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В огляді узагальненo дані літератури і результати власних досліджень щодо властивостей каталітично активних антитіл (абзимів) молозива та молока людини. Розглянуто можливі механізми
утворення абзимів та їхню потенційну роль у регуляції біологічної активності компонентів молока.
Запропоновано гіпотезу, згідно з якою секреторні абзими є факторами неспецифічного гуморального
захисту епітеліальних клітин від вірусних інфекцій.
К л ю ч о в і с л о в а: молоко людини, каталітично активні антитіла.
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а основі аналізу результатів досліджень
особливостей утворення комплексів
антиген – антитіло та ензим – субстрат
Л. Полінг у 1948 р. вперше дійшов висновку, що
антитіла, подібно до ензимів, за певних умов
можуть каталізувати хімічні реакції [1]. Ідея
одержання антитіл із каталітичною активністю
шляхом імунізації тварин іммобілізованими на
носії гаптенами – стабільними аналогами пе
рехідних станів хімічних реакцій – належить
Б. Дженксу [2] і вперше була експериментально
підтверджена в 1986 р. дослідниками двох груп
під керівництвом Р. Лернера [3] та П. Шуль
ца [4]. Одержані ними антитіла були здатні
прискорювати в 1000 разів гідроліз складних
ефірів і одержали назву “каталітично активні
антитіла” або “абзими”. Шляхом цілеспрямо
ваної імунізації тварин сукупно з технологією
моноклональних антитіл було виділено абзи
ми, здатні каталізувати понад 100 хімічних ре
акцій [5, 6]. Усе це дозволило сформувати нову
біологічну дисципліну – абзимологію.
Стимул у розвиток абзимології було при
внесено в 1989 р., коли співробітники С. Пола
із сироватки крові хворих на бронхіальну астму
виділили антитіла, здатні гідролізувати пеп
тиди [7]. Упродовж наступних років з’ясували,
що при багатьох захворюваннях (автоімунних,
вірусних, онкологічних) в організмі людей про
дукуються антитіла, які гідролізують пептиди,
білки, ДНК, РНК та полісахариди [8–12]. Такі
каталітично активні антитіла називаються
“природними” або ”натуральними” абзимами.
Оскільки в організмі клінічно здорових людей
абзими не виявлено, то вважалося, що їхня
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продукція тісно пов’язана саме з патологічни
ми процесами. Питання щодо наявності при
родних абзимів в організмі в нормі виникло
після того, як було показано, що в молозиві
і молоці клінічно здорових жінок присутні се
креторні імуноглобуліни класу А (sIgA), здат
ні каталізувати фосфорилювання казеїну [13].
Упродовж наступних років у молозиві та моло
ці людини виявили абзими, які гідролізують
ДНК [14], РНК [15], нуклеотиди [16], білки [17]
та полісахариди [18] і фосфорилюють білки
[19], ліпіди [20] та полісахариди [21]. Ці абзи
ми виділено і охарактеризовано, а також іден
тифіковано чинники, які впливають на їхню
активність у молоці людини [22–24]. Одержані
результати свідчать, що абзими є біологічно
активними компонентами молока людини, які
відіграють важливу роль у реалізації функціо
нальної активності молока і гуморального му
козного імунітету в цілому.
Характеристика основних
компонентів молока людини
Установлено, що грудне молоко є не тіль
ки джерелом поживних речовин для дитини,
але й зменшує імунну і гормональну недостат
ність новонародженого [25]. За складом жіноче
молоко дещо подібне до крові. Його клітин
на фракція, містить, переважно, макрофаги,
поліморфно-ядерні нейтрофіли та лімфоцити.
Їхня кількість у молоці істотно знижується
порівняно з початком до кінця лактації, станов
лячи 105 клітин/мл молока. Лімфоцити молока
на 80% є Т-клітинами і на 20% – В-клітинами.
У відповідь на антигенну стимуляцію останні
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здатні продукувати імуноглобуліни класів IgM
та IgG. [26, 27]. Вважається, що лімфоїдні клі
тини молока забезпечують захист кишечнику
дитини від патогенної мікрофлори.
Подібно до білків плазми крові, білки
материнського молока людини можна умов
но розділити на мажорну та мінорну фракції.
Мажорна фракція містить, переважно, sIgA,
лактоферин, лактальбумін, казеїн, лізоцим та
альбумін сироватки крові. У мінорній фракції
імуноглобулінів класів IgM, IgG, IgD та IgE
виявлено компоненти комплементу, інтерфе
рони, фактори росту (ЕФР, ТФР і ФРН) та ци
токіни [28, 29]. Подібно до інших компонентів,
білки молока також зазнають значних кількіс
них та якісних змін у процесі лактації. Серед
компонентів молока виявлено також моно- і
олігосахариди, ліпіди та вільні жирні кислоти
[30, 31]. Установлено, що в молоці людини є
3–5% ліпідів у вигляді глобул, покритих плаз
матичними мембранами клітин, які їх секре
тують [32]. При цьому 98% ліпідів припадає на
триацилгліцероли, 0,5–1% – на фосфоліпіди,
0,2–0,5% – на стерини (переважно холестерол).
Гліколіпіди та гангліозиди в середньому ста
новлять 0,2% загальної кількості ліпідів [33].
У молоці людини виявлено значну кількість
рибонуклеїнових кислот різної молекулярної
маси [22, 34, 35], частину з яких було ідентифі
ковано як фрагменти рибосомної (5,8S, 18S та
28S РНК) і валінової та тирозинової тРНК лю
дини [36]. Концентрація РНК в молоці коли
вається в межах 20–68 мкг/мл і зменшується у
процесі лактації. В молоці було ідентифіковано
ДНК, однак концентрацію її не визначено [37],
а також у високій концентрації виявлено пури
нові та піримідинові нуклеотиди (25–84 мкМ)
і нуклеозиди (2–10 мкМ) [38].
Імуноглобуліни молока людини,
їхнє походження та функція
У молоці, як і у крові людини, виявлено
імуноглобуліни всіх відомих класів, хоча вели
чина співвідношення між ними в цих тканинах
значно відрізняється. Основну частину іму
ноглобулінів молока – понад 90% – становить
секреторна форма імуноглобуліну А (sIgA) [39].
На відміну від мономерної форми IgA плазми
крові, sIgA є надмолекулярним комплексом,
в якому міститься 2 молекули IgA, J-ланцюг
та секреторний компонент [40]. Відомо, що
IgA людини представлено двома підкласа
ми – IgA1 IgA2, а співвідношення між ними
в молоці майже однакове. IgA різних підкласів
дещо відмінні за первинною структурою в об
ласті “шарнірної ділянки”, що забезпечує біль


шу стійкість IgA2 до дії протеолітичних ен
зимів порівняно з IgA1. J-ланцюг є особливим
поліпептидом з молекулярною масою близько
15 кДа, який забезпечує полімеризацію іму
ноглобулінів класів IgA та IgM.
Секреторний компонент (СК) – мем
бранний глікопротеїн епітеліальних клітин –
характеризується високою спорідненістю до
полімерних імуноглобулінів. В секреторні рі
дини (молоко, слину, жовч, слиз) sIgA потрап
ляє шляхом трансцитозу крізь прошарок епі
теліальних клітин [41, 42]. Цей механізм буде
розглядатися під час аналізу потенційної біо
логічної активності sIgA-абзимів.
У зв’язку з тим, що sIgA притаманна висо
ка антибактеріальна та антивірусна активність,
вони є важливою складовою гуморального му
козного імунітету (ГМІ), що забезпечує захист
слизових оболонок людини від негативного
впливу навколишньої мікрофлори [43, 44]. Ві
домо, що sIgA продукуються за дії антигенів
(АГ) на лімфоїдну тканину кишечнику та
бронхів.
Лімфоїдна тканина ГМІ може бути ди
фузним скупченням лімфоцитів, плазма
тичних клітин та макрофагів (у легенях і в
lamina propria стінки кишечнику) або органі
зованішою тканиною з вираженими фолікула
ми (мигдалини ротової порожнини, пейєрові
бляшки тонкого кишечнику, апендикс) [41–45].
Потрапляючи до кишечнику або бронхів, АГ
взаємодіють із лімфоїдною тканиною, де сти
мулюють антигенреактивні лімфоцити. Акти
вовані лімфоцити разом із лімфою, проходячи
крізь мезентеріальні лімфатичні вузли, потрап
ляють до грудної протоки, а згодом і до крові
lamina propria, де перетворюються на плазма
тичні клітини, що продукують димерні форми
IgA. Таким чином, антигенна специфічність
sIgA молока визначається різноманітністю АГ
бронхів і кишечнику матері. Цими АГ можуть
бути білки, фосфоліпіди і полісахариди мікро
флори, а також харчові АГ [46–48].
Відомо, що імунна система дитини віком
до кількох місяців ще не сформована. Вона по
чинає формуватися на 4–6-й місяць після на
родження. Слизові поверхні респіраторного та
гастроентерального трактів дитини не містять
власних АТ і тому sIgA материнського молока
у значній мірі забезпечують пасивний імунітет
новонароджених [49–51].
Концентрація АТ інших класів у молозиві
і зрілому молоці жінки значно нижча концен
трації sIgA [39]. Походження IgG та IgM мо
лока остаточно не з’ясовано. Найімовірніше,
що загальний вміст IgG молока формується
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внаслідок транспортування АТ із кровото
ку, а також внаслідок його секреції власними
В‑клітинами молочної залози [37, 52, 53]. По
казано, що склад різних підкласів IgG істотно
відрізняється у крові і молоці матері. Відсоток
вмісту підкласів IgG2 та IgG4 в молоці значно
вищий, ніж у крові. Оскільки IgG молока зда
тен проникати із кишечнику дитини у кров, то
вважається, що ці АТ, певною мірою, компен
сують дефіцит гуморального імунітету новона
роджених [54]. Недостатньо досліджені також
джерела надходження IgM до молока людини.
Оскільки IgM є полімерним імуноглобуліном,
то найімовірніше, що він потрапляє до молока
подібно до sIgA, а саме шляхом трансцитозу
[39, 52].
Абзими молока людини
Абзими, яким притаманна протеїнкіназна
активність. Здатність антитіл каталізувати
фосфорилювання білків уперше було виявлено
під час вивчення протеїнкіназної активності
молока у клінічно здорових жінок. [13].
Важливою проблемою дослідження нату
ральних абзимів є те, що в організмі людини
також виявлено ензими з аналогічною каталі
тичною активністю, через що є вірогідність
забруднення ними препаратів АТ. Для одер
жання АТ необхідної чистоти було розробле
но відповідні схеми їхнього очищення [7, 55],
які з певними модифікаціями використовують
дотепер. Ці схеми включають використання
низки послідовних афінних і іонообмінних
хроматографій та гель-фільтрацій [5]. Типовим
прикладом є нижченаведена схема очищення
sIgA-абзимів із жіночого молока [56–58].
Виділення sIgA-абзимів ґрунтується на
значно вищій спорідненості до протеїн А-се
фарози каталітично активної фракції sIgA
порівняно з каталітично неактивними АТ цьо
го самого класу [13]. В очищених на протеїн
А-сефаразі препаратах АТ молока міститься
переважно sIgA з домішкою невеликої кіль
кості IgG, які потім можна легко фракціонува
ти, застосувавши іонообмінну хроматографію
на ДЕАЕ-сорбенті. На наступній стадії очи
щення електрофоретично гомогенні препарати
sIgA хроматографують на сорбентах з іммобілі
зованими на них субстратами протеїнкіназної
реакції – АТР-сефарозі та казеїн-сефарозі. Не
обхідно відзначити, що афінна хроматографія
на сорбентах з іммобілізованими субстратами
ензиматичних реакцій є ефективним методич
ним підходом, який дозволяє, по-перше, одер
жати препарати каталітичних АТ із високою
питомою активністю, а по-друге, встановити
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рівень спорідненості абзимів до субстратів
реакції. Афінною хроматографією було одер
жано фракції sIgA з високою спорідненістю до
казеїну та АТР і протеїнкіназною активністю
[56, 58].
Локалізацію каталітичного центру на мо
лекулі sIgA-абзимів визначали методом афінної
модифікації з використанням радіоактивно мі
чених реакційноздатних аналогів АТР [56, 59].
Установлено, що в молекулі sIgA ковалентно
модифікуються лише ланцюги молекули sIgA.
Оскільки інших білків, які б ковалентно мо
дифікувалися алкілувальними похідними
АТР, у препаратах каталітично активних sIgA
не виявлено, дійшли висновку, що протеїн
кіназна активність властива саме молекулам
sIgA, а не є наслідком забруднення препаратів
АТ-протеїнкіназами. Високу спорідненість
легкого ланцюга sIgA до АТР було підтвер
джено афінною хроматографією sIgA-абзимів
на АТР-сефарозі під час дисоціації поліпеп
тидних ланцюгів імуноглобулінів [56, 58], що
також свідчить про участь цього поліпептиду в
акті фосфотрансферазної реакції.
У наступних роботах було з’ясовано, що
IgA-абзими можуть фосфорилювати як казеїн,
так і інші білки молока [57], а за певних умов
вони здатні до автофосфорилювання [20, 24].
Дещо неочікувані результати було одержано,
якщо донором фосфату в реакції фосфорилю
вання слугували інші нуклеотидтрифосфати.
Встановлено, що всі пуринові та піримідинові
нуклеотидтрифосфати є субстратами протеїн
кіназної активності sIgA-абзимів [58]. Це свід
чить про те, що їхні властивості відмінні від
протеїнкіназ, які використовують як донор
фосфату АТР, і лише деякі з них GTP. Отже
sIgA-абзими можна класифікувати як протеїн
кінази, що характеризуються багатосубстрат
ною специфічністю і властивостями, які іс
тотно відмінні від інших протеїнкіназ. Окрім
препаратів sIgA молока людини, казеїнкіназну
активність також було виявлено в електрофо
ретично гомогенних препаратах мономерного
IgA, очищених із плазми крові клінічно здо
рових людей [60].
Абзими, яким притаманна ліпідкіназна активність. Ліпідкіназну активність sIgA вперше
було виявлено під час аналізу продуктів фос
форилювання фракцій sIgA, одержаних хрома
тографією на АТР-сефарозі [20]. Мічені радіо
активним фосфором продукти екстрагували з
реакційної суміші розчином хлороформ–мета
нол і розділяли на три фракції тонкошаровою
хроматографією в системі, запропонованій для
аналізу фосфоліпідів [20]. Установлено, що
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ліпіди утворюють комплекс із sIgA-абзимами,
який не руйнується у процесі очищення АТ
афінною та іонообмінною хроматографією, а
також гель-фільтрацією в ізотонічних буфер
них системах. Гель-фільтрація у присутності
5%-го діоксану зумовлює дисоціацію комплек
сів і втрату препаратами sIgA ліпідкіназної ак
тивності [20, 61]. Фосфорильовані ліпіди при
цьому гідролізуються кислотами, що свідчить
про складність їхньої будови [61]. За допомо
гою комбінованого методу ензиматичної та
хімічної деградації (оброблення нейрамініда
зою, лужний метанольний гідроліз, окислен
ня перйодатом) було встановлено, що фос
форильовані ліпіди, подібно до гангліозидів,
містять сіалову кислоту, але, на відміну від
них, не окислюються перйодатом, що вказує
на відсутність у них цис-діольних зв’язків [62].
Лужний метанольний гідроліз ефірних звязків
фосфорильованих ліпідів призводить до утво
рення 4–5 хроматографічних фракцій на від
міну від двох, які виявлено під час гідролізу
гангліозидів. Дійшли висновку, що субстрата
ми sIgA-абзимів молока є 2 мінорні гліколіпі
ди, у складі яких міститься один залишок
сіалової кислоти та 4 або 5 залишків жирних
кислот. На сьогодні не встановлено, які саме
залишки гліколіпідів залучено до фосфори
лювання. Аналіз субстратної специфічності
ліпідкіназної активності виявив, що подібно
до протеїнкіназної активності sIgA-абзими
здатні використовувати як донор фосфату всі
нуклеотидтрифосфати, а також неорганічний
ортофосфат [61–63]. Нещодавно було встанов
лено, що субстратами sIgA-абзимів молока
людини можуть бути також оліго- і полісаха
риди [64]. Подібно до ліпідкіназної активності
як субстрати в цій реакції використовуються
різні нуклеотиди і навіть неорганічний орто
фосфат. Базуючись на цих результатах, можна
припустити, що фосфорилювання гліколіпідів
молока людини відбувається за вуглеводними
залишками. На відміну від протеїнкіназної
активності, яку було виявлено лише в sIgA,
ліпідкіназна активність притаманна також IgG
молока людини [63] і сироватки крові хворих
на системний червоний вівчак [65].
Нуклеотидгідролізувальна активність АТ
молока. Вперше нуклеотидгідролізувальну ак
тивність АТ було виявлено у sIgA [56], але най
детальніше її досліджено в IgG молока людини
[66, 67]. Для вивчення каталітичної активності
препаратів IgG, виділених із молока людини,
використовували класичну схему, яка включа
ла хроматографію білків молока на колонках із
протеїн А-сефарозою та ДЕАЕ-целюлозою, ім


мобілізованих на сефарозі моноспецифічними
антитілами до IgG людини, та АТР-сефарозою.
Встановлено, що електрофоретично гомогенні
IgG молока людини, а також їхні Fab-фраг
мети гідролізують рибонуклеотид – дезокси
рибонуклеотид-5′-моно-, ди- та трифосфати.
Для виявлення каталітично активних ділянок
на молекулі IgG авторами, як і під час дослід
ження sIgA-абзимів, було використано метод
афінної модифікації молекул IgG алкілуваль
ними аналогами радіоактивно міченого АТР.
Установлено, що АТР-зв’язувальна ділянка
локалізується на легкому (L) ланцюзі молеку
ли IgG. Для аналізу каталітичної активності
абзимів було розроблено оригінальний метод
визначення нуклеотидгідролізувальної актив
ності білків у поліакриламідному гелі після їх
нього електрофоретичного розділення за умов
денатурації [66]. З використанням цього мето
ду було встановлено, що нуклеотидгідролізу
вальна активність притаманна або цілісним
молекулам IgG-абзимів, або їхнім олігомер
ним формам. Редукція імуноглобулінів, яка
супроводжується дисоціацією на важкі та лег
кі ланцюги, призводить до втрати каталітичної
активності. На основі одержаних результатів
дійшли висновку, що хоча АТР-з’язувальні
ділянки розміщені на L-ланцюзі молекули
IgG, Н-ланцюги також необхідні для каталі
зу реакції гідролізу. Аналіз термодинамічних
та кінетичних параметрів її за участю різних
нуклеотидів показав, що найнижче значення
K m становить 44 мкМ під час гідролізу АТР, а
найвище (K m = 79 мкМ) – гідролізу dCTP. Vmax
для різних нуклеотидів варіює від 0,57 мкМ/хв
для dATP до 1,1 – для СТР.
ДНК-гідролізувальна активність АТ молока.
Антитіла, які гідролізують ДНК, належать до
найдетальніше вивчених на сьогодні абзимів.
Імуноглобуліни класу G, що мають топоізо
меразну активність (каталізують однониткові
розриви надспіралізованої форми плазмідної
ДНК), уперше було виділено із плазми крові
хворих на системний червоний вовчак у 1992 р.
в Інституті молекулярної біології РАН (Мос
ква) групою вчених під керівництвом проф.
О. Габібова [68]. Інтенсивні дослідження в на
ступні роки показали, що абзими з аналогіч
ною активністю містяться в сиворотці хворих
на різні автоімунні захворювання (склеро
дермію, ревматоїдний артрит, тироїдит, роз
сіяний склероз), а також у хворих на СНІД,
променеву хворобу та лімфопроліферативні
типи онкологічних захворювань [10–12]. Доте
пер абзими з ДНК-гідролізувальною активніс
тю не виявлено в сироватці крові хворих на
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грип, пневмонію, туберкульоз, тонзиліт, деякі
онкологічні захворювання, а також у клінічно
здорових людей [10–12].
Абзими, виділені вперше з молока лю
дини, здатні гідролізувати плазмідну ДНК
та синтетичні олігонуклеотиди, належать до
класу IgG [69, 70]. Для їхнього очищення було
застосовано схему послідовного хроматогра
фічного розділення на колонках із протеїн
А-сефарозою, ДЕАЕ-сорбентами, ДНК-целю
лозою, та наступною гель-фільтрацією АТ за
дисоціації імунних комплексів (рН-шоку) [55,
68]. Для локалізації каталітичних центрів на
молекулі АТ застосовували методи обмежено
го протеолізу та афінної модифікації молекул
АТ реакційноздатними похідними радіоактив
но мічених олігонуклеотидів. Установлено, що
ДНК-азна активність властива як цілісній мо
лекулі IgG, так і її F(ab’)2- та Fab-фрагментам.
Для дослідження особливостей гідролізу ДНК
абзимами автори вперше використали метод
ензимограм. Він базується на здатності нуклеаз
частково відновлювати каталітичну активність
після їхнього електрофоретичного розділення
за умов денатурації в поліакриламідному гелі,
який містить заполімеризовану високомоле
кулярну ДНК. Місця гідролізу ДНК виявля
ють після забарвлення гелю специфічними до
нуклеїнової кислоти барвниками. За допомо
гою цього метода було встановлено, що ДНКгідролазною активністю характеризуються не
лише цілісні молекули IgG молока людини і
продукти їхнього обмеженого протеолізу, але й
ізольовані легкі ланцюги цих АТ [69].
У наступних дослідженнях було вста
новлено, що ДНК-гідролізувальна активність
властива також sIgA молока людини [71, 72].
Поєднання вищенаведених методів дозволяє
встановити, що, на відміну від IgG, у гідролізі
ДНК молекулою sIgA задіяні як легкі (L), так
і важкі (H) ланцюги. При цьому Н-ланцюги
є відповідальними за зв’язування субстрату,
хоча каталітичний центр молекули sIgA роз
міщується виключно на L-ланцюгах цих іму
ноглобулінів [71]. Крім плазмідної ДНК та
синтетичних олігонуклеотидів, абзими молока
здатні гідролізувати ядерну ДНК клітин ссав
ців [72], а також тРНК та синтетичні рибоолі
гонуклеотиди [10, 11, 70, 73]. Нещодавно нами
було з’ясовано, що електрофоретично гомоген
ні препарати sIgA, виділені з молока людини
хроматографічним методом на ДНК-целюлозі,
ефективно гідролізують 28S- і 18S-субодиниці
рибосомної РНК-ссавців (результати не опуб
ліковано). Аналіз ДНК- та РНК-гідролізуваль
ної активності абзимів молока людини вказує
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на їхнє моноклональне походження [10, 11, 74].
Слід зазначити, що АТ, які гідролізують син
тетичні олігонуклеотиди, ДНК та РНК, виді
лено також із колоструму корів [75].
Полісахаридгідролізувальна активність АТ
молока. Здатність імуноглобулінів гідролізу
вати полісахариди вперше описано групою
дослідників під керівництвом К. Н. Неуст
роєва [76]. Установлено, що IgG і IgМ плазми
крові хворих на ревматоїдний артрит, розсія
ний склероз, пієлонефрит та деякі онкологічні
захворювання, гідролізують мальтозовмістні
олігосахариди, зокрема глікоген та подібні їм
сполуки [77–79]. Для дослідження глікозидаз
ної активності як субстрат автори використо
вували різні п-нітрофенілмальтоолігосахари
ди, а продукти реакції аналізували методом
тонкошарової хроматографії та зворотнофазної
рідинної хроматографії високого розділення.
Абзими класів IgG та sIgA з аналогічною ак
тивністю було також виділено з молока клініч
но здорових жінок [77]. Установлено, що амі
лолітична активність властива Fab-фрагментам
антитіл, однак не з’ясовано, які саме ланцюги
залучено до каталізу. Особливістю абзимів мо
лока є їхня висока полісахаридгідролізуваль
на активність (у 5–50 разів вища порівняно з
подібними абзимами сироватки крові хворих
на автоімунні захворюваня), що свідчить про
їхню важливу роль у метаболізмі олігосаха
ридів молока людини.
Протеїназна активність АТ молока. Хоча
абзими із протеїназною активністю належать
до найдетальніше вивчених природних аб
зимів, наявність їх у молоці людини вияви
ли лише нещодавно [80]. Було показано, що
електрофоретичногомогенні препарати sIgA
молока людини гідролізують казеїни жіночо
го та коров’ячого молока. Поєднавши хрома
тографічні і електрофоретичні методи, автори
довели, що казеїнгідролізувальна активність
властива саме молекулам sIgA і не є наслідком
забруднення препаратів протеїназами. Аналіз
протеїназної активності sIgA-абзимів виявив
їхню високу чутливість до дії інгібіторів сери
нових протеїнкиназ, але не до дії інгібіторів
цистеїнових та аспарагінових протеїназ.
Шляхи індукції абзимів
Відомо два експериментально підтвер
джені механізми індукції абзимів.
Перший механізм ґрунтується на ідеї ви
користання абзимами для прискорення реак
ції каталізу енергії зв’язування антигену [1, 2].
Установлено, що АТ, подібно до ензимів, є
конформормно-активними, і їхня взаємодія з
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АГ може супроводжуватися конформаційни
ми перебудовами, які змінюються залежно від
незначних зміщень поліпептидних ланцюгів
у варіабельній ділянці Fab-фрагмента до гло
бальних перебудов у третинній та четвертин
ній структурі всієї молекули імуноглобуліну
[8]. При цьому структурна комплементарність
АТ – АГ досягається внаслідок конформацій
них змін як АТ, так і АГ. Отже, в разі взаємодії
АТ з АГ можлива структурна деформація ос
таннього, як і в разі деформації субстрату в
ензим-субстратному комплексі [81], тобто кон
формаційні перебудови АТ можуть зумовити
конформаційні перебудови субстрату і наступ
не його перетворення на продукти реакції.
Згідно з цією гіпотезою, гіпотезою інду
кованої відповідності, характерною відмінніс
тю каталітично активних АТ від АТ, нездатних
до каталізу, є вища конформаційна лабільність
перших, що свідчить про їхню поліреактив
ність [82]. Поліреактивністю АТ називають
здатність останніх афінно зв’язуватися більше
ніж з одним АГ [83, 84]. Такі АГ істотно відріз
няються за будовою, а їхня спорідненість до
поліреактивних АТ (поліАТ) визначається пев
ним просторовим розміщенням нуклеофільних
та електрофільних груп молекули АГ. Серед
полі‑АТ найдетальніше вивчено АТ, що здатні
перехресно взаємодіяти з ДНК, фосфоліпіда
ми та нуклеотидами [85–87]. Спільною озна
кою цих сполук є наявність у структурі мо
лекул фосфодіефірних зв’язків. Імовірно, що
просторова будова таких АГ може визначати
рівень їхньої спорідненості до полі‑АТ. Якщо
фосфодиефірні зв’язки деяких із цих сполук
належать до макроергічних, то можна уяви
ти, що під час взаємодії полі-АТ з такими АГ
утворюються проміжні макроергічні інтер
медіати, здатні в подальшому фосфорилювати
(переносити фосфатні групи) АГ із нижчою до
них спорідненістю. Ця модель дозволяє пояс
нити, як саме АТ класів IgG та sIgA, виділені з
молока людини [13, 56–58] та сироватки крові
хворих на СЧВ [65], можуть каталізувати дво
субстратні реакції – протеїнкіназну та ліпід
кіназну. Полі-АТ класу sIgA було виявлено в
жіночому молоці [88, 89]. Утворюючи проміж
ні макроергічні інтермедіати з нуклеотидами
(АТР, GTP та іншими нуклеотидтрифосфата
ми), які детектуються як продукти автофосфо
рилювання [20, 61], полі-sIgA, ймовірно, пере
носять фосфат на акцепторні групи інших АГ
(білки, гліколіпіди). Подібний механізм “пінгпонг”-каталізу було виявлено нами в дослідах
з вивчення протеїнкіназної активності реком
бінантного аналога позаклітинного фрагмента
рецептора CD4 [90].
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Інший механізм індукції абзимів ґрун
тується
на
концепції
“функціональної
мімікрії” антигену, яка на сьогодні є найбільш
визнаною. Вона була сформульована А. Га
бібовим та A. Friboulet на основі досліджень
ДНК- гідролізувальної та ацетилхолінесте
разної активності абзимів [91–93]. На рис. 1
наведено модель цього механізму. За своєю
суттю концепція індукції абзимів шляхом
функціональної мімікрії антигену є частковим
випадком теорії формування антиідіотипових
мереж Н. Ерне [94]. Вона базується на тому,
що гіперваріабельна ділянка молекули АТ
(паратоп), яка відповідає за зв’язування з ком
плементарною ділянкою АГ (епітопом), сприй
мається імунною системою власного організму
як чужорідна (є ідіотипом) і на неї виробля
ються відповідні антиідіотипові АТ(аі-АТ), які
також є антигенними і продукують аі-АТ до
свого ідіотипу (аі-АТ другого порядку). Остан
ні, у свою чергу, є джерелом утворення аі-АТ
наступного порядку. Взаємодії типу АГ–АТ
(аі-АТ)n утворюють систему (антиідіотипову
мережу Н. Ерне), що, як відомо, регулює гу
моральний імунітет у ссавців. За такого прин
ципу формування імунної відповіді, очевидно,
первинні АТ є до певної міри “відбитком ін
формації” (структурною реплікою) будови ан
тигенної детермінанти, тоді як аі-АТ першого
порядку (а також 3-го, 5-го тощо) можуть ві
дображати її структуру (копіюють “внутрішній
образ” антигенної детермінанти). Якщо анти
генною детермінантою виявляється каталітич
ний центр молекули ензиму, то легко уявити,
що антигензв’язувальна ділянка аі-АТ другого
порядку може функціонувати подібно до ка
талітичного центру ензиму. Це означає, що
абзими можуть бути антиідиотиповими анти
тілами, де АГ є ензимом. З огляду на наявність
у молоці клінічно здорових жінок антиідіоти
пових АТ-класів sIgA, sIgM та IgG [50, 95, 96],
можна припустити, що хоча б частина абзимів
молока генерується за допомогою описаного
вище механізму.
Походження і можлива біологічна
роль абзимів молока людини
Як випливає з наведених вище даних,
питання щодо походження абзимів молока
та їхньої біологічної ролі в організмі людини
все ще залишається недостатньо вивченим.
Присутність у крові жінок під час вагітності
та лактації ДНК- РНК- та нуклеотидгідролізу
вальних IgG [67, 73] дозволяє припустити, що
IgG-абзими потрапляють у молоко із плазми
крові. Вважають, що наявність цих абзимів у
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Рис. 1. Схема механізму індукції абзимів шляхом молекулярної мімікрії антигену (АГ): Е – ензим,
АТ – антитіла до амінокислотних залишків каталітичного центру ензиму; аі-АТ1, аі-АТ2 та аі‑АТ n –
антиідіотипові антитіла першого, другого та наступних порядків.
молоці зумовлюється, імовірно, двома причи
нами – “зовнішньою імунізацією” та “прихо
ваною автоімунізацією” [8, 37, 67, 73]. Перший
процес, скоріше за все, пов’язаний з особливіс
тю формування імунної відповіді організму
вагітних жінок на вірусні та бактеріальні ан
тигени. Хоча нині немає безпосередніх доказів
індукції каталітичних АТ чужорідними АГ,
проте значно вищий рівень, порівняно з нор
мою, ДНК- та РНК-гідролізувальних абзимів
у молоці жінок, які хворіли під час вагітності
вірусними та алергічними захворюваннями,
свідчить про перевагу цієї гіпотези [15, 37, 70].
Інший підхід, який пояснює появу абзимів у
молоці клінічно здорових жінок, базується на
фізіологічних особливостях зміни імунного
статусу організму під час вагітності. Відомо,
що у крові вагітних жінок значно підвищуєть
ся концентрація позаклітинної ДНК, що може
бути пов’язано з апоптозом клітин під час
диференціації тканин ембріона [97–99]. Вис
ловлено припущення, що підвищення вмісту
позаклітинної ДНК у крові в разі змін гор
монального статусу в організмі жінок, спри
чинених вагітністю, може призводити до по
рушення толерантності та індукції утворення
ДНК-гідролізувальних абзимів [8, 10, 14, 37].
Наявність каталітично активних секретор
них імуноглобулінів класу А в молоці жінок,
найвірогідніше пояснюється тим, що їхня ін
дукція тісно пов’язана з особливостями функ
ціонування ГМІ у ссавців. Як зазначено вище,
sIgA продукуються у відповідь на дію чужорід
них та харчових антигенів на лімфоїдну тка
нину кишечнику та бронхів [41, 42, 45, 47]. На
наш погляд, є два можливі механізми індукції
секреторних абзимів у ссавців. Згідно з пер
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шим механізмом, абзими індукуються шляхом
безпосередньої імунізації організму антигена
ми, які водночас є субстратами каталітичних
реакцій. Вважається, що вони або продукти
їхнього катаболізму за певних умов можуть
утворювати конформаційні варіанти (конфор
момери), які здатні, подібно до стабільних ана
логів перехідних станів каталітичних реакцій,
зумовлювати утворення натуральних абзимів в
організмі [8, 100]. Вірогідно, що до таких АГ
належать нуклеїнові кислоти бактерій і деякі
харчові білки, наприклад казеїни коров’ячого
молока [69, 71, 80].
Другий можливий механізм індукції аб
зимів ґрунтується на вищезазначеній нами
концепції поліреактивної природи деяких ка
талітично активних антитіл. Установлено, що
полі-АТ продукуються, ймовірно, внаслідок
стимуляції CD5-позитивних клітин лімфоїд
ної тканини [101, 102]. До відомих чинників,
здатних індукувати продукцію цих АТ, нале
жать АГ із вираженою імуномодулювальною
активністю. До таких факторів належить бак
терійна ДНК (через наявність в її структурі
CpG-мотивів), структурні компоненти стінки
бактерій (ліпополісахариди та протеоглікани),
білки теплового шоку і суперантигени [47, 103,
104].
Дотепер немає єдиної думки щодо біоло
гічної ролі абзимів молока людини. Вважаєть
ся, що ДНК- та РНК-гідролізувальні абзими є
факторами гуморального антивірусного імуні
тету [8, 10, 11]. З іншого боку відомо, що аб
зими з подібною активністю, виділені із крові
хворих на системний червоний вівчак та роз
сіяний склероз, здатні індукувати апоптоз клі
тин in vitro [11, 105–107]. Оскільки секреторні
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IgG молока здатні проникати у кровоток ди
тини [54], то не виключено, що ДНК-гідролі
зувальні абзими цього класу негативно впли
вають на формування її клітинного імунітету.
Це припущення наводить на думку про те,
що в організмі дитини, а також, можливо, і
клінічно здорових людей, є ендогенні інгібіто
ри абзимів, здатні регулювати їхню активність.
Такими інгібіторами можуть бути антиідіоти
пові антитіла. Встановлений нами факт при
сутності в сироватці крові клінічно здорових
людей IgG, здатних пригнічувати протеїнкі
назну активність sIgA молока людини, підтвер
джує таке припущення [58, 60]. З іншого боку,
виявлена нами здатність АТР у мікромолярній
концентрації пригнічувати ДНК-гідролізу
вальну активність sIgA-абзимів молока [108]
свідчить також про її регуляцію шляхом їхньої
посттрансляційної модифікації, зокрема фос
форилювання.
Іншим прикладом, що вказує на біологіч
ну активність абзимів, може бути їхня участь
у регуляції метаболізму деяких біологічно ак
тивних пептидів молока людини. Відомо, що
обмежений протеоліз казеїнів молока ссавців
спричинює утворення біологічно активних
пептидів – казоморфінів, казокінінів та ангіо
тензину I [109, 110]. Виявлені в молоці людини
казеїни належать до трьох форм – повністю
фосфорильованої, частково фосфорильованої і
нефосфорильованої [111, 112]. Нами було по
казано, що фосфорилювання b-казеїну молока
людини sIgA-абзимами змінює його чутливість
до протеолітичної дії трипсину [57]. Зважаючи
на те, що в молоці людини міститься значна
кількість АТР [113, 114], логічно припустити,
що sIgА-абзими, здатні фосфорилювати b-ка
зеїн, імовірно беруть участь у регуляції проце
сингу біологічно активних пептидів у молоці
людини. Так, нещодавно було встановлено, що
sIgA-абзими безпосередньо гідролізують b-ка
зеїн молока [80]. З огляду на чутливість sIgAабзимів до дії інгібіторів серинових протеїназ,
можна припустити, що подібно до дії трипси
ну, рівень гідролізу ними b-казеїну також за
лежить від рівня фосфорилювання цього білка
в молоці.
Механізм транспортування sIgA шляхом
трансцитозу вказує на те, що sIgA-абзими та
кож здатні функціонувати як внутрішньоклі
тинні фактори захисту епітеліальних клітин
від вірусних інфекцій. На рис. 2 на прикладі
ДНК-гідролізувальних sIgA показано гіпо
тетичну модель такої активності. Відомо, що
секреторні імуноглобуліни класів А та М
транспортуються крізь прошарок епітеліаль
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них клітин у секреторні рідини (мукозу, сли
ну, молоко, жовч, сльози) шляхом трансцито
зу (рис 2, А) у складі везикул плазматичної
мембрани клітин [42, 115]. Виявлено (рис. 2,
Б), що під час трансцитозу таких везикул вони
зливаються з мембранними везикулами ендо
плазматичного ретикулума вірусінфікованих
клітин, де відбувається біосинтез і процесинг
компонентів вірусної частинки, що, у свою
чергу, призводить до припинення їхньої реп
лікації [116–118]. Імовірно, що в разі каталі
тичної активності секреторних антитіл, дія
вірусів нейтралізується шляхом деградації їх
ньої ДНК або РНК (рис. 2, С). Не виключено,
що й інші типи каталітичної активності sIgAабзимів (протеїназна, фосфотрансферазна, та
глікозидазна) можуть бути залучені у процес
нейтралізації вірусів в епітеліальних клітинах.
Наведені аргументи дозволяють припустити,
що sIgA-абзими функціонують подібно до де
фензинів як неспецифічні фактори гумораль
ного імунного захисту клітин від вірусних ін
фекцій.
Проблеми і перспективи
Молоко клінічно здорових жінок містить
каталітично активні IgG та sIgA, яким прита
манна фосфотрансферазна, нуклеотид-, ДНК/
РНК-, полісахарид- та протеїнгідролізуваль
на активність. Абзими з подібною активністю
містяться також у сироватці крові хворих на
автоімунні захворювання, що може свідчити
про універсальність механізмів, залучених до
їхньої генерації під час вагітності та лактації,
з одного боку, та розвитку автоімунних захво
рювань, з іншого. Це наводить на думку про
те, що в організмі деяких вагітних жінок або
породіль відбуваються певні порушення авто
імунної толерантності, які подібні до тих, що
виникають в організмі хворих на автоімунні
захворювання. Не виключено, що ці зміни
призводять до запуску автоімунних процесів
в організмі жінки, які в подальшому можуть
спричинити розвиток автоімунних захворю
вань. Залишається відкритим питання щодо
можливості абзимів молока слугувати моле
кулярними маркерами автоімунних процесів
в організмі породіль. Для його вирішення не
обхідно встановити, який відсоток загальної
кількості донорів молока становлять жінки,
молоко яких містить абзими. Для одержання
статистично вірогідних результатів необхідно
провести масовий аналіз зразків молока люди
ни на наявність абзимів. Зважаючи на віднос
ну складність процедури очищення абзимів
із молока людини, такий масовий скринінг
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Рис. 2. Гіпотетична модель внутрішньоклітинної нейтралізації вірусів ДНК/РНК-гідролізувальними
sIgA-абзимами: А – транспортування sIgA шляхом трансцитозу крізь прошарок епітеліоцитів; Б –
взаємодія вірусів з sIgA у інфікованих епітеліальних клітинах; С – руйнування вірусних нуклеїнових
кислот sIgA – абзимами; pIgA – димерні імуноглобуліни класу А, що продукуються плазматичними
клітинами гуморального мукозного імунітету; sIgA – секреторні імуноглобуліни класу А, які утворюються після взаємодії pIgA з мембранним рецептором полімерних імуноглобулінів епітеліальних клітин.
на сьогодні виглядає проблематичним. Оче
видно, цю проблему можна вирішити шляхом
спрощення процедури очищення абзимів або
розробленням зручних тест-систем на базі ім
мобілізованих субстратів тієї чи іншої реакції,
яку вони каталізують.
Іншим важливим питанням, яке потребує
вирішення, є дослідження дії абзимів молока
людини на клітини різних типів in vitro. Як
вже зазначено, ДНК-гідролізувальні абзими,
виділені із сироватки крові хворих на систем
ний червоний вовчак та розсіяний склероз, ха
рактеризуються здатністю індукувати апоптоз
клітин in vitro [11, 105, 107]. Відомі також дані,
що ДНК-гідролізувальним IgG молока люди
ни також притаманна подібна активність сто
совно клітин-мішеней [11, 12]. При цьому про
блему цитотоксичної активності sIgA-абзимів
молока людини на сьогодні не з’ясовано. Ми
вважаємо, що вирішення її може прояснити
деякі особливості функціонування гумораль
ного мукозного імунітету людини. Це, в першу
чергу, стосується питання, чи задіяно секре
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торні АТ в елімінації ракових та трансформо
ваних клітин.
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антитела (абзимы) молока
человека
Ю. Я. Кит, Р. С. Стойка
Институт биологии клетки НАН Украины, Львов;
e-mail: kit@biochem.lviv.ua

В обзоре обобщены данные литературы и
результаты собственных исследований относи
тельно свойств каталитически активных абзи
мов молозива и молока человека. Рассмотрены
возможные механизмы образования абзимов и
их потенциальная роль в регуляции биологи
ческой активности компонентов молока. Пред
лагается гипотеза о том, что секреторные аб
зимы являются факторами неспецифической
13
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гуморальной защиты эпителиальных клеток
от вирусных инфекций.
К л ю ч е в ы е с л о в а: молоко человека,
каталитически активные антитела.
catalytically active antibodies
(abzymes) of human milk
Yu. Ya. Kit, R. S. Stoika
Institute of Cell Biology, National Academy
of Sciences of Ukraine, Lviv;
e-mail: kit@biochem.lviv.ua

Summary
The review is focused on the analysis of pub
lished data and the results obtained by the authors
about the catalytic асtivity of antibodies (abzymes)
of human colostrum and milk. Possible mecha
nisms of origination of these abzymes and their
potential role in the regulation of biological ac
tivity of human milk compounds are considered.
A hypothesis about the role of secretoty abzymes
in non-specific humoral defense for the epithelial
cells against viral infections is proposed.
K e y w o r d s: human milk, catalytic anti
bodies.
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