура рибосоми у еукаріотів, маючи певні особливості, загалом дуже 

схожа на прокаріотичну. Білковий синтез – найбільш консервативна система у 

біологічному світі



Architecture of the 60S subunit

Interface viewBack view

RNA

RNA

Proteins 



E. coli 70S Yeast 80S Mitochondrial


