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Тема. Гени структурні та регуляторні.  

Регуляція активності гена в еукаріотичній клітині. 

Мета: 

 Навчальна. Сформувати знання про організацію спадкового матеріалу 

еукаріотичної клітини та його реалізацію; розглянути механізм функціонування генів 

на прикладі структурних і регуляторних; 

Розвиваюча. Розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності 

процесів регуляції активності генів та її наслідків в еукаріотичній клітині; 

Виховна. На прикладі регуляції активності генів виховувати розуміння єдності всіх 

біологічних процесів у живих організмах і важливості цих процесів для існування 

життя. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Регуляторні гени теж містять інформацію про структуру молекул білків або РНК. Але 

їхнє завдання — регулювати роботу структурних генів. Вони можуть її прискорити чи 

вповільнити. Або й зовсім припинити синтез продукту гена, який клітині на певний 

час не потрібен. Ці гени можуть діяти на різних етапах синтезу продуктів генів. Вони 

здатні впливати як на синтез або дозрівання РНК, так і на синтез білка. 

Навіщо потрібна регуляція роботи генів? 

У геномі еукаріотів міститься кілька тисяч генів, але для життєдіяльності й виконання 

своїх функцій кожній окремій клітині потрібно набагато менше генів. Так, у ссавців 

нервовій клітині зорового нерва не треба виробляти ферменти слини або статеві 

гормони. А клітині м’язів не потрібний синтез гемоглобіну. Тому більша частина генів 

у клітинах є неактивною, «вимкненою». 

Але й ті гени, які працюють не завжди, повинні працювати однаково інтенсивно. Якщо 

є потреба у виробленні травних ферментів, то гени, які їх виробляють, працюють 

активно. А коли потреба минає, інтенсивність їхньої роботи слід зменшувати. Таким 

чином клітини економлять ресурси організму. 

Характерною особливістю еукаріотів є те, що кількість генів у них менша (часто 

набагато менша), ніж кількість білків, які синтезуються в їхніх клітинах. Це стало 

можливим завдяки тому, що з одного гена організм може отримувати кілька 

функціональних продуктів (молекул білків). 

Саме для вирішення перелічених проблем і потрібні механізми регуляції реалізації 

спадкової інформації. І еукаріоти здійснюють таку регуляцію надзвичайно ефективно. 

Експресія генів 

Унаслідок дії регуляторних механізмів змінюється експресія генів. Експресія генів — 

це процес, під час якого спадкова інформація певного гена використовується для 

синтезу його продукту (молекули білка або РНК) (мал. 30.1). Якщо експресія 



збільшується — продукту синтезується більше, а якщо зменшується — продукту 

синтезується менше. 

Експресія може змінюватися як напряму (шляхом дії регуляторних генів) так і 

опосередковано (як побічний ефект дії іншого гена, наприклад, за умови 

недостатнього синтезу речовини, яка є субстратом для роботи ферменту). 

Процес експресії гена складається з кількох етапів  

1. Код гена ДНК перетворюється в код про-іРНК. Перший етап експресії 

називається "транскрипцією". 

2. Складна молекула про-іРНК зазнає "процесингу", внаслідок чого значно 

зменшується за розмірами. Утворюється зріла ІРНК, зчитування інформації з 

якої спрощується. Біологічний зміст процесингу - полегшення доступу до 

спадкової інформації. 

3. Інформаційна РНК за участю тРНК вибирає необхідні амінокислоти і зв'язує 

їх на рибосомі відповідно до послідовності амінокислот у молекулі білка. Цей 

процес називається трансляцією. 

4. Синтезований поліпептид зазнає модифікації і впливає на морфологічну або 

функціональну ознаку (фенотип) клітини або організму. Цей процес називається 

"експресією". 

Всі етапи експресії генів відбуваються з використанням енергії під впливом 

десятків ферментів. 

Основою експресії генів є молекулярні процеси транскрипції, процесингу, 

трансляції і модифікації. 

У процесі транскрипції бере участь не тільки інформативна частина гена, але й 

інші регуляторні і структурні ділянки. Про-іРНК містить багато елементів, які 

характерні для ДНК. Процесинг істотно модифікує про-іРНК, яка перетворюється на 

ІРНК і містить значно менше структурно-функціональних елементів. Внаслідок 

трансляції на основі ІРНК утворюються молекули цілком іншої природи - білки, що 

не мають нічого спільного з нуклеїновими кислотами, мають інші властивості та 

організацію. Модифікація поліпептиду призводить ще до одного природного явища - 

появи складної просторової організації молекули білка. Відбувається перехід лінійної 

інформації ДНК і РНК у просторову організацію протеїну, що, зокрема, є складовою 

специфічної просторової взаємодії молекул у живому організмі, яка є основою життя. 

Регуляція експресії генів. Генетичний апарат - це тонко регульована система. 

Відомо, що гени не проявляють постійної активності. Ген перебуває в неактивному 

стані, але коли є необхідність, він активується, а це, зокрема, зумовлює синтез 

відповідного білка. Таким чином, клітинам властивий механізм, що контролює 

кількість будь-якого ферменту в певний проміжок часу. Синтез білків регулюється 

генетичним апаратом і факторами внутрішнього і зовнішнього середовища. 

У 1961 р. французькі біологи Ф. Жакоб і Ж. Моно запропонували механізм регуляції 

генів, який було названо гіпотезою оперона. 



ОПЕРОН- це послідовність спеціальних функціональних сегментів ДНК та 

структурних генів, які кодують синтез певної групи білків одного метаболічного 

ланцюга, наприклад, ферментів гліколізу. Регульована одиниця транскрипції 

складається з наступних структурних частин: 1) ген-регулятор, який контролює 

утворення білка-репресора; 2) промотор - ділянка ДНК, до якої приєднується РНК- 

полімераза і з якої розпочинається транскрипція; 3) оператор - ділянка промотора, яка 

може зв'язувати репресор; 4) структурні гени - ділянки ДНК, які кодують іРНК 

конкретних білків; 5) термінаторна ділянка ДНК, яка несе сигнал про зупинку 

транскрипції. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Які рівні організації генетичного матеріалу в клітині? 

2. Чим відрізняються структурні й регуляторні гени? 

3. Як відбувається регуляція активності генів в еукаріотичній клітині? 
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