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ДИСФУНКЦІЇ БІЛКА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Молекулярная патология белка / Под ред. чл.-кор. АМН Украины 

Д.И. Заболотного. — К.: Логос, 2008. — 236 с.

Однією з найважливіших проблем су-
часної молекулярної біології є дослі-

дження молекулярних основ формуван-
ня патологічних білків, які призводять до 
розвитку хвороб людини. Як відомо, захво-
рювання цієї групи в останні роки набули 
характеру пандемії, характерної передов-
сім для розвинених країн Європи та США, 
що пов’язано з впливом різних факто-
рів, у тому числі з екологічним забруднен-
ням довкілля та поширенням генетично-
модифікованих організмів. 

Слід визнати майже повну відсутність 
віт чизняних наукових праць, присвячених 
аналізу цієї важливої біомедичної пробле-
ми. У зв’язку з цим ґрунтовне дослідження 
«Молекулярная патология белка», що є 
спробою комплексного висвітлення про-
блем процесингу білка, шляхів його пору-
шень та їхніх функціональних наслідків, ві-
домих як молекулярні патології, безумовно, 
актуальне. 

У результаті плідної співпраці групи 
провідних фахівців НАН України, АМН 
України та Російської академії наук ство-
рено невелике за обсягом, але насичене на-
уковим матеріалом видання. У ньому роз-
глянуто численні приклади молекулярних 
дисфункцій, зумовлених порушеннями на 
генетичному рівні, генетичні поліморфіз-
ми, що являють собою фактори підвище-
ного ризику розвитку певних захворю-
вань. Уперше наведено систематизовані 
дані щодо молекулярних дисфункцій, зу-
мовлених порушенням формування функ-
ціонально повноцінних структур генетич-
но правильних білків. Особливу увагу 
приділено питанням, що донедавна не зна-
ходили належного висвітлення у вітчиз-

няних наукових виданнях, зокрема, меха-
нізмам розпізнавання та вилучення від-
працьованих і денатурованих молекул, 
структуроутворенню білкових молекул і 
забезпеченню їхньої підтримки в нативно-
му стані. Автори вперше детально висвіт-
лили механізми забезпечення взаємного 
розпізнавання функціонально комплемен-
тарних білків, виявлення денатурованих 
та чужорідних білкових молекул; обґрун-
тували положення про комплексний ха-
рактер функціонування цих систем, що 
дало змогу пояснити етіологію численних 
молекулярних дисфункцій. 

У монографії розглянуто окремі амілоїдні 
патології центральної нервової системи, їхню 
можливу аналогію з автоімунними захворю-
ваннями. Проаналізовано сучасні уявлення 
про шляхи формування автоімунних проце-
сів, їхнє клінічне зна чення. Уперше комплек-
сно висвітлено механізми перебігу автоімун-
них, або інгібіторних, форм гемофілії, що 
останніми роками набувають загрозливого 
поширення. Про аналізовано шляхи пору-
шення нормального функціонування клітин-
них механізмів і функціональні наслідки по-
яви структурно ушкоджених білків. 

Порушено низку проблем, зумовлених 
ла більністю структури білків та її залеж-
ністю від молекулярного оточення, визна-
чено шляхи збереження структури та ак-
тивності білкових препаратів, молекулярні 
механізми й функціональні наслідки їх са-
моушкодження. У рецензованій книзі до-
сліджено важливе питання забезпечення 
біосумісності медичних імплантантів як за 
умов живого організму, так і на рівні експе-
риментальної моделі формування фібрино-
вого гелю з міжфазовим шаром. 
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Отже, професійно викладений науковий 
матеріал монографії дає змогу сформувати 
комплексне уявлення про механізми нор-
мального процесингу білків, а також про 
цілу низку проблем, зумовлених його по-
рушенням. 

Зазначене видання вимагає від читача 
досить глибокої обізнаності в галузі біохі-
мії, молекулярної біології та фізіології, од-
нак саме такою і має бути книга, призначе-
на для всебічного висвітлення функціону-
вання складних та взаємозумовлених біо-
логічних систем. При цьому завдяки чіткій 
структурі та зрозумілому викладові матері-
алу вона може слугувати джерелом знань 
для поглибленого вивчення відповідних 
розділів науки, вагомим додатком до на-

вчальних програм для студентів та аспіран-
тів медико-біологічного профілю. Приємно 
відзначити, що незабаром у США вийде ан-
гломовний варіант монографії «Молеку-
лярна патологія білка».

Можна лише вітати подібну співпрацю 
фахівців трьох академій, що увінчалася 
створенням непересічного наукового видан-
ня, яке дає змогу істотно поглибити та сис-
тематизувати знання в галузі молекулярних 
основ життя, усвідомити фактори ризику й 
наслідки порушення нормального функціо-
нування біологічних систем. 
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