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Золотий ювілей відкриття подвійної спіралі ДНК 

Минуло півстоліття відтоді, як американський біо
лог Джеймс Дьюї Вотсон і англійський фізик Френ-
сіс Гаррі Комптон Крик встановили просторову 
будову найголовнішої молекули життя — дезокси
рибонуклеїнової кислоти, Д Н К . 

У переліку найвидатніших наукових звершень 
XX сторіччя розшифрування трьохвимірної струк
тури ДНК, яке згодом один з генетиків назвав 
відкриттям «найголовнішої таємниці життя», на
завжди посідатиме чільне місце серед подій такого 
гатунку. Адже ж воно так само принципово змі
нило наші уявлення про природу, частинкою якої 
ми є, як, приміром, теорія відносності або квантова 
механіка. Це відкриття спричинило могутній по
штовх розвиткові молекулярної біології та молеку
лярної генетики, відчинило навстіж двері перед 
медициною, фізіологією і новими науковими на
прямками, які вже з 'являються і ще з 'являться у 
недалекому майбутньому. Бо це не просто ар
хітектурна модель, це — новий спосіб людського 
мислення, розгадка таємниці генетичного коду — 
самої серцевини життя! 

Як і більшість визначних відкриттів — відкрит
тя антипаралельної подвійної правої спіралі ДНК, 
нуклеотидні основи якої взаємодіють водневими 
зв 'язками за принципом комплементарності і у 
відповідності з правилами Е. Чаргафа, було підго
товлене всім попереднім розвитком науки. 

Так, вже перші рентгенограми орієнтованих 
ниток ДНК (1938 p.) засвідчили наявність сильного 
рефлексу при 3,4 А, що вказувало на приблизно 
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ортогональне пакування нуклеотидних основ до 
довгої осі ланцюга ДНК. Окрім того, було з 'ясова
но, що макромолекула Д Н К має велику повздовж
ню періодичність. ДНК почали розглядати як ква-
зіодновимірний аперіодичний кристал (Е, Шредин-
гер). 

За допомогою електрометричного титрування 
ДНК було показано, що фосфатні групи поводять 
себе не так, як аміно- та групи -NH-CO- : було 
висунуто ідею про наявність водневих зв 'язків між 
пуриновими і піримідиновими основами, а саму 
ДНК уявляли як агрегат гюлінуклеотидних лан
цюгів, з 'єднаних такими міжмолекулярними водне
вими зв 'язками (1947 p.) . 

У 1949—1950 pp. було з 'ясовано (на прикладі 
цитидину), що в нуклеозидах кільця гетероциклу і 
вуглеводу розташовуються майже перпендикуляр
но. Відразу ж були запропоновані моделі як одно-, 
так і триланцюгових структур Д Н К , в яких площи
ни кілець вуглеводів орієнтовані приблизно пара
лельно довгій осі полінуклеотиду (1952 p.). На
решті, вже 1953 року рентгеноструктурним мето
дом встановлено (Розалінда Франкл ін ) , що в 
залежності від вологості зразка Д Н К може набува
ти двох різних спіралеподібних конформацій, фос
фатні групи яких зорієнтовані назовні і доступні 
для молекул кристалізаційної води. 

Це далеко не повний перелік експерименталь
них фактів і модельних уявлень, маса яких посту
пово нагромаджувалася і досягла критичної точки 
навесні 1953 року в момент істини, — вийшла дру
ком знаменита стаття Дж. Вотсона і Ф. Крика у 
журналі «Nature», присвячена будові молекули 
ДНК. 

Філігранні рентгеноструктурні дослідження 
Моріса Вілкінса — уродженця Нової Зеландії, про
ведені ним протягом 1953-1961 pp., дещо уточнили 
Вотсон-Криківську модель просторової будови ДНК 
і довели її до логічного завершення. 

Так, зокрема, було встановлено, що в залеж
ності від зовнішніх фізико-хімічних умов ДНК 
може набувати трьох різних (А, В і С) , але 
пов'язаних між собою конформацій, які відріз
няються одна від одної кроком спіралі, орієнтацією 
нуклеотидних основ відносно її довгої осі та кон
формацією цукрово-фосфатного кістяка. 
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1962 року за встановлення просторової будови 
ДНК Дж. Вотсону, Ф. Крику і М. Вілкінсу було 
присуджено Нобелівську премію у царині медици
ни і фізіології. Людство ввійшло в епоху великих 
перемін — перед ним почала розвиднятися дорога, 
яка веде від Буття до Становлення та виокремило
ся існування тонкої картини дійсності, в якій і час, 
і вічність мають рівні права. 

Помітну дещицю в розуміння того, як влашто
вана ДНК, внесла українська біофізична школа. 

Так, зокрема, І. К. Янсон і Л. Ф. Суходуб 
(Фізико-технічний Інститут низьких температур 
ім. Б. І. Веркіна НАН України) вперше експери
ментально отримали величини енергій як для гори
зонтальних (водневе зв 'язування) , так і для верти
кальних (стекінг) взаємодій основ ДНК, що й 
донині залишаються еталонними, а Ю. П. Благий 
із співробітниками того ж інституту вперше експе
риментально встановили, що з-поміж канонічних 
основ Д Н К лише гуанін та цитозин проявляють у 
вільному стані помітну схильність до прототропних 
таутомерних перетворень. 

В. Я. Малєєв (Інститут радіофізики і елект
роніки ім. О. Я. Усикова НАН України) вперше 
створив модель низькочастотної динамічної пове
дінки ДНК і разом із співробітниками дослідив у 
деталях процеси гідратації Д Н К . 

В. І. Данілов та М. В. Желтовський (Інститут 
молекулярної біології і генетики НАН України) 
вперше пролили світло на електронну структуру 
нуклеотидних основ, закономірності їхніх тауто

мерних перетворень та міжмолекулярних взає
модій. 

С. Н. Волков (Інститут теоретичної фізики ім. 
М. М. Боголюбова НАН України) дослідив нелі
нійно-динамічні властивості Д Н К , що мають най
тісніше відношення до її функціонування. 

Д. М. Говорун зі співробітниками (Інститут 
молекулярної біології і генетики НАН України) 
вперше виявили нові водневі зв 'язки у подвійній 
спіралі ДНК, встановили природу її спонтанних 
напіввідкритих станів та запропонували новий ме
ханізм мінімізації ДНК-полімеразою точкових му
тацій, спричинених прототропною таутомерією 
нуклеотидних основ. 

Важко переоцінити роль Ервіна Чаргафа, ви
датного американського вченого, нашого славетно
го земляка, що родом з Чернівців, який назавжди 
увійшов у історію світової науки не лише своїми 
знаменитими правилами щодо молярних співвідно
шень комплементарних основ у складі ДНК, але й 
(за три роки до відкриття подвійної спіралі Вотсо-
ном і Криком) дав їм адекватну інтерпретацію в 
рамках подвійної спіралі. 
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