
Редагування геномів

При введенні рекомбінантної плазміди в клітину (бактеріальну 

чи еукаріотичну) можна забезпечити (з певною імовірністю) 

перенесення вбудованого фрагменту ДНК в хромосому клітини, 

якщо фрагмент фланкований ділянками цієї хромосоми



Плазміда

Трансген

Хромосомна ДНК

Гомологічна рекомбінація
Гомологічні 

фрагменти



Трансген-”пустишка”

Хромосома

Гомологічна 

рекомбінація

Генний нокаут

Нокаутна миша

Усі маніпуляції проводять зі стовбуровими 

ембріональними клітинами, які переносять 

до ембріону in vitro. Ембріон імплантують у 

сурогатну самку



Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats
CRISPR-associated genes

Найбільш ефективний на сьогодні підхід до редагування геномів 

базується на бактеріальній імунній системі CRISPR-Cas

Унікальний спейсер –

фрагмент ДНК бактеріофага 

(вбудовується сюди з певною 

імовірністю)

Універсальний повтор

При проникненні у клітину бактеріофага утворюється комплекс білка Cas9, tracrRNA

(транскрибується на вказаному гені)  і частини транскрипту, утвореного на кластері 

CRISPR, – спейсер + повтор



CRISPR-Cas system

20 nt

Спейсерна РНК довжиною 20 нуклеотидів слугує гідом, що спрямовує цей комплекс 

на фагову ДНК. За рахунок двох нуклеазних активностей білка Cas9 здійснюється її 

розрізання (cleavage)

cleavage



DNA target

Cas9

gRNA

Cleavage

Редагування за допомогою CRISPR-Cas

Дві молекули РНК на попередньому рисунку можна об’єднати в одну (gRNA), що має 

спорідненість до білка Cas9 і містить виріст будь-якої заданої послідовності. У 

клітину вводять плазміду з генами цієї РНК і білка  Cas9. Здійснюється транзієнтна 

(тимчасова) експресія цих генів – утворюється комплекс, що спрямовується на 

бажану геномну ділянку, де здійснюється дволанцюговий розріз



Варіанти застосування CRISPR-Cas

Indel

NHEJ

У відповідь на дволанцюговий розріз спрацьовує клітинна система негомологічного 

з’єднання кінців (NHEJ – універсальна система репарації дволанцюгових розрізів). У 

результаті в області з’єднання обов’язково з’являються інсерції/делеції – вводяться 

мутації, що пошкоджують даний ген. Таким чином, це – ефективний спосіб генного 

нокауту



Homologous 

recombination

Insertion/replacement

Якщо у плазміду, яка вводится в клітину, вбудувати трансген, фланкований 

ділянками по обидва боки від розрізу, то з певною імовірністю відбудеться інсерція 

трансгена у визначене місце за механізмом гомологічної рекомбінації

Два комплекси CRISPR-Cas дозволяють видалити з геному великий фрагмент, 

обмежений визначеними точками



Transcription factor

Одна із проблем CRISP-Cas – не завжди висока специфічність. Послідовності довжиною 20 

нуклеотидів може бути недостатньо для абсолютної точності (можливі хибні мішені у геномі). 

Використання двох комплексів CRISP-Cas, в яких відсутня одна з двох нуклеазних активностей, 

спрямованих на дві близькі точки, дозволяє суттєво підвищити специфічність

Видалення обох нуклеазних активностей і приєднання до білка Cas9 транскрипційного фактора 

дозволяє адресно впливати на експресію гена

Використання мутантних білків Cas9



Аналіз білків і протеомів

Найпростіший спосіб аналізу – гель-

електрофорез. Найпопулярніша система –

розділення білків за їхньою молекулярною 

вагою у присутності SDS (додецилсульфату 

натрія)



Приклад гелю після SDS-

електрофорезу і забарвлення



Western blotting

Вестерн-блотинг – детекція білка у складних білкових сумішах. Аналогічно до 

блотингу нуклеїнових кислот: перенесення білків з гелю після електрофорезу на 

мембрану; обробка мембрани антитілами до білка, який цікавить; обробка 

вторинними антитілами, які дозволяють візуалізувати смугу 



2D gel electrophoresis

У першому (по горизонталі) напрямі здійснюється електрофорез у градієнті рН 

(ізоелектричне фокусування – розділення білків за їхнім сумарним зарядом), у 

другому – у присутності SDS. Ефективний спосіб розділення складних білкових 

сумішей



Mass spectrometry

Розділення білків та/або олігопептидів за відношенням маси до заряду



Елюція плями з гелю, 

частковий протеоліз Мас-спектрометрія

Комп’ютерний пошук у базах даних з метою 

порівняти отриманий мас-спектр із 

симульованими мас-спектрами різних білків

Спосіб ідентифікації білка



Візуалізація клітин, субклітинних структур і макромолекул

Загальновідома електронна мікроскопія не втрачає актуальності. Але 

існують і важливі альтернативи



Атомно-силова мікроскопія (Atomic force microscopy)

Переваги:

 Практично не потребує особливих

операцій приготування зразка

(фіксація, забарвлення тощо)

 Реконструкція зображення в 3D

 Найменш деструктивна техніка –

зразок залишається нативним

 Може здійснюватись у різних

середовищах, у тому числі – в

розчині

Ультратонке вістря кантілівера сканує 

зразок. Рухи кантілівера перетворюються 

на зображення



Приклади зображень (інтенсивність забарвлення відображає висоту)

Мітотичні хромосоми Молекула ДНК у присутності 

агента компактизації

Комплекси ДНК, РНК-полімерази 

(стрілка) і нуклеосоми (пляма 

меншого розміру)



Оптична конфокальна мікроскопія

Схема конфокального мікроскопу – оптикоелектронного приладу, що 

дозволяє отримати зображення тонкого “зрізу” зразка. Широке застосування 

конфокальної мікроскопії для спостережень за живими клітинами базується 

на використанні флуоресцентних білків



Green Fluorescent Protein (GFP)

Природний білок одного з видів медуз. При 

формуванні просторової структури в 

автокаталітичному процесі із трьох залишків 

утворюється хромофор, здатний до 

інтенсивної флуоресценції у зеленій області 

спектру.

Оскільки це – білок, він, на відміну від 

синтетичних флуоресцентрих міток, є 

абсолютно нетоксичним для клітини.

Ген цього невеликого білка можна приєднати 

до будь-якого іншого білкового гена, 

отримавши у клітині флуоресцентно-мічений 

білок, що цікавить дослідника

Хромофор



Ще один природний – червоний – флуоресцентний білок



Палітра флуоресцентних білків, отриманих із 

природних шляхом спрямованого мутагенезу



Larson et al. (2011) Science 332: 475

Приклад візуалізації процесу транскрипції в живій клітині за допомогою GFP, 

приєднаного до білка, що зв’язується із транскриптом певного гена



Fluorescence recovery after photo-bleaching (FRAP)

Фотохімічне руйнування флуоресцентної 

мітки інтенсивним лазерним променем.  

Чорна пляма затягується за рахунок дифузії 

білків з непошкодженою міткою



Fluorescence recovery after photobleaching of the transcription site. Dashed circle 

indicates photobleached region. Bleaching (d) and recovery (e–i) of YFP–Pol II17 

at active site, monitored for 545 s. (j) Pol II FRAP data fit to a sum of exponentials.

Darzacq et al. (2007) Nat. Struct. Mol. Biol.14:796

Приклад застосування FRAP для дослідження процесу транскрипції в живій 

клітині (червоний флуоресцентний білок дозволяє детектувати ген, що 

вивчається, зелений зв’язаний з РНК-полімеразою)



Загальновідомо, що розділення оптичної мікроскопії має принципове обмеження: 

неможливо розділити об’єкти, розмір яких менше довжини хвилі видимого світла.

Проте, існують методи подолати таке обмеження 



STED microscopy (Stimulated emission depletion)

Лазерний промінь збуджує флуресценцію міток, а ще один відсікає флуоресценцію 

близько розташованих міток, що дозволяє суттєво покращити розділення



STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy)

Збуджуючий промінь має низьку інтенсивність – випадково збуджується невелика 

кількість далеко розташованих міток. Після великої кількості таких імпульсів окремі 

зображення накладаються одне на одне



Фізичні методи дослідження макромолекул

 Рентгенівська (X-ray) кристалографія

 Спектроскопія

• спектрофотометрія

• флуоресцентна спектроскопія

• круговий дихроїзм

• спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ЯМР)

• 2D ЯМР

 Механічні методи дослідження індивідуальних макромолекул

 Методи моделювання



Кристалографія – єдиний (майже, див. далі) метод 

встановлення структури макромолекул та їхніх комплексів

Кристали макромолекул 

або їхніх комплексів. 

Кристалізація – критична 

стадія всього процесу

X-rays

Дифракція на кристалах

Комп’ютерний 

аналіз

Карта електронної 

щільності



Спектрофотометрія – реєстрація спектрів поглинання

Типовий спектр 

поглинання розчину білка

(Trp, Tyr)

Зручний спосіб визначення концентрацій …



і чистоти препаратів



Гіперхромізм (підвищення 

ефективності поглинання) 

дволанцюгових нуклеїнових 

кислот при денатурації –

зручний спосіб дослідження 

стабільності дуплексів



Круговий дихроїзм

Різниця у поглинанні світла, поляризованого 

по колу ліворуч і праворуч, залежить від 

взаємного розташування мономерів у 

регулярних структурах макромолекул

Proteins
DNA

Спектри кругового дихроізму суттєво залежать від типу вторинної 

структури білків і структурної форми ДНК



Флуоресцентна спектроскопія

Флуоресценція – випромінювання світла після збудження внаслідок 

поглинання світла. Параметри флуоресценції суттєво залежать від 

мікрооточення флуорофорів. У якості останніх зазвичай використовуються 

різноманітні флуоресцентні мітки, хоча до відносно слабкої флуоресценції в 

ультафіолеті здатні Tyr  і Trp у складі білків



DNA 

concentration 

increases

Приклад зміни інтенсивності 

флуоресценції мітки, приєднаної до 

ДНК-зв’язувального білка, при 

підвищенні концентрації ДНК.

Аналіз залежності дозволяє 

визначити параметри зв’язування



FRET – Förster (Fluorescence) Resonance Energy 

Transfer – один із найважливіших флуоресцентних методів

Перенесення енергії з одного флуорофора 

(донора) на інший (акцептор). Ефективність 

перенесення легко вимірюється по зниженню 

флуоресуенції донора та/або підвищенню 

флуоресценції акцептора.

Головна обставина: ефективність 

перенесення залежить від відстані між 

донором і акцептором

Donor
Acceptor



Дослідження змін в ефективності FRET дозволяє реєструвати структурні 

переходи в макромолекулах



У випадку флуорофорів з високою інтенсивністю флуоресценціїї є можливість 

реєструвати її від окремої (зазвичай, імобілізованої у той чи інший спосіб) 

макромолекули. Це дає можливість спостерігати за конформаційною динамікою у 

реальному часі



FRET як спосіб вивчення білок-

білкових взаємодій у клітині: до двох 

білків, що цікавлять, приєднано два 

різних флуоресцентних білка, що 

являють собою донорно-акцепторну 

пару. FRET спостерігається у 

випадку утворення комплексу

Збудження 

донора у 

відсутності 

акцептора

Збудження 

акцептора

Збудження 

донора у 

присутності 

акцептора



Ядерний магнітний резонанс (ЯМР)

Ядра деяких атомів (зокрема, 

протони – ядра гідрогену) у 

постійному магнітному полі 

здатні існувати на двох 

енергетичних рівнях. За певної 

частоти електромагнітного 

випромінювання 

спостерігається резонанс –

перехід між енергетичними 

рівнями, що детектується по 

зміні магнітних властивостей 

зразка. Резонансна частота 

залежить від мікрооточення 

ядер



Спектри ЯМР простих органічних 

молекул дають інформацію про 

їхню хімічну структуру

Спектри ЯМР білків складні для 

інтерпретації



2D ЯМР

Послідовності електромагнітних 

імпульсів дають скорельовані 

сигнали від різних атомів

Двовимірний ЯМР-спектр містить 

інформацію про міжатомні відстані



2D ЯМР

Інтерпретація 2D-спектру макромолекули дозволяє встановити її структуру 

у вигляді набору конформацій, що є наслідком структурної динаміки. Це –

єдиний метод, який дозволяє встановлювати просторову структуру в 

розчині (обмежується відносно невеликими за розміром макромолекулами)



Моделювання молекулярної динаміки
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Макромолекула у комірці, 

заповненій молекулами води

Для кожного і-того атома в системі 

записується рівняння Н’ютона: 

прискорення а є другою похідною по 

часу від просторової координати r, 

сила F, що діє на атом, – похідною 

від енергії V взаємодії з усіма 

іншими атомами по координаті 

Результатом вирішення такої 

системи диференційних 

рівнянь є залежність від часу 

просторових координат і 

швидкостей усіх атомів 



Магнітний пінцет (Magnetic tweezers) Оптична пастка (Optical trap)

Методи дослідження індивідуальних молекул 
– два основні інструменти

Парамагнітна кулька, приєднана до 

кінця молекули ДНК, у магнітному 

полі. Зміщення електромагніту 

розтягує молекулу, обертання –

закручує/розкручує її

Пластикова кулька на кінці молекули 

ДНК з певною силою утримується у 

пастці, що створена двома 

сфокусованими в одну точку 

лазерними променями

В обох випадках розмір кульки дозволяє слідкувати за нею за допомогою оптичного мікроскопа і 

визначати два параметри: відстань між кінцями молекули і величину розтягувальної сили



Оптична пастка

Мікропіпетка, 

що рухається

Легке розтягування 

клубка ДНК до 

контурної довжини

Практична 

відсутність 

розтягування при 

досягненні контурної 

довжини (міцність 

вище такої 

сталевого стрижня)

Плавлення подвійної 

спіралі під дією 

розтягувальної сили

Розтягування молекули ДНК зовнішньою силою



Оптична пастка

Денатурація/ренатурація білка під дією зовнішньої сили

ДНК

Білок, 

пришитий до 

кінців ДНК
Зростання 

розтягувальної сили

Зниження 

розтягувальної сили

Денатурація 

білка

Ренатурація



Утворення/руйнування петлі між двома білками, зв’язаними з ДНК

Магнітний 

пінцет



Дослідження роботи РНК-полімерази і рибосоми у реальному часі



KEEP
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MOLECULAR BIOLOGY


