
Канал виходу поліпептиду занадто вузький –

формування структури глобулярного білка, що 

синтезується, здійснюється поза рибосомою



Формування просторової структури 

глобулярних білків (фолдинг) зводиться до пошуку 

ланцюгом конформації, що 

відповідає мінімуму вільної 

енергії G – на рисунку дві 

конформаційні координати

q1 і q2, насправді їх, 

зрозуміло, значно більше.

Цей мінімум – нативна 

структура білка –

визначається тільки і 

виключно амінокислотною 

послідовністю: завжди 

можна підібрати умови 

успішної ренатурації 

денатурованого білка in 

vitro



Приблизний шлях фолдингу

Неструктурований 

ланцюг

Розплавлена глобула: 

вторинна структура + 

гідрофобні взаємодії

Тут реалізується велика 

кількість різноманітних 

конформацій, гідрофобні 

залишки часто виходять на 

поверхню

Нативна 

структура: 

щільна упаковка 

за рахунок 

вандерваальсових 

взаємодій



G

Конформаційна 

координата

Нативна 

структура
Пастка: білкові 

агрегати, утворені за 

рахунок гідрофобних 

взаємодій

Приблизний шлях фолдингу

Умови для ренатурації білка in vitro – зазвичай низька температура (для 

мінімізації ефективності гідрофобних взаємодій), низька концентрація білків 

(для мінімізації ймовірності агрегації) і поступове повернення до нативних 

умов після денатурації. Інакше існує висока імовірність агрегації – виникає 

енергетична пастка на шляху фолдингу



В клітині концентрація білків є надзвичайно високою і температура не завжди 

низька. Крім того, відразу після синтезу поліпептидний ланцюг опиняється у 

фізіологічних умовах (“ренатурація” не може бути поступовою). Все це сприяє 

виникненню різноманітних агрегатів – пасток, з яких ланцюг не міг би 

вибратись за розумний час. 



Шаперони
Chaperon (фр., застар.) –

жінка, що опікується 

молодою дівчиною при її 

виході з дому

Білки-шаперони створюють умови для неускладненого агрегацією пошуку 

нативної структури. Універсальні шаперони відносяться до родини білків 

теплового шоку (hsp, heat shock proteins)



Hsp70 “зустрічає” будь-який поліпептидний ланцюг, що виходить з рибосоми. 

Взаємодіючи з гідрофобними ділянками, цей шаперон захищає ланцюг від 

агрегації. У вигляді комплексу з Hsp70 ланцюг може бути транспортований 

крізь мембрану в інші клітинні компартменти. З цього комплексу він може бути 

перенесений на інші шаперони (у тому числі – специфічні, від яких залежить 

збірка білків із четвертинною структурою)



Hsp70-ADP

Гідрофобна 

частина 

поліпептидного 

ланцюга

У комплексі з ADP Hsp70 міцно взаємодії з гідрофобними ділянками: неможлива ані 

агрегація, ані утворення просторової структури. Заміна ADP на АТР приводить до 

послаблення взаємодій (“відкриття” за стрілкою): ланцюг може починати укладатись. 

Якщо спроба невдала (гідрофобні ділянки залишились доступними), після гідролізу АТР 

ланцюг знову захоплюється Hsp70. Такого механізму достатньо, щоб надати більшості 

білків можливість знайти нативну структуру



hsp70•ATP
hsp70•ADP

ATP

Pi

Transport

Інші шаперони

Система  Hsp70



У присутності  Hsp70

У відсутності шаперонів



Шаперонін GroEL

hsp10

7 hsp60, 
3 domains



Hsp10

Hsp60-ATP (або ADP)

Hsp60 без 

нуклеотиду

Кришечка Hsp10

відкрита, гідрофобні 

залишки експоновані на 

внутрішню поверхню 

мікропробірки, 

сформованої з Hsp60

Кришечка закрита, 

внутрішня поверхня не є 

гідрофобною



ATP

ADP ATP

ADP

~20 сек

Робочий цикл шапероніну




