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Гіалуронова кислота (ГК) виявлена у хребетних тварин та деяких мікроорганізмів. Вона є
нерозгалуженим полімером, складеним з дисахаридних одиниць [-D-глюкуронова кислота-β1,3-D-глюкозамін-β1,4-]n. Звичайно n > 1 × 103-4, а молекулярна маса ланцюгів дорівнює ~1–10 MДa, хоча за
деяких фізіологічних та патологічних умов ГК може існувати у вигляді олігосахаридів. ГК переважно
знаходиться на поверхні клітин і в позаклітинному просторі, але знайдена і всередині клітин. У ссавців
ГК синтезується трьома ензимами, що продукують полімери різного розміру. Біологічне значення ГК
полягає в забезпеченні віскоеластичних властивостей рідкої сполучної тканини, контролі гідратації
тканин, підтримці структури надмолекулярного ансамблю позаклітинного матриксу, а, крім того, у
численних функціях, що опосередковані її рецепторами – адгезія, міграція та проліферація клітин,
розвиток пухлин, загоєння ран, запалення і т.д. Різноманітності біологічних функцій ГК відповідає
різноманітність білків, що специфічно взаємодіють з ГК (гіаладгеринів). Багато гіаладгеринів мають
спільний структурний домен, так званий Link module (LM, зв’язувальний модуль), який опосередковує
зв’язування з лігандом. Найважливішим представником надродини білків, що містять LM, є головний
рецептор ГК – CD44. Він має різноманітні функції, які включають не тільки організацію та метаболізм позаклітинного матриксу, а також пов’язані зі змінами цитоскелета і координацією сигнальних шляхів для пристосування клітини до змін середовища, що їх оточує. ГК притаманний виключно
високий рівень обміну, і вважається, що на клітинному рівні деградація ГК відбувається завдяки
серії ензиматичних реакцій, що продукують молекули, розмір яких поступово зменшується. Відомо,
що біологічні ефекти ГК обумовлені її молекулярною масою і залежать від типу клітин. Наприклад,
нативна високомолекулярна ГК є антиангіогенною, а продукти її деградації (6–20 сахаридів) стимулюють проліферацію та диференціювання ендотеліальних клітин. І, навпаки, короткі фрагменти
ГК пригнічують проліферацію клітин гладеньких м’язів судин, а високомолекулярна ГК стимулює їхній
ріст і міграцію.
Порушення регуляції метаболізму ГК є типовою рисою ускладнень цукрового діабету, і вважається, що підвищений рівень глюкози є основною причиною цього явища. Деполімеризація ГК завдяки
дії вільних радикалів і продуктів неензиматичного глікозилювання веде до колаптичних змін скловидного тіла ока і може бути причиною проліферуючих ретинопатій при діабеті. Збагачення позаклітинного матриксу високомолекулярною ГК за дії підвищеного рівня глюкози було продемонстровано
для клітин гладеньких м’язів судин, дермальних фібробластів, ендотеліальних і мезангіальних клітин.
Вважається, що цей ефект прискорює розвиток атеросклерозу, стимулюючи проліферацію клітин
гладеньких м’язів судин, та сприяє трансформації гострих ран у хронічні виразки завдяки поглибленню
патологічного стану дермальних фібробластів при діабеті. Навпаки, акумуляція високомолекулярної
ГК на поверхні ендотеліальних клітин може мати позитивне значення для збереження цілісності глікокаліксу. Оскільки відомо, що високомолекулярна ГК виявляє протизапальний та протифібротичний
ефект, збагачення мезангіального матриксу високомолекулярними формами полімеру являє собою ендогенний механізм обмеження ушкодження нирок при діабеті. Таким чином, дослідження метаболізму
ГК при цукровому діабеті підкреслюють залежність її біологічних ефектів від типу клітин і свідчать
про її важливість для гомеостазу тканин.
К л ю ч о в і с л о в а: гіалуронова кислота, CD44, позаклітинний матрикс, клітини гладеньких
м’язів судин, дермальні фібробласти, ендотеліальні клітини, мезангіальні клітини, цукровий діабет.
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загальнюючою рисою різноманітних
ускладнень цукрового діабету є наявність патологічних змін позаклітинного матриксу (ПКМ), які спостерігаються у разі
ураження нирок, очей, серцево-судинної системи, шкіри, периферичної та центральної нервових систем, опорно-рухового апарату тощо.
Головним чинником цих змін, які продемонстровано in vivo та in vitro на культурах клітин,
вважається підвищений рівень глюкози. Протягом останніх 10–1 років стало очевидним,
що зміни метаболізму та структури матриксу
стосуються не тільки його білкової, але і глікозаміногліканової складової теж, і, в першу
чергу, гіалуронової кислоти.
Гіалуронова кислота, або гіалуронан (ГК),
є обов’язковим компонентом позаклітинного матриксу тканин усіх хребетних. ГК складається з однакових дисахаридів глюкуронової
кислоти та ацетилглюкозаміну, що повторюються тисячі разів, і молекула може набувати величезної молекулярної маси (1–10 MДa).
Незважаючи на виключну простоту хімічної
будови, ГК має дуже широкий спектр біологічних функцій, який, узагальнюючи, можна
поділити на дві великі категорії: (1) регуляція
та підтримка структури ПКМ завдяки фізико-хімічним властивостям полімеру та його
взаємодії з іншими молекулами матриксу;
(2) прямий контроль поведінки клітин через

зв’язування зі специфічними клітинними рецепторами.
Зараз вже відомо, що метаболічні ефекти
ГК залежать від типу клітин, на які вона діє,
і від розміру молекули полімеру, а характер і
ступінь цієї залежності роблять ГК абсолютно
унікальною сполукою.
В останні роки відбувається стрімке змінення оцінки ролі ГК у функціонуванні клітин та тканин, і зараз ГК вже не сприймається
як інертний в’язкий заповнювач міжклітинного простору, а розцінюється як потужна і багатофакторна, але прихована система підтримки
гомеостазу, тобто постійного обміну інформацією між окремими клітинами та клітинами і
матриксом. Такий погляд на роль ГК потребує
чітких уявлень про вторинну структуру молекули, про механізми її взаємодії, щонайменше, з білками, про синтез та деградацію ГК і
регуляцію цих процесів, про шляхи передачі
сигналу від рецепторів ГК і про фактори, що
регулюють експресію цих рецепторів і параметри зв’язування їх з лігандом.
Слід підкреслити, що всі ці питання ще
далекі від вирішення, незважаючи на величезну і постійно зростаючу кількість досліджень
щодо ГК – за останні два роки було опубліковано більш ніж 1000 статей з різних аспектів
вивчення ГК. У ситуації, що сформувалася,
огляд і зіставлення виразних змін метаболізму

список скорочень: АМК – активні метаболіти кисню; ГК – гіалуронова кислота; ПКМ – позаклітинний
матрикс; GlcUa – D-глюкуронова кислота (D-glucuronic acid); GlcNAc-N-ацетил-D-глюкозамін (N-acetylD-glucosamine); HS – гепаран сульфат (heparan sulphate); CS – хондроїтин сульфат (chondroitin sulphate);
DS – дерматан сульфат (dermatan sulphate); KS – кератан сульфат (keratan sulphate); PG – протеоглікани
(proteoglycans); TGFbeta1 – трансформуючий фактор росту beta1 (transforming growth factor beta 1); PDGF –
фактор росту із тромбоцитів (platelet-derived growth factor); TNFalpha – фактор некрозу пухлин alpha (tumor
necrosis factor alpha); IL-1 – інтерлейкін-1 (interleukin-1); BMP-7 – морфогенетичний білок кісток, тип 7 (bone
morphogenetic protein-7); HGF – фактор росту гепатоцитів (hepatocyte growth factor); EGF – епідермальний
фактор росту (epidermal growth factor); CTGF- фактор росту сполучної тканини (connective tissue growth
factor); HAS – гіалуронансинтази – ензими, що синтезують ГК (hyaluronan synthases); CD44 – головний
рецептор гіалуронової кислоти (cluster of differentiation 44); LM – зв’язувальний модуль (link module); Lyve1-рецептор ГК лімфатичного ендотелію (lymphatic vessel endothelial hyaluronate receptor 1); HARE – рецептор ендоцитозу ГК (hyaluronan receptor for endocytosis); HAPLN – білки, що зв’язують ГК зі специфічними
CS-вміщуючими PG:агреканом, верзіканом, нейроканом та бревіканом (hyaluronan and proteoglycan binding
link proteins); TSG-6 – продукт гена 6, стимульований TNFalpha (tumor necrosis factor stimulated gene-6
protein); RHAMM – рецептор ГК-опосередкованої рухомості клітин (receptor for hyaluronic acid-mediated
motility); ICAM-1 – рецептор гетеротипової міжклітинної адгезії, тип 1 (intercellular cell adhesion molecule-1);
VCAM-1 – молекула клітинної адгезії судин, тип 1 (vascular cell adhesion molecule-1); TLR – Toll-рецептори, трансмембранні білки, тип 1 (toll-like receptor); IαI – інтер-α-інгібітор трипсину (inter-alpha-inhibitor);
ITI – білки родини інтер-α-інгібіторів трипсину; PαI – пре-α-інгібітор трипсину (pre-alpha-inhibitor); Smadбілки – внутрішньоклітинні медіатори передачі сигналу факторів TGFbeta та BMP (Sma/Mad); ERM-білки – білки, які зв’язують актин із плазматичною мембраною і є медіаторами змін цитоскелета (ezrin/radixin/
moesin); c-Met - рецептор HGF (mesenchymal-epithelial transition factor encodes a protein c-Met); Hyal – гіалуронідази, ферменти, які деградують ГК (hyaluronidases); VSMC – клітини гладеньких м’язів судин (vascular
smooth muscle cells).
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ГК, її акумуляції в матриксі і зв’язування з рецепторами, які зафіксовано в різних клітинах
під впливом діабетичного середовища (diabetic
milieu) in vivo та in vitro, можуть бути корисними не тільки для усвідомлення ролі ГК в ускладненнях діабету, але і для аналізу спірних
або суперечливих питань відносно ГК per se.
структурні та фізико-хімічні
властивості гіалуронової кислоти
Вперше ГК було виділено у 1934 р. зі скловидного тіла ока Карлом Мейєром, а зараз її
наявність продемонстровано в усіх тканинах
організму хребетних [1]. ГК є високомолекулярним глікозаміногліканом (ГАГ), який
складається з дисахаридів D-глюкуронової
кислоти (GlcUA), що повторюються, та N-ацетил-D-глюкозаміну (GlcNAc), які з’єднані між
собою виключно β-глікозидними зв’язками [1]
(рис. 1). На відміну від інших ГАГ, ГК не може
бути сульфатована, ніколи не приєднується до
корових білків, не зазнає ніяких модифікацій
після полімеризації і є абсолютно консервативною з еволюційної точки зору [1, 2]. Навіть за
норми ГК є дуже полідисперсною за розміром
(10–107 Дa), а під впливом певних фізіологічних та патологічних факторів ГК представлена значно меншими фрагментами (4–1000
сахаридів) [3], або, навпаки, формує величезні
кабелеподібні структури [4]. Таким чином, з
одного боку, ГК дуже проста за хімічною будовою, а з другого, ця проста хімічна будова має
забезпечити унікальні фізико-хімічні властивості полімеру, пряму взаємодію ГК з білками (чи іншими біомолекулами) і специфічне
зв’язування з різними клітинними рецепторами, що активує різні сигнальні каскади, тобто
забезпечити неймовірно широкий спектр біологічних функцій.

Крім того, важливою рисою ГК є залежність клітинної відповіді від її розміру, що
обумовило виникнення уявлення про інформаційну цінність полімеру [3]. Вважається,
що збагачений ГК глікокалікс навколо клітин
(або перицелюлярний матрикс) еволюційно
передував виникненню позаклітинного матриксу тканин, і ця первинна ГК мала тільки
структурне значення. Однак у ході еволюції,
хребетні набули здатності до утворення ГК
різного розміру (у відповідь на вплив навколишнього середовища) завдяки деградації
високомолекулярної ГК гіалуронідазами і за
дії АМК (активних метаболитів кисню), та,
можливо, завдяки ГК-синтезуючим ензимам
(див. відповідні розділи). Ці різні за розміром
фрагменти ГК почали діяти як інформаційні
молекули, активувати різні сигнальні каскади
«стану небезпеки» всередині клітин і включати механізми захисту і виживання організму,
тобто набули біологічних функцій, відмінних
від функцій високомолекулярної ГК. У сучасних хребетних такі олігосахариди впізнаються
високоспецифічними білками і рецепторами.
Слід підкреслити, що утворення цих інформативних вуглеводів, які могли еволюціонувати
від первинних фрагментів ГК, не потребує генетичного шаблону, а інформаційна щільність
ГК вища, ніж інформаційна щільність нуклеїнових кислот та білків.
Для розуміння біологічних функцій будьякої сполуки, перш за все, необхідно з’ясувати
її конформацію в розчині. Незважаючи на те,
що хімічну будову ГК було встановлено більш
ніж 0 років тому, єдиної моделі ГК у розчині
не існує. Протиріччя між існуючими моделями можуть бути зведені до питання щодо
стабільності водневих зв’язків, які опосередковані молекулою води, між амідною та кар-

Рис. 1. Хімічна структура гіалуронової кислоти. D-глюкуронова кислота – GlcUA, N-ацетил-D-глюкозамін – GlcNAc
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боксильною групою сусідніх GlсNAc та GlcUA
(рис. 2, А). Якщо ці зв’язки стабільні, як стверджує класична модель [, 6], то ГК у розчині
являє собою стрічкоподібну антипаралельну
двократну спіраль з регулярно розташованими
гідрофобними «плямами», які утворюються з
восьми суміжних –СН груп. Водневі зв’язки
та гідрофобні взаємодії між антипаралельними ділянками підтримують вторинну структуру (рис. 2, Б) і обумовлюють взаємодію різних
молекул ГК, що веде до утворення супрамолекулярної третинної структури (рис. 2, В) та
забезпечує існування нескінченної мережі високомолекулярної ГК у розчині. Тільки численність слабких кооперативних сил (гідрофобні
взаємодії і водневі зв’язки) у високомолекулярній ГК здатна протистояти електростатичному
відштовхуванню негативно заряджених молекул, тому ГК розміром < 20 дисахаридів не утворює супрамолекулярних агрегатів, а виразна
агрегація спостерігається тільки для молекул
розміром > 300 дисахаридів [6]. Ці спостереження лягли в основу часткового пояснення

головного питання біології ГК – яким чином
така проста хімічна структура утримує таку
величезну кількість інформації, і, зокрема,
чому біологічна активність ГК залежить від її
розміру. Біологічна активність первісно властива ланцюгам ГК, але утворення третинних
структур маскує пряму взаємодію ГК з рецепторами або іншими білками, яка знов виявляється за денатурації третинних структур [6].
Таким чином, біологічні властивості ГК контролюються переходами між вторинною та третинною структурами, і вся величезна кількість
інформації знаходиться в молекулі ГК per se.
Альтернативний погляд на структуру ГК
у розчині сформульований у, так званій, «динамічній» моделі [7, 8]. Ця модель базується на швидкому (у піко- або наносекундній
шкалі) обміну молекулами води між різними
амідними та карбоксильними групами, тобто
на нестабільності водневих зв’язків. Тоді ГК
у розчині може бути зображеною як ансамбль
стиснутих структур із транзиторним утворенням коротких двократних, навіть чотирикрат-

А

Б

В

Г

Рис. 2. Моделі гіалуронової кислоти. А – молекула води бере участь у формуванні вторинної структури
ГК, утворюючи водневий зв’язок між амідною та карбоксильною групами сусідніх GlCNAc і GlcUA;
Б – класична модель структури ГК: молекули ГК розміщені антипаралельно і зв’язуються одна з одною
завдяки гідрофобним «плямам» (темні ділянки) та водневим зв’язкам (стрілки) [5]; В – схематичне
зображення нескінченної мережі, що утворюють молекули ГК, перекриваючи одна одну, згідно з класичною моделлю [5]; Г – динамічна модель структури ГК: найвірогідніші конформації молекули (50
сахаридних залишків) накладені на два центральних сахариди; ланцюг приймає форму чотирикратної
спіральної структури (приклад позначено зірочкою) [9]
8
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них (рис. 2, Г ), згідно з останнім варіантом
моделі [9], спіралей і швидкими хаотичними
змінами конформації. Динамічна модель пояснює різні біологічні ефекти ГК специфічним
зв’язуванням з різними білками [8]. Специфічність взаємодії ГК (навіть її коротких фрагментів) з певним білком стабілізує конформацію молекули і обумовлює певний біологічний
ефект. Це означає, що інформаційний зміст
ГК знаходиться не в самій молекулі, а в її здатності взаємодіяти з різними білками.
Щодо фізико-хімічних властивостей полімеру [1, 10, 11], то тут спостерігається узгодження поглядів прихильників класичної та
динамічної моделей. У розведених розчинах
ланцюги ГК приймають напівгнучку випадкову спіральну конформацію і займають великі
гідродинамічні домени з низькою щільністю
сегментів ланцюга (рис. 3). Це відбувається
завдяки великій молекулярній масі ГК, локальній жорсткості, яка виникає через великий об’єм мономерних одиниць, відсутності
обертання навколо глікозидних зв’язків і стабільним (класична модель) або нестабільним
(динамічна модель) водневим зв’язкам. Навіть
за незначного підвищення концентрації розчинів ГК виникає перекриття доменів, зменшення їхнього розміру та взаємопроникнення,
що веде до драматичного збільшення в’язкості
завдяки утворенню мережі міжмолекулярних
взаємодій. Розчини ГК характеризуються високою ступінню віско-еластичності, і в разі
прискорення течії молекули вистроюються в напрямку течії, що веде до зменшення
в’язкості. ГК є високогідрофільним полімером,
і у присутності води молекули ГК збільшують
об’єм у 1000 разів. Карбоксильні групи GlcUA
надають ГК поліаніонний характер за фізіологічних умов.
Таким чином, стан ГК у матриксі багатьох тканин in vivo (рідкі сполучні тканини,
хрящ, мозок, глікокалікс ендотелію) та in vitro
під час утворення перицелюлярного обідка
(«coat») навколо окремих клітин та взагалі в
матриксі культивованих клітин може відповідати напівгнучкій випадковій спіральній конформації [10, 12]. Але у стиснутому (crowded)
середовищі, тобто всередині клітини (де також
існує ГК), між клітинами або за взаємодії з
багатьма клітинами одночасно [4], ГК зазнає
конформаційних змін і нагадує конденсовані
стержні чи кабелі, утворення яких потребує
існування первісної здатності до формування
упорядкованих структур та асоціації молекул
[13].
Існування упорядкованих структур та
супрамолекулярних асоціацій є одним із клюISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5

Рис.3. Доменна структура ГК, яка побудована
з одночасним урахуванням нестабільності водневих зв’язків й існуванням гідрофобних «плям» у
молекулі полімеру (темні ділянки) [10]

чових моментів класичної моделі ГК у розчині,
і в рамках цієї моделі утворення таких форм
ГК не викликає питань. У рамках динамічної
моделі такі стабільні конформації потребують
взаємодії з білками, що не узгоджується з демонстрацією спіральних ланцюгів, упорядкованих конденсатів та фібрилярних агрегатів
ГК на штучних, небіологічних, поверхнях
(слюда або графіт) [13, 14]. Вважається, що це
явище пов’язане з поліелектролітними властивостями ГК, які забезпечують внутрішньомолекулярні асоціації в розведених розчинах і
міжмолекулярні – в концентрованих. У цьому
разі структурована вода на небіологічних поверхнях має виконувати ту роль, яку виконує
crowded-середовище всередині чи на поверхні
клітин. Автори пропонують своє розуміння
[14] різниці між біологічними ефектами високо- та низькомолекулярної ГК. Розмір ГК
обумовлює статистичну перевагу для певної
конформації молекули, що, у свою чергу, обумовлює перевагу взаємодії з певним білком і,
отже, певний біологічний ефект. Можливо, ця
точка зору є своєрідним компромісом між двома теоріями (класичною і динамічною) пояснення залежності біологічного ефекту ГК від її
розміру: дійсно, вся інформація знаходиться в
самій молекулі, але клітина здатна сприйняти
цю інформацію тільки через зв’язування ГК зі
специфічними білками. Спектр білків, з якими зв’язується ГК, є дуже широким, експресія
і регуляція цих білків різна для різних клітин.
9
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Деякі з цих білків виконують декілька функцій, тобто різноманітність функцій ГК може
дійсно обумовлюватися різноманітністю ГКзв’язувальних білків.
синтез гіалуронової кислоти
ГК утворюється хребетними (і деякими хордовими тваринами), грампозитивними
стрептококами, грамнегативною Pasteurella
multocida та вірусом водорості Chlorella [2]. ГКсинтази хребетних мають багато спільних рис
із синтазами хітину. Існує думка, що вони утворюють одну генетичну надродину. Вважається,
що ГК-синтази про- та евкаріотичних організмів з’явилися незалежно, а схожість синтезу
ГК є зразком функціональної конвергенції
[1]. ГК-синтази (HAS, ЕС 2.4.1.212) належать
до групи глікотрансфераз, вони синтезують
ГК з UDP-GlcNAc та UDP-GlcUa у присутності Mg2+. HAS не потребують праймерів,
ініціюють біосинтез ГК de novo й інвертують
α-зв’язки UDP-сахаридів у β-зв’язки ГК. HAS
є біфункціональними ензимами, які забезпечують утримання і каталізують перенесення
двох різних моносахаридів, що вступає у протиріччя з відомим постулатом глікобіології –
один ензим – один глікозидний зв’язок. ГК
утворюється як вільний глікан без з’єднання
з білками або ліпідами, що теж є унікальною
рисою для глікокон’югатів хребетних. HAS є
інтегральними мембранними білками, і одночасно із синтезом ГК виштовхують зростаючу
молекулу в позаклітинний простір, що є абсолютно унікальним для синтезу макромолекул.
Слід підкреслити, що всі перелічені функції
[2] виконуються білками з досить невеликим
розміром – 64 кДa у хребетних і 42 кДa у
стрептококів.
ГК, на відміну від синтезу інших ГАГ,
нарощується з редукуючого кінця ланцюга (за
виключенням HAS вірусу водорості Chlorella,
рекомбінантних ензимів та Pasteurella multocida)
[1,2,16–18]. Тобто синтез ГК може бути представлений наступним рівнянням: ГК-GlcNAcUDP + GlcUa-UDP + GlcNAc-UDP → UDP
+ UDP + ГК-GlcNAc(β1,4)GlcUa(β1,3)GlcNAcUDP. Гідроліз нового зв’язку ГК-UDP зупиняє
ріст ланцюга, оскільки неактивована ГК не
може бути донором у трансферазній реакції.
Навіть пропонується, що цей факт може мати
біологічне значення.
Для жодного представника групи HAS не
існує вирішеної тривимірної структури, тому
вся інформація щодо їхньої структури і топології отримана непрямими методами (порівнянням з іншими мембранними білками з уже
10

відомою структурою, сайтспрямований мутагенез, доступність для дії протеаз, доступність
субстратів, аналіз fusion-білків). Вважається, що HAS стрептококів та хребетних складаються з N-термінальної, центральної (яка
відповідає за ензиматичні властивості білка)
та C-термінальної частин [2,17–21]. Модель її
представлено на рис. 4.
Центральна частина має чотири трансмембранні домени (HAS стрептококів) та два домени, які асоційовані з мембраною. HAS евкаріотів містить два додаткові трансмембранні
домени (роль яких невідома) завдяки додатковим 140 амінокислотам з C-термінального
кінця. Для всіх доменів передбачається структура β-складок, хоча існують дані і на користь
їхньої можливої α-спіральної структури [19].
Активний центр ензиму утворюється завдяки кластеру з чотирьох консервативних Сys,
і єдине відоме місце зв’язування UDP-сахаридів (Asp-Ser-Asp) розташоване поряд з ним
на внутрішньому боці мембрани (рис. 4, А).
Показано, що активність стрептококових HAS
залежить від фосфоліпідного оточення [21],
інформація відносно HAS хребетних має суперечливий характер, але, найімовірніше, що
і вони є ліпідзалежними [2]. Це пояснює, зокрема, відомі труднощі у разі отримання активних HAS із використанням детергентів. Таким
чином, міжмолекулярний ансамбль білків та
ліпідів утворює ГК і формує пору в ензимі,
крізь яку зростаюча ГК має виходити назовні
(рис. 4, Б, В). Для пояснення механізму синтезу, завдяки якому один білок здатен одночасно синтезувати ГК і виштовхувати її назовні, було сформовано, так звану, маятникову
гіпотезу [17, 21], яка пропонується для HAS
стрептококів і хребетних. Згідно з нею, кожний з двох рухомих функціональних доменів
HAS має одне місце зв’язування для GlcUaабо GlcNAc-UDP, одне місце зв’язування для
ГК-GlcNAc- або ГК-GlcUa-UDP та виконує
одну з двох глікозилтрансферазних функцій
(ГК β1,3GlcUa або ГК β1,4GlcNAc трансферази).
Активність доменів реципрокна: коли один з
них зв’язує UDP-сахарид як акцептор, другий
є активним як трансфераза. ГК переміщується
від одного до іншого домену, полімер подовжується і виходить у позаклітинний простір.
Згідно з іншою гіпотезою [16], існує одне
спільне місце зв’язування для UDP-GlcNAc і
UDP-GlcNAc-ГК і друге – для UDP-GlcUa і
UDP-GlcUa-ГК, а ГК переміщується від одного до іншого місця зв’язування. Фермент сам
по собі не утворює пору і не здатен до транслокації ГК у позаклітинний простір, тому пропоISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5
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Рис. 4. Модель топології ферментів, які синтезують гіалуронову кислоту (HAS) [17, 19, 20].
(А) Показано різницю між HAS стрептококів та HAS хребетних тварин. Перші мають чотири
трансмембранні домени (1,2,4,5) та два домени, які асоційовані із клітинною мембраною (3,6). Для
других, більших за молекулярною масою (позначені смугастими стрічками), припускається існування
двох додаткових трансмембранних доменів. На схемі показано залишки Cys (226, 262, 281, 367), які
формують активний центр, та послідовність Asp–Ser–Asp, яка відповідає за зв’язування UDP-сахаридів. Імовірне місце зв’язування UDP-сахаридів позначене пунктиром.
(Б) Організація доменів 1–6. Оскільки позаклітинні петлі HAS між доменами 1 і 2 та доменами 4
і 5 дуже короткі, то пропонується фізична взаємодія між ними, взаємодія між доменами 2 і 4 реалізується завдяки зв’язку між Lys48 і Glu327 (позначені в білому прямокутнику). Чорним кольором
показано пору, через яку ГК транслокується в позаклітинний простір.
(В) Комплекс HAS з ліпідами, які підтримують існування пори і сприяють транслокації ГК (поперечна
проекція). Чотири трансмембранні домени (1, 2, 4, 5) показано світло-сірими колами, два домени, асоційовані з мембраною (3, 6), – темно-сірими прямокутниками, шістнадцять молекул ліпідів – чорними
овалами, молекула ГК – смугастим шестикутником
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нується, що ці функції виконує система ABCтранспортерів (multidrug resistance system) [22].
Однак показано, що трансфекція генів HAS в
організми тварин, які взагалі не продукують
ГК, також веде до транспортування ГК, тобто ці транспортери мають бути неспецифічними саме для ГК, що малоймовірно. Можливо,
що у проходженні ГК крізь мембрану беруть
участь обидва механізми [2].
Слід підкреслити, що ці гіпотези мають
достатньо умоглядний характер, оскільки для
всіх HAS продемонстровано існування тільки
одного можливого місця зв’язування для UDPсахаридів (Asp-Х-Asp – класичний мотив для
майже всіх інших глікозилотрансфераз). Тобто як 0 років тому, коли було запропоновано
першу модель синтезу ГК, ми не знаємо скільки існує місць зв’язування для UDP-сахаридів
і ГК, не розуміємо механізм зв’язування їх з
ензимом, не знаємо як реалізується подвійна
глікозилтрансферазна активність і чому припиняється синтез ГК [2].
Проблема механізму зупинки синтезу ГК
безпосередньо стосується феномену існування
трьох різних генів HAS у хребетних – HAS1,
2 і 3 [2,1,18,23]. Ці дуже консервативні гени
розташовані на різних хромосомах, їхні білкові продукти схожі (0–70% ідентичності),
але вони синтезують ГК з різною молекулярною масою і мають різну ензиматичну
активність. HAS1 продукує ГК з молекулярною масою ~2 × 106 Дa, HAS2 – >2 × 106 Дa, а
HAS3 – <2 × 10 до 3 × 10 Дa. За величиною
активності – HAS1< HAS2 < HAS3. Причина
цього феномену невідома, але показано, що заміна тільки однієї амінокислоти може і зменшувати, і збільшувати молекулярну масу ГК
[24, 2].
Існування у хребетних трьох ізоензимів
HAS потребує відповіді на два запитання – (1)
чи присутні HAS1,2,3 в однаковій пропорції в
усіх клітинах і (2) чи однаковою є регуляція їх
експресії. Тим більше, що експресія HAS1,2,3
протягом ембріогенезу змінюється в різних
тканинах по-різному [26], i ген HAS2, можливо, відіграє найважливішу роль у розвитку
хребетних. За відсутності HAS2 ембріони мишей гинуть на 10-й день через недорозвинення
серця і судинної системи [27], а його оверекспресія в курячих ембріонів веде до гіпотрофії
кінцівок [28].
Аналіз даних щодо експресії HAS і синтезу ГК в різних тканинах, клітинах різного
походження та під впливом різних чинників
об’єктивно є дуже складним. По-перше, фактично ми можемо тільки припускати як побу12

довані ці ензими і як вони діють. По-друге,
латентні HAS локалізовані на шляху у напрямку ендоплазматичний ретикулум – апарат Гольджі – плазматична мембрана і активуються тільки після включення в мембрану
[29]. По-третє, одержання антитіл, які б дозволяли імунодетекцію нативних HAS1,2,3,
залишається проблематичним [2]. І, нарешті,
застосування непрямих показників експресії
HAS вимагає обережності – визначення ГК
за допомогою ГК-зв’язувальних білків не є інформативним відносно її молекулярної маси;
включення радіоактивних попередників, яке
дозволяє оцінити розмір ГК, потребує контролю її деградації; утворення перицелюлярних
оболонок (coats) обумовлюється не тільки синтезом ГК, до речі, усіма ізоензимами HAS, а і
зв’язуванням ГК з CD44.
Проте автори численних оглядових статей
[2,18, 30–33], присвячених вивченню регуляції
експресії HAS і синтезу ГК одностайно дають
негативну відповідь на обидва питання: (1)
чи присутні ізоферменти HAS в різних клітинах у різній пропорції і (2) чи регуляція експресії їх для різних клітин різна. Наприклад,
тільки для клітин мезенхімного походження
було чітко показано, що експресія мРНК для
HAS1,2,3 залежить від типу клітин [34]. Різні
ростові фактори теж по-різному впливають на
спектр мРНК для HAS 1,2,3 [34–37]. Зокрема,
у мезотеліальних клітинах PDGF-BB найбільше стимулює HAS2, але HAS2 нечутлива до
TGFbeta1. У фібробластах шкіри TGFbeta1
стимулює HAS1 та HAS2, але пригнічує HAS3,
хоча PDGF-BB і EGF стимулюють експресію
РНК усіх трьох генів. У синовіальних фібробластах TGFbeta1 стимулює виключно HAS1.
Крім того, зміни в експресії мРНК не завжди корелюють зі змінами експресії білків HAS
і зі змінами продукції ГК. Тобто стимуляція
може обумовлюватися синтезом білка de novo,
але може бути пов’язаною і з активацією вже
існуючого білка.
Яскравим прикладом складності регуляції
HAS і її можливого органозалежного характеру
є ендотеліальні клітини. Хоча ГК утворюється
різними ендотеліальними клітинами [38–47],
модуляцію її синтезу чітко продемонстровано
тільки для тканин ока: ендотеліальні клітини
трабекулярної сітки, роговиці та судин сітківки відповідають на TGFbeta1 та PDGF-BB
збільшенням експресії виключно HAS2 на рівні мРНК і білка та підвищенням синтезу ГК
[41–43]. В усіх інших випадках має місце регуляція зв’язування ГК на поверхні ендотеліальних клітин [40, 44–46]. Єдиним виключенням є
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недавно продемонстрована стимуляція синтезу
ГК в ендотелії пупкової вени течії крові [47],
що свідчить про васкулопротекторну функцію
ендотеліальної ГК. На користь можливої органозалежної експресії ізоензимів HAS говорять
також дані для клітин нирок – складається
враження, що синтез ГК з великою молекулярною масою у нирках обумовлюється виключно
HAS2, оскільки експресію мРНК HAS1 не виявлено в тубулярному епітелії та мезангіальних
клітинах людини, лінії клітин нирок щурів та
лінії клітин нирок собаки [48–1]. Таким чином, дійсно, і експресія різних ізоформ HAS
хребетних, і характер та механізм регуляції їх
є клітино-, тканино- та, можливо, навіть органозалежними.
гіаладгерини
Різноманітність біологічних функцій ГК
може бути наслідком існування широкого
спектра білків, з якими вона зв’язується, гіаладгеринів, а інформація відносно молекулярної основи їхньої взаємодії з ГК є дійсно важливою, незалежно від того чи детермінується
взаємодія з певним білком певною конформацією ГК чи, навпаки, взаємодія з певним білком детермінує певну конформацію ГК.
Багато білків взаємодіють з ГК через
спільний специфічний домен, так званий
зв’язувальний модуль (Link module, LM) [2].
До цих білків належать рецептори ГК – CD44,
рецептор лімфатичного ендотелію (Lyve-1) та

А

TSG-6

рецептор ендоцитозу ГК (HARE); специфічні
хондроїтин сульфат (CS)-вміщуючі протеоглікани (CSPG), функція яких пов’язана з підтримкою структури тканин (агрекан, верзікан,
нейрокан, бревікан); чотири білки, які зв’язують
саме ці протеоглікани та ГК (hyaluronan and
proteoglycan binding link proteins, HAPLN) [3].
До родини білків з LM також належить TSG6 (продукт гена 6, стимульованого TNFα). Це
найпростіший у родині, невеликий за розміром
(3 кДa) білок, експресія якого практично відсутня в здорових дорослих тканинах, але upрегулюється при багатьох фізіологічних та патологічних станах, які пов’язані із запаленням
та ремоделюванням тканин [4]. Порівняння
амінокислотної послідовності LM у TSG-6 і в
інших білках родини показало велику ступінь
консервативності багатьох амінокислот, включаючи чотири Cys, зв’язки між якими є детермінуючими для утворення тривимірної структури. Структуру LM для TSG-6 [] показано
на рис. , А.
Ця структура являє собою «консенсусний
вигін» для всієї родини LM і застосовується як
шаблон для моделювання структур LM інших
гіаладгеринів. Дослідження конформації LM за
взаємодії з ГК [6] показало, що структура домену забезпечує формування ГК-зв’язувальної
поверхні на одному боці молекули, збираючи
функціональні амінокислоти з різних частин
послідовностей (рис. , Б). Амінокислоти Lys11,
Tyr12, Tyr9, Phe70, Tyr78, утворюють, так зва-

Б

Рис. 5. Структура ГК-зв’язувального модуля TSG-6 [55, 56]. А – зв’язувальний модуль TSG-6 (консенсусний, LM типу А) – складається з двох α-спіралей і двох антипаралельних β-складчатих ділянок:
S1, до якої входять смуги β1, β2 та β6, і S1, до якої входять смуги β3, β4 та β5; Б – структура модуля
утворює «зв’язувальну щілину» для взаємодії з ГК, ключові амінокислоти «щілини» відмічено білим.
Показано, що нередукуючий кінець октасахариду ГК знаходиться біля Tyr78 та Arg81
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ну, «зв’язувальну щілину» в модулі типу А, і
вони разом з Arg81 (зв’язується через сольовий
місток) є ключовими у взаємодії TSG-6 із ГК.
Мінімальна кількість моносахаридів, яка забезпечує максимальну афінність і повну взаємодію з білком, дорівнює семи (а не восьми,
як було визначено раніше []). Редукуючий
кінець олігосахаридів ГК завжди знаходиться біля Tyr78 та Arg81, а нередукуючий – біля
Lys11, що свідчить про існування полярності у
зв’язуванні ГК з TSG-6.
Родину LM-вміщуючих білків може бути
поділено на три групи (A,B,C) за розміром їхнього ГК-зв’язувального домену [2]. Домени
типу A сформовані з одного LM, (~ 90 амінокислот), і прототипом є TSG-6. Домени типу
B також складаються з одного LM, але вони
розширені за рахунок N- та C-термінальних
бокових послідовностей і мають 10 амінокислот. Найвідомішим і найкраще вивченим
представником цієї групи є головний рецептор ГК – CD44. Недавні дослідження [7]
його кристалічної структури показали, що додаткові амінокислоти, які формують розширення LM, не беруть участь у взаємодії з ГК
(рис. 6), тобто значення їх, можливо, полягає
у підтримці відповідної конформації «щілини»
зв’язування. Дійсно, усі амінокислоти, що безпосередньо відповідають за формування щілини зв’язування (найважливішими є His96,
Ile100, Ala103 i Arg4) знаходяться поза розширенням LM.

А

Специфічність взаємодії ГК з CD44 полягає також у відсутності СН-π «стакінг –
зв’язків» з ароматичними амінокислотами
(типовими для білково-вуглеводних комплексів) і відсутності іонних зв’язків, тобто CD44
утримує ГК завдяки тільки водневим зв’язкам
та силам Ван-дер-Ваальса. Це відрізняється
від висновків попереднього дослідження тих
самих авторів [8], але говорить на користь
зробленого в роботі припущення, що CD44 (і
Lyve-1) можуть бути взагалі сторонніми для
надродини. Найважливішим висновком дослідження кристалів CD44 у разі зв’язування
з ГК [7] є існування двох конформаційних
форм рецептора: перша, де ключовий Arg4
(або Arg41 для CD44 людини) вступає у тісний
контакт з ГК, і друга, де Arg4 є орієнтованим
інакше, і цей контакт значно слабший. Пропонується, що перша конформація відповідає активованому стану CD44, тобто високій афінності зв’язування з ГК, а друга (яка нагадує
конформацію вільного CD44) – неактивованому. Тоді відщеплення залишків сіалової кислоти N-зв’язаних «комплексних» олігосахаридів,
які приєднані до Asn2 і Asn 120, можуть незалежним чином ініціювати перехід неактивної
конформації CD44 в активну [9]. З’ясування
цього питання потребує структурного аналізу
нативної глікозильованої форми CD44. Мінімальний розмір молекули ГК, що зв’язується
з CD44, дорівнює шести моносахаридним залишкам, а вісім сахаридів потрібно, щоб повністю зайняти зв’язувальну поверхню CD44.

Б

додатковий
фрагмент
для ГК-зв’язувальних доменів
типу В

Рис. 6. Структура ГК-зв’язувального модуля CD44 (LM типу В) [57]. А – показано додатковий фрагмент доменів типу В, який утворюється за рахунок N-термінального (смуга β0) і С-термінального
(смуги β7, β8, β9) розширення модуля типу А; Б – ключові амінокислоти, які відповідають за взаємодію з ГК, знаходяться поза розширенням модуля; розширення відзначено темно-сірим кольором
14
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До родини LM-вміщуючих білків з LM
типу В належить також рецептор Lyve-1 – рецептор ГК ендотелію лімфатичних судин і вузлів [60]. Структура його LM дуже схожа на LM
CD44 (7% гомології), характеристики здатності до зв’язування майже однакові з CD44,
він також активується деглікозилюванням двох
Asn (3 та 130).
Домени типу C (~ 200 амінокислот) утворені з двох LM, які розміщені поряд [2]. Вони
присутні у СSPG (агрекан, верзікан, нейрокан
та бревікан) та у чотирьох споріднених HAPLN,
які побудовані з імуноглобулінового домену та
двох LM [3]. Взагалі, вперше LM було ідентифіковано саме для HAPLN-1 (зв’язувального
білка хряща). Структура доменів типу С залишається невизначеною, і можливі моделі їхньої
структури побудовані на основі TSG-6. [8].
Запропонована структура ГК-зв’язувального
модуля агрекану (рис. 7, А) пояснює здатність
CSPG взаємодіяти з ГК без участі HAPLN.
Модель ГК-зв’язувального модуля HAPLN-1
(рис. 7, Б) передбачає існування шести можливих ГК-зв’язувальних амінокислот у першому
LM і тільки чотирьох – у другому. Це корелює
з даними відносно мінімального розміру (десять) олігосахаридів, які здатні конкурувати з
ГК за зв’язування з HAPLN-1 [61]. Обидва LM
у домені типу С мають клиноподібну форму,
що веде до формування м’якого вигину для
зв’язування з ГК. Ароматичні залишки утворюють кластери на протилежному боці домену, які ідеально підходять для зв’язування з
іншими білками, тобто для агрегації HAPLN з
CSPG на одній молекулі ГК (рис. 7, В) і утво-
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HAPLN1

рення упорядкованих суперспіральних структур.
До родини LM-вміщуючих гіаладгеринів
також належать рецептори ендоцитозу ГК –
(HARE, або стабілін-1, або FEEL-2, або Fex-2).
Ці рецептори реалізують кліренс ГК і, можливо, CS, із кровоносної та лімфатичної систем
[62]. Чотири консервативні Cys (які наявні в
усіх LM-вміщуючих білках) роблять модуль
найвірогіднішим місцем зв’язування ГК і для
HARE.
ГК може взаємодіяти з білками, які не
вміщують LM. Одну з таких груп складають,
так звані, «білки-мандрівники», які зв’язують
ГК і всередині клітин, і на їхній поверхні [2,
63]. Безумовно, вони мають значення для транспортування ГК, але навіть механізм переходу
цих білків до плазматичної та ядерної мембрани є невідомим. Показано тільки, що цей механізм не пов’язаний зі стандартним секреторним транспортуванням за участю сигнальних
пептидів. Загалом, «білки-мандрівники» залучені до регуляції клітинного циклу, сигналінгу
та мітохондріально-ядерних взаємодій. Одним
з найважливіших (і найкраще вивчених) представників цієї групи є рецептор ГК-опосередкованої рухомості клітин (RHAMM) [63, 64].
RHAMM експресується на поверхні клітин, у
цитоскелеті, ядрі та мітохондріях і координує
клітинний цикл, адгезію та рухомість клітин.
RHAMM – це продукт одного гена, але завдяки альтернативному сплайсингу і посттрансляційній модифікації існує декілька форм білка. RHAMM має доменну структуру, і домен,
який існує в усіх ізоформах RHAMM, міс-
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ȼ

Рис. 7. Моделі взаємодії ГК з доменами типу С. А – агрекан, сірим кольором позначено ділянки можливого зв’язування ГК, чорним – ділянки зв’язування, які притаманні тільки агрекану і відрізняють
його від інших CSPG; Б – HAPLN-1, сірим кольором позначено ділянки можливого зв’язування ГК,
розташування LM відрізняється від випадку А. В – зв’язування агрекану і HAPLN1 з одним ланцюгом
ГК передбачає існування високоупорядкованих спіральних структур [58]
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тить ГК-зв’язувальну послідовність амінокислот – ВХ7В, α-спіраль, де В – це Lys або Arg, а
Х – різні основні амінокислоти. У внутрішньоклітинній формі RHAMM ця послідовність
вважається відповідальною за взаємодію з кіназою, яка регулюється екстрацелюлярними
сигналами (Erk). Функції RHAMM частково
перекриваються функціями CD44 [64], і експресія RHAMM на поверхні клітини до деякої
міри компенсує відсутність CD44 [6].
Вважається, що ICAM-1 теж є рецептором ГК [66,67]. Власне кажучи, ICAM-1 – це
рецептор гетеротипової міжклітинної адгезії,
який експресується різними типами клітин, і
особливо важливим є для руху лейкоцитів і реалізації взаємодії клітина–клітина в імунологічній відповіді [68]. ICAM-1 містить послідовність ВХ7В, і пропонується, що ВХ7В причетна
до взаємодії ICAM-1 з ГК [67]. Крім RHAMM
і ICAM-1 послідовність ВХ7В показано в багатьох гіаладгеринах – CD44, HAPLN-1, ензимах, що деградують ГК, агрекані, верзикані
та TSG-6 [69], і три перші білки навіть здатні
зв’язувати ГК через ВХ7В. Вона об’єднує гіаладгерини, що вміщують і не вміщують LM,
тобто свідчить про можливу модуляцію механізму зв’язку ГК з окремим білком, але, в
цілому, механізм зв’язування ГК з ВХ7В залишається нез’ясованим.
Важливе місце серед гіаладгеринів, що
не містять LM, займає лейлін, широко розповсюджений інтегральний мембранний білок
( кДa), який бере участь у міграції клітин
[70]. Цей білок через внутрішньоклітинний
домен зв’язаний з білками цитоскелета (талін,
езрин і мерлін), а його екстраклітинний домен
взаємодіє з ГК [70,71]. Екстраклітинний домен
лейліну не містить послідовності ВХ7В і LM,
але він схожий з лектинами С-типу, які гомологічні з LM []. CD44 і лейлін мають багато спільних функціональних рис, що робить
дослідження останнього (які тільки почалися) дуже важливими для розуміння можливої
взаємодії їх.
Слід зупинитися ще на одному типі рецепторів для ГК – Toll-рецепторах (TLR), які
належать до IL-1 родини рецепторів, залучені
до активації імунокомпетентних клітин у разі
бактеріальної інфекції, і зв’язують виключно
короткі (4–6 сахаридів) фрагменти ГК. TLR
також ідентифіковано на ендотеліальних,
дендритних клітинах, епітелії легень і нирок
[72–7], клітинах меланоми [76]. Хоча TLR
вивчаються дуже інтенсивно, і показано, що
їхня взаємодія з фрагментами ГК причетна до
стимуляції запальних процесів під час ушкодження тканин [73–7], регуляції метаболізму
16

кісток [77], інвазивності пухлин [76], механізм
зв’язування TLR з ГК залишається невизначеним.
Існують також білки, які, на відміну від
перелічених вище, з’єднуються з ГК ковалентним зв’язком [8, 2, 78]. Цими білками є важкі ланцюги білків родини інтер-α-інгібіторів
трипсину (ITI) – інтер-α-інгібітор трипсину
сироватки крові (IαI), який утворюється в печінці, і пре-α-інгібітор трипсину (РαI), який
може утворюватися і локально у тканинах під
час запалення. Білки родини ITI – це незвичайний протеоглікан, який містить кілька різних поліпептидів (рис. 8, А) Легкий (16 кДа)
ланцюг бікуніну (класичний інгібітор трипсину) є спільним для всієї родини, і до нього
за Ser10 приєднаний CS (~ 1 моносахаридів).
Найменш сульфатована частина CS утворює
ефірний зв’язок (рис. 8, Б) між внутрішнім
галактозаміном (GalNAc) і С-термінальною
Asp інших поліпептидів, так званих важких
(~ 7 кДa) ланцюгів (HC). Ці поліпептиди є
продуктами різних генів, але майже на 90%
гомологічні. У людини IαI утворюється приєднанням HC1 та HC2 до CS, а РαI – приєднанням HC3. У процесі овуляції та у разі запалення відбувається перенесення ланцюгів HC1,
HC2 і HC3 від IαI і РαI до ГК. Перенесення
відбувається трансестерифікацією за участю
TSG-6, і ланцюги приєднуються до GlCNAc
(для HC3 потрібен ще інший, неідентифікований фактор). Така модифікація ГК веде до
її агрегації та утворення поперечних зшивок
через нековалентні взаємодії між різними HC
і, можливо, взаємодією з CD44.
Таким чином, з інформації, яку наведено
в цьому розділі роботи, стає очевидним, що
дійсно ГК специфічно взаємодіє з великою
кількістю різних білків, що може пояснювати
різноманітність її біологічних функцій. Головний рецептор ГК, CD44, є залученим до реалізації різних функцій ГК і потребує окремого
розгляду.
cd44
Епітоп CD44 (cluster of differentiation) є
спільним з поліморфною групою білків (80–
200 кДa) на поверхні більшості клітин хребетних, які специфічно зв’язують ГК. Властивості
цих білків вивчено досить добре, й існує величезна кількість оглядових робіт, присвячених
CD44 [79–8]. CD44 кодуються одним дуже
консервативним геном, а їхня гетерогенність є
наслідком альтернативного сплайсингу і посттрансляційної модифікації. Ген CD44 сформований двома групами екзонів (рис. 9), одна з
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Рис. 8. Cтруктура білків інтер-α-інгібітору трипсину і пре-α-інгібітору трипсину (А) і ефірний зв’язок
між GalNAc ланцюгом CS та Asp важких ланцюгів (Б)

яких піддається сплайсингу разом і утворює
стандартну ізоформу CD44 (sCD44). Екзони
іншої групи можуть бути піддані альтернативному сплайсингу і включеними між -м і 16-м
стандартними екзонами (vCD44). Теоретично
має утворитися ~ 1000 варіантів vCD44, експериментально показано 30 продуктів [86], і
відомо, що спектр vCD44 є найширшим серед
усіх існуючих родин ізобілків, які утворюються завдяки альтернативному сплайсингу. CD44
складається з чотирьох доменів (рис. 10): позаклітинний дистальний глобулярний N-термінальний домен (~ 90 амінокислот, 90%
консервативності), який зв’язує ГК, тобто є
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зв’язувальним модулем групи доменів типу В;
позаклітинний проксимальний домен, який є
головним місцем альтернативного сплайсингу
і посттрансляційних модифікацій; гідрофобний трансмембранний домен (21 амінокислота, 100% консервативності), головна функція
якого полягає в регуляції ендоцитозу ГК та її
деградації (буде описано окремо); С-термінальний цитоплазматичний домен (72 амінокислоти, 83% консервативності), який відповідає
за взаємодію з цитоскелетом та опосередковує
сигнальні властивості.
Класичний CD44 (sCD44) має розрахункову М 37 кДa, але його реальна М 80–100 кДa.
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Рис. 9. Схематична діаграма гена CD44. Стандартні екзони (s1–10) кодують розповсюджену стандартну ізоформу, sCD44. Альтернативний сплайсинг комбінації варіантних екзонів (v1–10) між s5 та
s6 веде до утворення варіантних форм білків – vCD44. На відміну від гена мишей, екзон 6 (v1) гена
людини містить стоп-кодон
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актин
цитоскелета
– позаклітинний дистальний домен
– позаклітинний проксимальний домен

р – фосфорилювання Ser
– CS

– трансмембранний домен
– цитоплазматичний домен

– HS/KS

Рис. 10. Структура CD44 [81,82,85]. sCD44 – найпоширеніша, стандартна форма рецептора. До
проксимального домену приєднані ланцюги CS; v1-10CD44 – варіантні ізоформи, проксимальний домен їх може бути декорованим ланцюгами різних ГАГ, альтернативний сплайсинг для екзонів v1-10;
e19CD44 – рецептор, який має екзон 19 (замість екзона 20), форма з «коротким хвостом». Цитоплазматичний домен без залишків Ser не взаємодіє з цитоскелетом і ставить під сумнів можливість
зв’язування позаклітинного домену з ГК [108]
Найбільша молекула CD44 (епікан), яка включає пептиди з усіх варіантних екзонів, досягає
М 200 кДa, що значно більше розрахункової
молекулярної маси, тобто в обох випадках має
місце посттрансляційна модифікація. Існує,
як мінімум, п’ять консервативних місць N-глікозилювання у N-термінальному ектодомені
[82], а N-глікозилювання Asn2 та Asn120 знижує зв’язування ГК [9]. Однак результати недавнього дослідження CD44 [7] свідчать про
те, що зв’язування ГК per se може сприяти активації CD44 і не залежати від де-N-глікозилювання. В цілому показаний як негативний,
так і позитивний вплив глікозилювання на
зв’язування ГК з CD44 [87]. N-термінальний
і проксимальний (стандартна і варіантні фор-
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ми) позаклітинні домени можуть приєднувати
ланцюги CS і KS (кератан сульфат), що також
змінює зв’язування ГК [82]. Альтернативний
сплайсинг веде також до зв’язування лігандів,
відмінних від ГК, і надає CD44 додаткових
функцій. Наприклад, v3 екзон містить мотив
Ser-Gly-Ser-Gly, який забезпечує приєднання гепарансульфатвміщуючих протеогліканів
(HSPG), і регуляцію активності HS-залежних
ростових факторів [88, 89].
Цитоплазматичний домен CD44 не має
первісної каталітичної активності, і питання
трансдукції сигналу, який формується після
зв’язування з ГК, є досить складним. Існує точка зору, що сигнал передається через білки, які
зв’язують цитоплазматичний домен з актином
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цитоскелета [80–83]. Це білки родини ERM
(езрин, радиксин, моезин) та анкірин(и). Відомо, що однією з найспецифічніших рис взаємодії CD44 з ГК є те, що численні молекули
CD44 зв’язуються з однією мультивалентною
молекулою ГК [80, 81, 8, 90], що, у свою чергу, спричинює екстраклітинну кластеризацію
рецепторів. Завдяки взаємодії із цитоскелетом
це веде до секвенування багатьох вторинних
сигнальних медіаторів із наступними змінами
метаболізму. На користь цієї точки зору свідчать дані щодо кластеризації CD44 і одночасної активації метаболічних шляхів бівалентними антитілами проти CD44 та форболовими
ефірами [81, 82, 8]. Гіпотеза ґрунтується на
тому самому підході, який застосовується для
пояснення сигналінгу інтегринів, але вона
включає мультивалентність і кооперативність
взаємодії CD44 з ГК. Різниця між ефектами
високо- і низькомолекулярної ГК пояснюється досить формально – сигнали, які продукуються моновалентним зв’язуванням олігосахаридів з CD44, мають відрізнятися від ефекту
мультивалентного зв’язування і кластеризації
рецепторів [8].
Існування можливого прямого сигналінгу через CD44 свідчить про зв’язування CD44
з олігосахаридами ГК (<36 сахаридів) [91, 92].
Ці олігосахариди спричинюють відщеплення
екстрацелюлярного домену завдяки активації
матриксних металопротеїназ, що, у свою чергу,
веде до відщеплення цитоплазматичного домену, його транслокації до ядра і функціонування
як транскрипційного фактора (CD44ICD) [91].
CD44ICD підсилює активацію транскрипції
завдяки кооперації з CBP/p300-зв’язувальними
білками, відомими регуляторами росту і трансформації клітин [93]. Важливо, що CD44ICD
індукує транскрипцію самого CD44, прискорюючи його метаболізм. Взагалі, CD44 функціонує як якір для матриксних металопротеїназ [8], і сумісна кластеризація ензимів з
CD44 підтримує протеолітичну активність їх
на поверхні клітини.
Факт фізичної взаємодії між CD44 і класичними сигнальними рецепторами відомий
досить давно, але механізми реалізації корецепторної ролі CD44 (різні для різних рецепторів) почали з’ясовуватися тільки в останні 3–4 роки. Наприклад, показано, що
CD44 зв’язаний з рецепторами типу І і ІІ для
TGFbeta1 [94] і що цей зв’язок регулює компартменталізацію рецепторів TGFbeta1 [9],
тобто біологічну дію TGFbeta1, пом’якшуючи,
зокрема, його профібротичні ефекти. Фізична
взаємодія між Smad1 та цитоплазматичним доISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5

меном CD44 опосередковує активацію транскрипції під впливом BMP-7, а взаємодія Smad1
та CD44ICD – з CBP/p300-зв’язувальними
білками модулює цей ефект [96]. Реалізація
повного сигналінгу HGF/c-Met залежить від
наявності усіх доменів CD44 – відсутність цитоплазматичного домену не впливає на активацію c-Met, але цей домен і його зв’язок з білками родини ERM абсолютно необхідні для
активації Ras [97].
Таким чином, сигнальна трансдукція
CD44 може бути опосередкована зв’язком між
плазматичною мембраною і цитоскелетом,
корецепторними властивостями CD44, впливом на матриксні металопротеїнази і прямим
ефектом на транскрипцію через відщеплення
цитоплазматичного домену.
Важливою і специфічною рисою рецептора CD44 є вплив цитоплазматичного домену на
здатність екстраклітинного домену зв’язувати
ГК. Цитоплазматичний домен CD44 також є
місцем альтернативного сплайсингу, і екзон 20
може бути заміненим на екзон 19 (рис. 10), що
веде до утворення CD44 з, так званим, коротким хвостом ( амінокислот замість 72), який
не здатен взаємодіяти з цитоскелетом і реалізувати сигналінг [98], і такі форми CD44 не
зв’язують ГК [99]. Зміни у фосфорилюванні
Ser291 та Ser32 залишків цитоплазматичного
домену під дією різних Ser/Thr-кіназ (Rho-кіназа та PKC) впливають на його зв’язування
з білками ERM та анкірином, тобто на взаємодію з цитоскелетом, і одночасно змінюють
зв’язування з ГК [79–83]. Таким чином, події
всередині клітини регулюють властивості
CD44 по відношенню до його ліганду.
Питання регуляції експресії CD44 тією чи
іншою мірою порушується в кожному огляді,
присвяченому різним аспектам вивчення цього рецептора. Відомо, що спектр різних форм
CD44 є специфічним для різних клітин. Клітини сполучної тканини, ендотелій та імунні клітини експресують переважно sCD44, а
клітини епітелію (покривного та залозистого)
майже ніколи не експресують sCD44, а тільки варіантні форми, типи яких є тканинозалежними [100], а лімфатичні судини взагалі не
експресують CD44 [60]. Більше того, експресія
CD44 може виявитися і органозалежною, оскільки клітини нирок у нормі теж не експресують CD44 [101, 102].
За
канцерогенезу
експресія
vCD44
зростає, її репертуар розширюється, а відносна
експресія sCD44 зменшується [100]. Показано,
що стимуляція Ras/MAPK-сигналінгу активує
появу vCD44, зокрема v6CD44, який формує
комплекси з ростовими факторами і їхніми ти19
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розинкіназними рецепторами, що, у свою чергу, знову активує сигналінг Ras, тобто виникає
позитивний зворотний зв’язок між активацією
Ras та альтернативним сплайсингом CD44
[103]. У цілому, збільшення експресії vCD44
сприяє розвитку канцерогенезу і метастазуванню, але для деяких форм пухлин (наприклад,
нейробластоми та раку простати) спостерігається протилежний ефект. Було запропоновано
два варіанти дії CD44 [104]. Згідно з першим
CD44 зв’язує ростові фактори і «представляє»
(«introduce») їх аутентичним рецепторам, що
стимулює проліферацію й інвазивність ракових клітин через залучення ERM-білків (наприклад езрину) і змінами у цитоскелеті. Інший варіант полягає в тому, що ГК активує
зв’язування білка мерліну з цитоплазматичним
доменом CD44. Мерлін – це супресор пухлин,
який належить до ERM-білків, а його втрата
є причиною розвитку багатьох типів пухлин
головного мозку [10]. Зв’язування мерліну з
цитоплазматичним доменом CD44 призводить
до зупинки росту клітин, тобто CD44 виступає як інгібітор канцерогенезу. Як зазначають
автори гіпотези: «…тип дії CD44 для кожного
окремо взятого типу клітин залежить від спектра vCD44, рівня експресії різних білків ERM,
природи позаклітинного матриксу та від багатьох, ще невизначених, факторів…». [104].
Аналіз регуляції експресії CD44 ускладнюється тим, що, на великий подив, у CD44null мишей спостерігається нормальний ембріональний розвиток, вони виживають і не
мають ніяких явних морфологічних відхилень
[106]. Пропонується, що відсутність CD44 може
бути компенсована іншими ГК-зв’язувальними
білками, у першу чергу RHAMM [6]. Але ця
компенсація може бути недостатньою, або взагалі неможливою [107, 108], коли протидія патологічним змінам потребує участі ростових
факторів, ефект яких залежить від наявності
CD44 (TGFbeta1 та HGF, зокрема).
Ростові фактори і цитокіни відіграють
центральну роль у процесах, які асоційовані
з ремоделюванням матриксу, і відповідно зі
змінами експресії CD44. Систематизація даних на основі цього підходу [81, 109] дозволяє
дійти висновку, що збільшення експресії CD44
спостерігається під впливом EGF, bFGF та
VEGF [110–113], але у різних типах клітин. У
клітинах меланоми HGF стимулює експресію
v6CD44, HGF представлений у такій формі,
яка сприяє взаємодії HGF з c-Met (рецептор
HGF), утворюючи, таким чином, «порочне
коло» [114]. TGFbeta1 може стимулювати [11,
116], пригнічувати [117] і не впливати [46, 118,
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119] на експресію CD44. Головна роль впливу TGFbeta1 на CD44, скоріше всього, полягає
у стимуляції посттрансляційного декорування корового білка рецептора ланцюгами CS і
підвищенні зв’язувальних властивостей CD44,
що було показано для клітин меланоми [118],
фібробластів [119] та ендотеліальних клітин
[46].
Слід відзначити, що під час аналізу регуляції експресії CD44 необхідно враховувати існування CD44 в розчинній формі (sol-CD44),
що продемонстровано in vitro та in vivo [120].
Розчинна форма CD44 утворюється завдяки
протеолітичному відщепленню рецептора матриксними металопротеїназами і сериновими
протеазами. Рівень sol-CD44 у плазмі збільшується при багатьох високоінвазивних формах
пухлин та при запаленні. Деякі ростові фактори, зокрема TGFbeta1, онкостатин М [121],
EGF [122], стимулюють утворення sol-CD44.
Низькомолекулярні фрагменти ГК також стимулюють відщеплення рецептора [91,92], що
збільшує транскрипцію CD44, що являє собою
класичний механізм регуляції експресії за типом зворотного зв’язку. Sol-CD44 конкурує з
трансмембранною формою за зв’язування з ГК
і зумовлює апоптоз пухлинних клітин [120].
Але відщеплення CD44 через дію фрагментів ГК сприяє міграції клітин [123], стимулює
їхню інвазію у матрикс, збагачений ГК, тобто цей ефект вважається одним із механізмів
аутостимуляції розвитку тих типів пухлин, у
яких підвищена деградація ГК.
Під час наведення структури CD44 згадувалося, що головна функція гідрофобного
трансмембранного домену полягає в регуляції
ендоцитозу ГК і її деградації, тобто CD44 безпосередньо бере участь у катаболізмі ГК, який
буде розглянуто в наступному розділі роботи.
катаболізм
Рівень обміну ГК у тканинах хребетних є
виключно високим. Людина вагою 70 кг має
1 г ГК, і  г обмінюється кожний день, а час
піврозпаду ГК у крові дорівнює 2– хвилинам.
Ці дані були одержані більш ніж 2 років тому;
тестикулярний фактор, що руйнує небілковий
матрикс (spreading factor), було ідентифіковано 80 років тому (до відкриття ГК), 70 років
тому було введено назву «гіалуронідаза» (Hyal)
для ГК-деградуючих ензимів, а першу класифікацію їх (яка, доречі, дуже добре відповідає
сучасній) було запропоновано К. Мейєром у
1971 р. [124]. Проте Hyal евкаріотів довгий час
були «знехтуваними» ензимами [12]. Систематичне вивчення їх почалося тільки наприкінISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5
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ці минулого сторіччя. Зараз вже сформовано
загальні уявлення про механізм деградації ГК
[3, 124–128], але нез’ясованих питань залишається дуже багато, і нова інформація змінює
(іноді радикальним чином) вже нібито сталі
погляди на цей процес.
Слід зауважити, що Hyal існують не тільки в тих видів, які синтезують ГК, і де функція
цих ензимів перш за все полягає в регуляції її
метаболізму. Hyal є обов’язковим компонентом отрут багатьох видів тварин, незалежно
від того синтезує (змії, ящірки, отруйні риби),
чи не синтезує (бджоли, оси, шершні, павуки,
скорпіони) ГК цей вид. Функція Hyal полягає
у деградації матриксу в місці укусу і полегшенню проникнення токсинів у циркуляцію крові.
Патогенні бактерії (не тільки стрептококи) і
гриби також продукують Hyal, що сприяє колонізації мікроорганізмів і поширенню інфекції, а Hyal бактеріофагів тих бактерій, які утворюють капсули з ГК, деградує цю капсулу.
Оскільки Hyal будь-якого походження
(за виключенням Streptomyces hyalurolyticus) не
виявляють абсолютної субстратної специфічності, тобто використовують хондроїтин і CS
як субстрат, то пропонується, що еволюційно
Hyal походять від хондроїтин-ліаз [124].
У хребетних тварин Hyal представлені родиною β-ендоглікозидаз (EC 3.2.1.3), які деградують ГК через розрив внутрішніх зв’язків
β-1,4 і приєднують воду в місці розриву, тобто вони є гідролазами. У людини існує шість
генів, які кодують Hyal (Hyal-1, -2, -3, -4, PH20/Spam1, HyalP1), але продукти тільки трьох з
них – Hyal-1, Hyal-2 та PH-20/Spam1 (тестикулярна Hyal) пов’язані з відомою ензиматичною
активністю, яка зареєстрована in vitro. Hyal-1
та Hyal-2 є ензимами соматичних тканин.
Hyal-1 деградує ГК усіх розмірів, продукує
переважно тетрасахариди, є лізосомним ензимом (оптимум pH 3,8), але присутність Hyal-1
продемонстровано в сироватці крові, сечі (інші
Hyal не знайдені в сечі) і кондиційованому середовищі культивованих клітин. Hyal-2 деградує тільки високомолекулярну ГК, утворює
фрагменти розміром ~100 сахаридних одиниць (20 кДa), здатна працювати в достатньо
широкому діапазоні pH (,6–7,0) і вважається
зв’язаною з плазматичною мембраною через
глікозилфосфатидилінозитоловий (GPI) якір,
хоча існує і в розчинному стані [124, 126–128].
Згідно з класичною схемою [3, 127] розпад
ГК починається з того, що високомолекулярний
полімер прикріплюється до поверхні клітини
завдяки об’єднаним зусиллям CD44 та Hyal-2.
Цей комплекс утворюється у спеціальних інваISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5

гінаціях плазматичної мембрани, кавеолах (високий вміст кавеоліну та холестеролу), які містять так звані «ліпідні плотики». Фізіологічне
значення їх полягає в концентрації ключових
сигнальних молекул [129]. Зв’язування ГК з
CD44 активує білок-обмінювач Na+/H+ (через
RhoA-Rho-кіназу), який зменшує екстрацелюлярний рівень pH до 6,, що, у свою чергу,
активує Hyal-2 [130]. Відбувається деградація
ГК до 20 кДa фрагментів, інтерналізація їх і
остаточна деградація в лізосомах за дії Hyal-1 і
двох лізосомальних β-екзоглікозидаз. Ендоцитоз ГК і самого рецептора CD44 [131], (але не
зв’язування ГК) опосередковується асоціацією
CD44 з «ліпідними плотиками» завдяки взаємодії холестеролу з Cys286 (трансмембранний
домен) і Cys29 (цитоплазматичний домен). Залишки Cys мають бути пальмітованими, тобто
посттрансляційне пальмітування CD44 може
бути механізмом, який регулює інтерналізацію
і деградацію ГК.
Існування граничного розміру ГК, яка утворюється через дію Hyal-2 і є субстратом для
дії Hyal-1, знову нагадує про проблему структури ГК. Класична модель структури полімеру
стверджує, що для ГК має мати розмір більший ніж 100 сахаридів для утворення стабільних третинних конформацій [6], що забезпечує впізнавання Hyal-2. Згідно з динамічною
моделлю, різні ГК-зв’язувальні білки стабілізують саме ту структуру ГК, яка забезпечить
специфічні субстратні властивості для дії різних Hyal [8]. Здається, що найкоректнішим є
пояснення на основі «статистичної» моделі –
розмір молекули ГК обумовлює статистичну
перевагу для певної конформації [14] і статистичну перевагу для дії Hyal-2.
Існує й інший погляд на процес деградації ГК, суть якого полягає в тому, що Hyal-1
та Hyal-2 залучені до різних шляхів деградації
ГК, і їхня дія не є координованою. Для ембріональних епітеліальних клітин нирок було
показано, що Hyal-1 деградує ГК виключно
всередині клітин, і інтерналізація ГК обумовлюється CD44 [132]. Більше того, Hyal-1, яку
додано екзогенно, включається у клітини і діє
як лізосомний фермент, але шлях(и) включення Hyal-1 невідомі. Деградація ГК під впливом
Hyal-2 відбувається на поверхні клітини і залежить від CD44, але більшість деградованої
ГК виходить у позаклітинний простір, а не
інтерналізується клітиною для дії Hyal-1. Проте для хондроцитів і клітин HeLa [133] було
продемонстровано, що Hyal-2 експресується
і деградує ГК виключно в лізосомах, а не на
поверхні клітин, і знищення GPI-якоря не
21
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впливає на звільнення ензиму. Тобто класичний погляд на деградацію ГК, яка спочатку
деградується виключно Hyal-2 на поверхні клітини до фрагментів у 20 кДa, які потім деградуються виключно Hyal-1 до тетрасахаридів у
лізосомах, вступає у протиріччя з новими експериментальними даними. Слід підкреслити,
що всі дослідження, про які йде мова, включаючи ті, на яких було сформульовано класичну схему деградації ГК, опубліковані недавно
(2003–2008 рр.). Таким чином, Hyal є ензимами, вивчення яких відбувається саме зараз, і
тому сталого уявлення про їхню дію не існує.
Третій
ГК-деградуючий
ензим,
PH-20/Spam1, який є теж закріпленим на мембрані через GPI-якір, має два оптимальних значення pH – 4, та 7,, а його головна біологічна функція полягає у сприянні проникненню
сперматозоїда крізь оболонку ооцита [124–128].
Однак експресія PH-20 показана для простати,
тканин жіночого статевого тракту, молочних
залоз, плаценти та деяких карцином (простати, молочної залози та глотки) [126]. Крім того,
недавно було доведено експресію PH-20 у хондроцитах, синовіоцитах та дермальних фібробластах, і доведено те, що ензим є активним у
кондиційованому середовищі [134]. Отже, біологічне значення PH-20 безумовно ширше, ніж
забезпечення запліднення.
Структуру Hyal вивчено явно недостатньо,
що може бути однією із причин розбіжності
поглядів на катаболізм ГК. До минулого року
існувала єдина робота з вивчення кристаліза-

ції Hyal, яку було проведено для Hyal бджолиної отрути (Hyal БО) [13]. Було показано,
що топологія ензиму нагадує класичну бочонкоподібну структуру, яка властива майже всім
глікозил-гідролазам. Ступінь ідентичності
між різними Hyal людини дорівнює 42–33%,
а PH-20 людини на 30% ідентична Hyal БО,
що дозволило запропонувати моделі структур
Hyal-1, Hyal-2 і PH-20 і механізм деградації ГК
[136]. У минулому році було вирішено питання
про структуру рекомбінантної Hyal-1 людини
(рис. 11) [137] і було підтверджено модель, побудовану на основі кристалізації Hyal БО [136].
Пропонується, що всі Hyal людини мають
N-кінцевий великий каталітичний домен і
значно менший за розміром С-кінцевий домен.
N-кінцевий домен вміщує, так звану, «пащу»
(cleft), яка зв’язує октасахаридний фрагмент
ГК. Сleft містить консервативні позитивно заряджені та гідрофобні амінокислоти, і є ідеальним місцем для утримання негативно зарядженої ГК. Активний центр розташований
всередині cleft і являє собою Glu131 та групу
консервативних амінокислот (Asp129, Tyr202,
Ter247, Trp321 для Hyal-1), завдяки яким ГК
приймає необхідне положення для деградації.
Донором протонів є Glu131, а нуклеофілом –
карбонільний кисень N-ацетильної групи ГК,
і активний центр Hyal залишається доступним
знову, після кожного акту розщеплення [136].
Найменшим фрагментом ГК, який може
бути розщепленим за цим механізмом, є гексасахарид, а кінцевим продуктом – тетрасахарид.

Рис. 11. Структура Hyal-1 [137]. N-кінцевий каталітичний домен містить cleft – ділянку зв’язування
для ГК, всередені якої знаходиться активний центр. С-кінцевий EGF-подібний домен відповідає за
взаємодію Hyal-1 з CD44
22

ISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5

Н. Ю. ЄВДОКИМОВА

Периферичні ділянки «cleft» Hyal-1 утворені малоконсервативними амінокислотами,
що може обумовлювати специфічність каталітичних властивостей різних Hyal. У цій роботі
показано, що С-кінцевий домен є EGF-подібним доменом, який вважається відповідальним
за взаємодію Hyal-1 з CD44, яка необхідна для
деградації ГК.
Ця достатньо «узгоджена» картина залежності властивостей Hyal від структури порушується питанням відносно посттрансляційної модифікації ензимів [126–128]. Перший
тип модифікацій стосується Hyal1 і полягає в
тому, що від молекули ензиму з М 4–7 кДa
в районі С-термінального кінця відщеплюється (ендопротеолізом двох S-S-зв’язків) амінокислотний фрагмент, і утворюється ізоформа з
4–49 кДa. У системі циркуляції крові знайдено тільки велику ізоформу, а обидві ізоформи
присутні у культивованих клітинах, тканинних екстрактах та сечі. Сенс цієї модифікації
невідомий, оскільки за каталітичними властивостями і субстратною специфічністю ізоформи не відрізняються.
Інший тип модифікації стосується PH20 (6 кДa), яка зв’язана з мембраною клітин
через GPI-якір. Розрив цього зв’язку і відщеплення двох коротких пептидів (біля N- та
С-кінця) веде до утворення розчинної форми
ензиму тестикулярної Hyal (–3 кДa). Hyal-2
теж вважається зв’язаною з мембраною через
GPI-якір (якщо не брати до уваги результати
роботи [133]), і теж продемонстрована в розчинній формі, але молекулярна маса ензиму
при цьому не змінюється.
Таким чином, значення «…посттрансляційних модифікацій Hyal і роль розчинних та
зв’язаних із клітиною форм ензимів для будьякої схеми катаболізму ГК залишається незрозумілим…» [146] і зараз.
Тепер вже не можна сказати, що Hyal є
ензимами, якими «нехтують», але, всупереч
інтенсивному вивченню їх, ми все рівно не
знаємо про деградацію ГК істотно більше, ніж
знаємо, особливо, у сфері її модуляції та контролю [32]. Під час розвитку ембріона усунення
ГК є необхідним під час переходу від морфогенетичної та проліферативної стадій до стадії
утворення різних тканин [2–27], але роль
Hyal у цьому процесі практично не вивчено.
Встановлено тільки, що Hyal-2, але не Hyal-1,
експресується на ранніх стадіях ембріонального розвитку, і Hyal-2 приписується важливіша
роль, ніж Hyal-1 [126].
Вплив ростових факторів вивчений абсолютно недостатньо і одержані результати
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суперечливі. Наприклад, у фібробластах легенів TGFbeta1 та PDGF-BB стимулюють експресію мРНК Hyal-2, не впливаючи на Hyal-1.
TGFbeta1 інгібує активність Hyal-1, а PDGFBB не впливає на цей показник [32]. У дермальних фібробластах PDGF-BB не впливає
на експресію білків Hyal-1 та Hyal-2 і не змінює їхню активність, а TGFbeta1 підвищує активність ензимів, не впливаючи на експресію
білків Hyal [138].
Зв’язок Hyal з канцерогенезом вивчається і обговорюється вже 0 років, але, власне
кажучи, і досі тільки констатується факт, що
існують пухлини, розвиток і метастазування
яких корелює з підвищенням експресії і активності Hyal, і, навпаки, для інших пухлин
ступінь малігнізації обернено пропорційна активності Hyal, а оверекспресія, або навіть введення Hyal у кровоток, веде до регресу пухлин
[32,124, 126, 139].
Крім ензимної деградації ГК, її ефективно руйнують АКМ (серед яких найважливішими є супероксиданіон, пероксид водню,
гідроксильні радикали, радикал оксиду азоту,
гіпохлорид), механізмам дії яких присвячено
велику кількість досліджень [124,126]. Пропонується, що за нормальних фізіологічних умов
регуляція дії Hyal мусить бути координована з
ефектом АКМ, а захворювання, перебіг яких
пов’язаний з оксидативним стресом, демонструють втрату цієї координації.
Не слід забувати про те, що на рівні організму існує спільний шлях розпаду ГК [3, 60,
126–128]. ГК, що звільняється з різних тканин
(~ 100 кДa), через аферентні лімфатичні судини транспортується до лімфатичних вузлів, де
деградується далі. Деталі механізму, який причетний до цієї деградації, залишаються поки
що невідомими. Можливо, що після ендоцитозу рецепторами HARE [60, 62] ГК деградується
лізосомальними Hyal-1, а, можливо, що розпад відбувається всередині вузлів розчинними
формами Hyal. Розмір фрагментів зменшується до ~10 кДa, вони проникають у кров, що
циркулює, завдяки рецепторам HARE і транспортуються (90%) до печінки, де ендотеліальні
клітини і клітини Купфера (а не гепатоцити)
завершують розпад ГК [60]. Решта ГК (10%)
деградується в нирках та селезінці. Таким чином, зрозуміло, що, аналізуючи будь-які дані
відносно метаболізму ГК in vivo, необхідно
враховувати розпад ГК на рівні організму.
біологічні функції гк
З численних оглядових статей, присвячених різним аспектам вивчення ГК [1–4, 8, 10–
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12, 30–33, 2, 64, 81–8, 140–142] зрозуміло,
що ця молекула задіяна у безлічі біологічних
процесів – ембріональному розвитку, канцерогенезі, загоєнні ран, процесах запалення і регуляції імунної відповіді, утворенні хрящової
тканини, ангіогенезі, заплідненні, старінні,
не кажучи вже про ті функції ГК, що прямо
пов’язані з її фізико-хімічними властивостями. Зараз відомо, що ГК має безпосереднє відношення і до регуляції поведінки стовбурових
клітин [143, 144], тобто складається враження,
що ГК є дійсно причетною до всіх біологічних
процесів, які властиві організму хребетних.
Біологічні функції ГК прийнято ділити
на: (а) пов’язані з фізико-хімічними властивостями ГК; (б) опосередковані взаємодією ГК та
інших молекул ПКМ; (в) обумовлені специфічним зв’язуванням ГК з клітинними рецепторами, що ініціює трансдукцію внутрішньоклітинного сигналу. Зрозуміло, що такий підхід
має досить штучний характер, оскільки усі три
типи функцій перекриваються. Наприклад,
CD44 є головним сигнальним рецептором ГК,
але він же відіграє важливу роль в утворенні
матриксу тканин [81, 82, 8]. Стимуляція міграції та проліферації клітин спостерігається за
акумуляції ГК, що може бути пояснено утворенням рідкого і піддатливого середовища, що
їх оточує, завдяки фізико-хімічним властивостям ГК [1, 11, 12], але ці самі процеси стимулюються зв’язуванням із клітинними рецепторами [76, 14]. Одним з класичних засобів
деструкції перицелюлярних coats є інкубація
клітин з гексасахаридами ГК [33, 8], оскільки вони заміщують високомолекулярну ГК у
зв’язуванні з CD44, що не має відношення до
сигнальних властивостей рецептора. З іншого
боку, гексасахариди можуть збільшувати експресію HAS2 та стимулювати синтез ендогенної ГК через активацію сигналінга [8, 146],
що, у свою чергу, сприяє утворенню перицелюлярних coats на основі утримання ГК через
HAS [33, 8]. Штучність поділу функцій ГК
підкреслюється існуванням високомолекулярної ГК всередині клітин, особливо біля хромосом у премітотичних клітинах, і фізичним
зв’язком між внутрішньоклітинною і матриксною ГК за розвитку запалення [147].
На жаль, зараз не існує можливості уникнути цього підходу під час аналізу біологічних функцій ГК, оскільки невідомо за яких
обставин зв’язування ГК з рецепторами веде
до активації сигнальних шляхів, а за яких –
це зв’язування контролює стан матриксу, як
реалізується взаємодія між цими функціями і
яку роль у цій взаємодії мають фізико-хімічні
властивості ГК.
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Біологічні функції ГК, які пов’язані з її
фізико-хімічними властивостями, вивчено
досить добре, і довгий час саме їм надавалося головне значення ГК взагалі [1, , 10–12].
Структура ГК у розчині робить полімер ідеальним заповнювачем об’єму, що дуже важливо для підтримки структури матриксу різних тканин. Мережа високомолекулярної ГК
забезпечує існування скловидного тіла ока і
його прозорість. Залежність в’язкості ГК від
швидкості течії обумовлює її функцію любриканту (мастила) для суглобів та мязів – низька в’язкість потрібна під час швидких рухів, а
висока – повільних, коли необхідною є їхня
точність. При цьому, кінетична енергія зберігається в мережі ГК і використовується для
повернення суглобів у стаціонарне положення.
Здатність мережі ГК протидіяти течії пояснює
відсутність витікання рідини з матриксу тканин. ГК підтримує водний гомеостаз у тканинах, що пов’язано з її неідеальною осмотичною
поведінкою, тобто навіть незначне зменшення концентрації ГК через проникнення води
із системи кровотоку веде до значного зменшення осмотичного тиску, що повертає воду у
кровоток. Доменна структура ГК забезпечує її
функції молекулярного сита – малі молекули
вільно дифундують у домен, а великі – виключаються з домену, тобто ГК захищає клітини
від антитіл, вірусів, мікроорганізмів і одночасно не перешкоджає вільному переміщенню
води, поживних речовин та продуктів метаболізму. За фізіологічних умов ГК є повністю
іонізованою, а спрямований рух електролітів
через її поліаніонні домени веде до розділення
зарядів і утворення потенціалу течії. І, нарешті, ГК має хелатувальні властивості і тому виявляє прямий антиоксидантний ефект.
Різноманітність біологічних функцій ГК
можна пояснити різноманітністю білків, з якими взаємодіє полімер. Зв’язування ГК з гіаладгеринами, у структуру яких включена LM,
забезпечує структурну основу матриксу, тобто
реалізацію однієї з найважливіших функцій
ГК. Та частина ПКМ, яка розташована біля
клітинної поверхні, має назву перицелюлярного матриксу, або перицелюлярного обідка (coat
чи halo), або глікокаліксу. Історично склалося,
що ці терміни можуть застосовуватися як синоніми, але використання їх дійсно має свої
відмінності. Коли мова йде про індивідуальні клітини, то звичайно застосовується термін
«перицелюлярний обідок», а для моношару
клітин – «перицелюлярний матрикс». У сучасній літературі термін «глікокалікс» частіше за
все використовується для описування струкISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 5
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тур, які утворюють ендотеліальні клітини судин in vivo.
Класичні дослідження (переважно хондроцитів) [148–12] довели, що для існування перицелюлярних coats необхідна одночасна взаємодія ГК з CD44 та CSPG, оскільки
(а) деградація ГК гіалуронідазою Streptomyces
hyalurolyticus (субстратом є виключно ГК) знищує coats; (б) клітини, які не мають виразного перицелюлярного обідка, але експресують
активні CD44, здатні утворювати coats тільки
за одночасного додавання ГК та агрекану; (в)
антитіла до CD44 перешкоджають утворенню coats. Пізніше було продемонстровано утворення coats клітинами, які не експресують
CD44 (за трансфекції гена рецептора та додавання ГК в суміші з агреканом) відсутність
coats у хондроцитів, якщо їхні CD44 втратили
здатність зв’язувати ГК, і деструкція coats під
впливом гексасахаридів ГК, які заміщають високомолекулярні форми молекули за взаємодії
з CD44 [13–1]. Було запроповано [16] схему
структури ГК-залежних перицелюлярних coats,
в основу якої було покладено з’єднання ГК з
клітиною через взаємодію з CD44 (рис. 12). Ця
схема добре відповідає структурі перицелюлярних coats, які утворюють різні типи нормальних (хондроцити, клітини гладеньких м’язів,
ендотелій, епітелій бронхів людини та нирок
Xenopus) та ракових (остеосаркома, фібросаркома, карцинома молочної залози, мезотеліома)
[1, 33, 148–16] клітин.
Залежність coats від ефекту Hyal, тобто
від цілісності ГК, ще не свідчить про те, що
структура їх відповідає запропонованій схемі,
оскільки ГК може бути закріпленою на клітині
завдяки трансмембранній взаємодії з HAS [16].
Недавно було продемонстровано, що індукція
синтезу ГК за дії ростових факторів або завдяки трансфекції гена HAS веде до формування
виразних coats різними епітеліальними клітинами (карцинома яєчників та молочної залози, кератиноцити, епітелій нирок) [17–19]
(рис. 12). Цей тип coats підтримується численними тонкими та довгими виступами клітин
(microvilli), на яких акумулюється ГК. Вони
зникають після оброблення гіалуронідазою та
у разі інгібування синтезу ГК, але нечутливі до
гексасахаридів (декасахаридів для кератиноцитів), тобто не залежать від рецепторів CD44.
Утворення coats завдяки закріпленню ГК на
клітинах через HAS також припускається для
нормальних мезотеліальних та багатьох типів
ембріональних клітин, які демонструють високу інтенсивність синтезу ГК [33, 16, 160].
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Необхідність наявності CSPG у CD44-залежних coats було доведено експериментально
[148–10], це ж пропонується і для HAS-залежних coats [16], оскільки відомо, що протеоглікани підвищують стабільність матриксу.
Демонстрація перицелюлярних coats обох
типів можлива тільки у присутності сироватки, що пояснюється присутністю інтер-α-інгібітору трипсину [161], який через утворення
ковалентного зв’язку з ГК сприяє її поперечним зшивкам [4]. Значення перицелюлярних
coats in vitro вивчено досить добре, і показано, що ці структури беруть участь у регуляції
адгезії клітин, їхній міграції та проліферації
[33, 1]. Можливість утворення перицелюлярних coats навколо окремих клітин іn vivo
припускається за ембріонального розвитку, репарації тканин та канцерогенезі, процесах, які
залежать від міграції та проліферації клітин,
від утворення/знищення структурних бар’єрів
між тканинами, від взаємного впливу клітин
або середовища, що їх оточує [16].
Іn vivo взаємодія CD44 з ГК також обумовлює структурну основу ендотеліального
глікокаліксу [162, 163], гелеподібного шару
товщиною 0,2–3,0 мкМ, який розташований
на люмінальній поверхні судин (рис. 13). Провідна роль взаємодії CD44 з ГК в підтримці
цілісності глікокаліксу доведена застосуванням Hyal різної специфічності і ензимів, які
деградують гепаран сульфат (HS). Перфузія
судин тестикулярною Hyal знищує шар глікокаліксу повністю (рис. 13, А, 3) [164], оскільки
субстратом ензиму є не тільки ГК, а і CS, які
у складі різних протеогліканів є складовими
частинами глікокаліксу. Застосування Hyal із
Streptomyces (діє тільки на ГК) на 70% зменшує товщину глікокаліксу і збільшує його проникність для декстранів [16]. HS-деградуючі
ензими неспроможні зруйнувати глікокалікс,
але змінюють його функціональні властивості
[166, 167]. У склад глікокаліксу (рис. 13, Б) входять також HS/CS-протеоглікани: GPI-заякорений гліпікан (специфічний протеоглікан ендотелію) та трансмембранний синдекан, який
зв’язаний із цитоскелетом і низкою сигнальних білків. Іn vitro було показано, що синдекан
локалізований по периферії клітин і регулює
проникність глікокаліксу через модуляцію
контактів клітина–клітина [168].
Взагалі, зараз відбувається жвава дискусія
щодо існування, структури і функцій глікокаліксу in vitro, особливо порівняно з цією
структурою in vivo. Можливо, візуалізація глікококаліксу in vitro дійсно складніша пробле-
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CD44-залежний тип
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Рис. 12. Типи перицелюлярних coats. А, Б – візуалізація coats методом виключення фіксованих еритроцитів: ліва панель – CD44-залежні coats клітин гладеньких м’язів [33], А –контроль, навколо клітин
видно зону, вільну від еритроцитів (відмічено стрілками), Б – оброблення Hyal Streptomyces; права панель – HAS-залежні coats клітин аденокарциноми молочної залози після трансфекції гена HAS3 [159],
А – контроль, навколо клітин видно зону, вільну від еритроцитів, Б – оброблення Hyal Streptomyces.
В – схематичне зображення структури двох типів coats [156]: гіалуронова кислота – ГК, протеоглікани – ПГ
ма, ніж in vivo через суто технічні проблеми
дослідження культивуємих клітин [163, 169], і
товщина глікокаліксу in vitro, згідно з цими
дослідженнями, не перевищує 100 нм.
Застосування досконалішої техніки (антитіл до HS і ГК-зв’язувальних білків у комбі26

нації з кореляційною конфокальною флуоресцентною спектроскопією) показало (рис. 14),
що розмір глікокаліксу in vitro відповідає розміру in vivo (~3,0 мкМ), і ця структура практично цілком вкриває конфлюентний моношар ендотеліальних клітин [170].
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Рис. 13. Ендотеліальний глікокалікс in vivo. А – трансмісійна електронна мікроскопія капіляра міокарда щура (забарвлення Alcian blue 8GX) [164]: 1– загальний вигляд; 2 – детальна картина, контроль;
3 – після перфузії розчином тестикулярної Hyal протягом 60 хв. Б – схематичне зображення структури глікокаліксу [162]
Однак існує причина, через яку глікокалікс in vitro об’єктивно може відрізнятися від цієї структури in vivo – течії крові. У
зовсім недавньому дослідженні [171] взагалі
доводиться, що через відсутність течії крові,
глікокалікс in vitro не існує, принаймні для
ендотеліальних клітин великих судин. Дійсно,
моделювання течії крові in vitro збільшує товщину глікокаліксу і пригнічує транспортування макромолекул [169], стимулює утворення
мережі капіляроподібних структур [172], стимулює синтез HS/CS, білків [173] і ГК у великих судинах [47], тобто остання точка зору
може мати сенс.
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Цікаво, що результати цих досліджень
підтвердили гіпотезу, запропоновану біля 40
років тому – прискорена течія крові протидіє
розвитку атеросклеротичних уражень судин
[174], що відбувається, як зрозуміло зараз, завдяки утворенню розвиненого глікокаліксу.
Таким чином, ГК, яка має дуже велике
значення для структури глікокаліксу, відіграє
васкулопротекторну роль, перешкоджає витіканню рідини, білків та ліпідів із судин і виконує механотрансдукційну функцію.
Структура ПКМ тканин in vivo забезпечується одночасною взаємодією трьох представників родини LM-вміщуючих молекул:
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Рис. 14. Конфокальне зображення глікокаліксу in vitro ендотеліальних клітин капілярів легень [170].
Одиниця виміру – 7,2 мкм. А – шар HS (2,8 мкм), які мічено флуоресцентними антитілами; ● – площина, яку займають ~ 10 клітин. Б – шар ГК (3,1 мкм), міченої флуоресцентним ГК-зв’язувальним
білком
CD44, CSPG та HAPLN (білки, які зв’язують
ГК та CSPG) [3, 142, 17, 176]. Показано, що
відсутність HAPLN1 (зв’язувальний білок хряща), має критичне значення для формування
нормального скелета, а для матриксу головного мозку необхідним є близький за структурою
HAPLN2. Ця взаємодія забезпечує упорядкування великих поліаніонних молекул у матриксі і протидію силам стискання. Комплекс
ГК і CSPG поглинає велику кількість води
(через розширену конфігурацію ГК завдяки
взаємному відштовхуванню доменів CS), яка
витісняється за компресії і поглинається знову, коли компресія зникає [142]. Ця функція
ГК об’єднує структуру матриксу хряща і матриксу головного мозку, різниця між якими
полягає у відсутності колагену в останньому
[17]. Матрикс хряща має захищати клітини
від стискання і сил розтягування. Колаген
протидіє силам розтягування, а захист від сил
стискання забезпечується комплексом ГК з
агреканом (CSPG хряща). Матрикс головного
мозку має захищати клітини виключно від сил
стискання (які виникають у разі підвищеного
кров’яного тиску), і комплекс ГК з бревіканом
і верзиканом (CSPG мозку) виконує цю функцію, збільшуючи вихід води в систему циркуляції крові.
Всі чотири HAPLN гена суміжні з чотирма генами корових білків СSPG, але ступінь
координованої експресії їх у різних тканинах
різниться. Комплекси СSPG, білків HAPLN
і ГК, які приєднані до поверхні клітин через
взаємодію з CD44, існують у більшості дорослих і ембріональних тканин хребетних тварин
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(кровоносні судини, мозок, яєчники, плацента, хрящ, шкіра, склера тощо) [176], але склад
кожного комплексу залишається поки що невідомим. Проте точка зору відносно того, що
кожний білок HAPLN має вибірність щодо
взаємодії зі специфічним СSPG і, таким чином, стабілізує ці комплекси в різних тканинах,
стає дедалі популярнішою [3] і узгоджується з
фундаментальним значенням ГК-залежного матриксу для архітектури тканин та їхніх функцій.
Вже згадувалося, що до родини білків з
LM також належить TSG-6, експресія якого
практично відсутня у здорових дорослих тканинах, але збільшується за багатьох фізіологічних та патологічних станів, які пов’язані із
запаленням та ремоделюванням тканин [4].
TSG-6 утворює комплекси з ГК, які впливають на зв’язування ГК з CD44, стимулюючи
або інгібуючи його, залежно від існуючого
співвідношення між TSG-6, ГК та CD44 [177].
Це явище може пояснити відомий протизапальний ефект екзогенного TSG-6 на фоні
збільшення рівня ендогенного TSG-6. Крім
того, було показано, що амінокислоти LM домену TSG-6, які не беруть участь у зв’язуванні
з ГК, беруть участь в асоціації різних молекул
TSG-6, формуючи, таким чином, величезні
фібрили (кабелеподібні структури), які складаються з TSG-6-ГК комплексів [4]. В утворенні
фібрил також може брати участь IαI і PαI, які
зв’язуються з ГК ковалентно і формують поперечні зшивки ГК [4, 2, 78]. Ці кабелі мають
проадгезивні властивості для неактивованих
моноцитів та лімфоцитів, зв’язують їх через
CD44 і перешкоджають взаємодії мононуклеар-
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них з епітеліальними або ендотеліальними
клітинами через молекули міжклітинної адгезії, тобто мають протизапальну дію.
Утворення поперечних зшивок ГК завдяки взаємодії IαI і PαI з TSG-6 забезпечує
формування матриксу ооцитів і процесс запліднення [4]. Показано, що у формуванні
матриксу ооцитів також беруть участь білок
пентраксин та тромбоспондин-1, які нековалентно зв’язуються з TSG-6, залишаючи вільним його LM-домен, що взаємодіє з ГК [4].
Отже, взаємодія ГК з різними білками дійсно може пояснити цілий спектр біологічних функцій полімеру – утворення та
підтримка матриксу тканин, захисні функції
матриксу відносно клітин, васкулопротекторну роль ГК, регуляцію процесів запліднення і
ембріонального розвитку та контроль процесів
запалення.
І, нарешті, ГК виконує цитокіноподібну
функцію, тобто активує різні сигнальні шляхи через зв’язування з рецепторами, зокрема з
CD44 та RHAMM [64, 14]. Цитокіноподібний
ефект зв’язування ГК з CD44 в дуже спрощеному варіанті представлений на рис. 1. В цілому, зв’язування ГК з CD44 веде до модифікації
цитоскелета і змін клітинної міграції та стимулює транскрипцію, що впливає на проліферацію клітин, а маніфестація кожного окремого шляху трансдукції сигналу обумовлюється
типом клітини [3, 82, 84, 141, 14].
Зв’язування ГК з RHAMM, який експресується на поверхні клітин, у цитоскелеті, ядрі

та мітохондріях, координує клітинний цикл,
адгезію та рухомість клітин [63, 64, 14]. Ефекти взаємодії ГК з CD44 і RHAMM та сигнальні
шляхи, які опосередковують ці ефекти, можуть
перекриватися, і як вже зазначалося, відсутність CD44 компенсується RHAMM [6, 106],
але рецептори можуть виконувати різні функції. Наприклад, CD44, а не RHAMM, опосередковує адгезію ендотеліальних клітин до ГК
і їхню проліферацію, але RHAMM, а не CD44
відповідає за міграцію клітин [178].
Відомо, що клітинна відповідь обумовлена розміром ГК, і цей феномен обговорюється
в усіх сучасних оглядових роботах, присвячених ГК. Неодноразово робилися спроби визначити ті розміри ГК, які можуть розділяти
її біологічні ефекти. Наприклад, припускається, що М ~ 400–00 кДa може бути певною
межою, яка відрізняє ефекти високомолекулярної ГК від ефектів молекул з меншим розміром [3,64,74,140,179–181]. Дійсно, ГК з М
00–2000 кДa сприяє цілісності тканин, підтримує клітини у стані спокою, захищає їх від
пошкодження та апоптозу, виявляє імуносупресорну та антизапальну дію і пригнічує
ангіогенез. Молекули меншого розміру демонструють дуже різноманітні ефекти, які інколи
є діаметрально протилежними ефектам високомолекулярної ГК (антилюбрикантні властивості молекул з М 30 кДa і прозапальний
ефект ГК з М 200–280 кДa), а інколи збігаються з ними (протизапальний ефект молекул з М 80–200 кДa). Однак чим меншою є

а – модифікація цитоскелета

ядро

б – активація транскрипції

Рис. 15. Сигнальні шляхи CD44 [84]. Зв’язування ГК із CD44 веде до активації сигнальних каскадів,
які модіфікують цитоскелет, впливають на міграцію клітин (а) та (б) активують транскрипцію, що
веде до змін проліферації
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молекулярна маса ГК (< 80 кДa), тим частіше для різних клітин спостерігаються прозапальні, імуностимулювальні, апоптотичні та
ангіогенні ефекти, що є особливо виразним
для олігосахаридів від 40 до 10–8 одиниць, і
молекули такого розміру вважають «сигналами небезпеки» [3,64,74,140,179–181]. Показано
також, що гексасахариди стимулюють транскрипцію HAS2 [8,146], а тетрасахариди через
зв’язування з TLR індукують експресію білків
теплового шоку і пригнічують апоптоз [181],
інформують ендотеліальні клітини про пошкодження тканин [73] і активують експресію
прозапальних цитокінів імунними клітинами
[74], сприяють інвазії клітин меланоми [76].
Таким чином, найменші продукти деградації
здатні активувати шляхи виживання клітин і,
навіть, частково пригнічувати ефекти олігосахаридів більшого розміру [3, 181].
Аналіз величезного масиву даних щодо
залежності біологічних ефектів ГК від її розміру ускладнюється кількома моментами [3].
Ця залежність є різною для клітин різного
типу – високомолекулярна ГК пригнічує диференціацію міобластів та кератиноцитів, але
стимулює хондрогенез. Високомолекулярна ГК
стимулює проліферацію та міграцію клітин
гладеньких м’язів судин, але пригнічує проліферацію ендотелію, і, навпаки, олігосахариди
(6–1 одиниць) інгібують проліферацію клітин
гладеньких м’язів і стимулюють проліферацію
ендотеліальних клітин. Крім того, екзогенно
додана високомолекулярна ГК далеко не завжди спричинює відповідь, яка є адекватною
ефекту ендогенних змін ГК [3, 179]. Що стосується біологічних ефектів фрагментів ГК, то
взагалі вся інформація одержана за їхнього екзогенного додавання до культивованих клітин
in vitro, і питання відносно відповідності ефектів дії фрагментів ГК in situ має нетривіальний
характер.
Проблему точного виміру розміру олігосахаридів і забруднення їхніх препаратів речовинами, відмінними від ГК (білки, ДНК,
ендотоксини) також необхідно брати до уваги,
особливо під час розгляду ранніх досліджень,
оскільки тепер олігосахариди різного розміру є
комерційно доступними.
Незважаючи на всі перелічені проблеми,
масив інформації відносно залежності біологічних ефектів ГК від її розміру збільшується
(тільки за два перші місяці 2008 р. вийшло не
менше 9 публікацій на цю тему), і зараз існування такої залежності вже не викликає сумніву. Біологічний зміст цього явища, можливо,
полягає в тому, що фрагменти ГК різного роз30

міру мають інформативне значення, оскільки
активують різні сигнальні шляхи, які за необхідності сприяють виживанню клітин [3].
Нагальна потреба фундаментальних досліджень і ретельного аналізу біологічних
ефектів ГК обумовлена тим, що ГК вже досить
широко і досить давно використовується в різних галузях медицини. Інколи, і все частіше
з розширенням сфери застосування, це веде
до несподіваних, навіть трагічних наслідків,
оскільки багато аспектів дії ГК, особливо на
рівні організму, є невизначеними і незрозумілими. Наприклад, однією з дуже важливих
галузей терапевтичної дії високомолекулярної
ГК є запобігання розвитку спайкової хвороби
[182–184], яка виникає у 60–90% випадків після абдомінальних хірургічних операцій. Але
з’ясувалося, що ГК у цьому випадку сприяє
поширенню інфекції [184], а причина цього невідома. Крім того, якщо оперативне втручання
було проведено з приводу онкологічного захворювання, то екзогенна ГК є об’єктом дії Hyal,
активність яких підвищена при багатьох типах
раку [32, 139], і низькомолекулярні фрагменти
ГК сприяють виживанню клітин (що завжди
залишаються після операції) таких пухлин,
диссемінації їх та утворенню метастазів [18,
186]. Іншим прикладом є використання ГК
для терапії хронічних циститів [187], що може
стимулювати стрімкий ріст і метастазування
карциноми сечового міхура (за вже описаним
механізмом), якщо існуючий онкологічний
фактор залишився не виявленим до лікування
ГК [188]. Застосування ГК при ендоскопічному
усуненні назальних поліпів [189], поліпів кишечника [190] та за терапії виразок шлунку [191]
теж може спровокувати розвиток онкологічних
захворювань. Із застереженнями рекомендовано використовувати гель ГК та діклофенаку
для лікування кератозів [192], оскільки деякі з
них є початковою стадією пухлин епідермісу,
що характеризуються дуже складними змінами експресії ГК та CD44 [193]. Навіть у класичних для ГК галузях медицини – лікуванні
остеоартриту і в офтальмології, застосування
ГК не рекомендується при травматичному остеоартриті [194] і вітректомії у діабетичних
пацієнтів [19]. Цукровий діабет, взагалі, слід
віднести до тих патологічних станів організму,
при якому застосування ГК з будь-якою метою
потребує обережності, оскільки при діабеті
спостерігаються ендогенні зміни метаболізму
ГК і її акумуляції в матриксі багатьох тканин.
Наступна частина роботи присвячена аналізу
змін ГК при цукровому діабеті.
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роль системи гк-cd44 в розвитку
ускладнень цукрового діабету
Цукровий діабет (diabetes mellitus) – це
група ендокринно-метаболічних захворювань,
які характеризуються підвищеною концентрацією глюкози у крові через дефекти секреції
інсуліну або/та його дії [196]. Головними типами цукрового діабету є діабет типу 1 (за
попередньою класифікацією інсулінзалежний
діабет), який обумовлений деструкцією β-клітин підшлункової залози, тобто абсолютною
недостатністю інсуліну, та діабет типу 2 (за попередньою класифікацією інсуліннезалежний
діабет), який пов’язаний із резистентністю до
інсуліну, тобто, з відносною недостатністю інсуліну. Хронічна гіперглікемія за обох типів
діабету веде до патологічних змін і дисфункції
практично всіх органів і систем організму через структурні і функціональні зміни клітин
і ПКМ, дезорганізація якого може вважатися загальною рисою ускладнень діабету [197].
Дезорганізація матриксу у разі гіперглікемії
обумовлена не тільки надлишковою акумуляцією матриксних білків, а й складнішими,
різноспрямованими змінами його вуглеводної
частини [197, 198], які торкаються, зокрема,
структури, метаболізму і взаємодії з білками
головного компонента матриксу – ГК.
Вважається, що ендотеліальні клітини
судин є першою мішенню патогенетичного
ефекту надлишку глюкози [197, 198], що відображається в деструкції та потовщенні базальних мембран і втрати ними еластичних
властивостей. Ці зміни структури і функції
базальних мембран обумовлені, головним чином, надлишковою акумуляцією колагену IV
та фібронектину, розпадом та кальцифікацією
еластину, зменшенням рівня CSPG [197]. Діабет навіть характеризується як «хвороба базальних мембран», а його ускладнення прийнято
ділити на мікроангіопатії (наприклад, ретинопатії, нефропатії, нейропатії) і макроангіопатії
(ураження коронарних судин, судин мозку і
периферичних судин). Макроангіопатії – це
розвиток не тільки тих ушкоджень, що обмежуються певними ділянками великих судин як
за «класичного» атеросклерозу, а включають і
загальні зміни системи великих судин, які індуковані діабетом. Поділ ускладнень діабету на
мікро- і макроангіопатії не має абсолютного
характеру, оскільки патогенез уражень малих і
великих судин та фактори ризику для розвитку їх мають багато спільних рис [198, 199]. Однак реодинамічні та гістологічні особливості
малих і великих судин разом із біологічними
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властивостями ендотелію, які обумовлені його
локалізацією, можуть бути причиною того, що
атеросклеротичні зміни переважно спостерігаються у великих судинах [198, 200].
Зрозуміло, що патогенний вплив гіперглікемії стосується не тільки ендотеліальних,
а й інших клітин, і навіть ацелюлярних ділянок тканин [201, 202, 64]. Одна з гіпотез щодо
діабетичних ускладнень пропонує уніфікований механізм їхнього розвитку через індуковане гіперглікемією збільшення продукції
АКМ [202]. Ступінь універсальності цієї гіпотези може піддаватися (і піддається [198])
критиці, але, без сумніву, ця гіпотеза добре
узгоджується з механізмом розвитку колаптичних змін (плавлення) скловидного тіла ока
при цукровому діабеті [203]. Одна з головних
причин цього полягає в деградації ГК під дією
АКМ і фотолізу ГК [124], який активується
гликозильованими білками [204]. Деградація
ГК скловидного тіла ока під дією АКМ та через фотоліз може пояснювати також розвиток
проліферувальної ретинопатії при цукровому
діабеті, оскільки низькомолекулярні фрагменти ГК стимулюють ангіогенез [3, 64]. Можливо, саме ефект фотолізу, реалізація якого
потребує прозорості тканин, має відношення
до одного з парадоксів ускладнень цукрового
діабету – пригнічення утворення колатеральних судин (артеріогенеза), що сприяє розвитку
гострого коронарного синдрому і утворенню
виразок стопи (аж до необхідністі ампутації),
і одночасна стимуляція преретинального неоваскулогенезу, що кінець кінцем веде до сліпоти [20].
Системне збільшення продукції АКМ за
гіперглікемії є підставою для віднесення цукрового діабету до захворювань, перебіг яких
пов’язаний з оксидативним стресом [202].
Для цих захворювань характерно збільшення
концентрації ГК у сироватці крові, яке часто відображує рівень патологічних змін [206].
Нещодавно було запропоновано вважати збільшення рівня ГК у сироватці хворих на діабет
маркерним показником розвитку його ускладнень [207]. В цій роботі не розглядається можлива причина збільшення концентрації ГК,
але в іншому дослідженні [208] показано, що
збільшення рівня АКМ при діабеті спричинює
деградацію ГК у глікокаліксі ендотелію, вихід
ГК у судинне русло, зменшення загального
об’єму глікокаліксу та його дезінтеграцію. При
цукровому діабеті існує кореляція між збільшенням рівня ГК у крові та ступенем деструкції
глікокаліксу [208, 209], і високу концентрацію
ГК у крові продемонстровано також у тварин з
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моделями цукрового діабету [210]. Деструкція
глікокаліксу може бути пов’язана також із дією
Hyal, оскільки загальна активність Hyal крові
збільшена у хворих на діабет [209] і у тварин з
моделями діабету [210, 211]. Причина активації
Hyal у крові невідома, але, найімовірніше, вона
обумовлена прямим впливом гіперглікемії, оскільки виникає на ранніх стадіях діабету і корелює з рівнем глюкози [211]. Підвищення загальної активності Hyal показано в сечі тварин
з моделями діабету [211], а кореляція цього
показника з рівнем екскреції альбуміну свідчить про витікання Hyal із системи циркуляції
крові завдяки ушкодженню судин.
Було також продемонстровано, що дезінтеграція глікокаліксу ушкоджує механотрансдукційні властивості ендотелію, тобто
здатність стимулювати розширення судин у
відповідь на течію крові [162, 163]. Вже згадувалось, що течія крові стимулює синтез ГК і,
внаслідок цього, майже вдвічі збільшує її вміст
у перицелюлярному матриксі (глікокаліксі) ендотеліальних клітин [47], утворюючи позитивний зворотний зв’язок між станом глікокаліксу та механотрансдукційними властивостями
ендотелію. Гіперглікемія in vivo пригнічує розширення судин, яке індукується течією крові
[212], тобто розриває цей зворотний зв’язок.
Патологічні зміни глікокаліксу збільшують
проникність судин, підвищують адгезію тромбоцитів та лейкоцитів і спричинюють мікроальбумінурію [213]. Таким чином, деградація
ГК глікокаліксу під впливом діабетичного середовища може призвести до порушення гломерулярного бар’єра в нирках [213] і підвищеної чутливості судин до атерогенних факторів
[209].
Ми вивчили вплив підвищеної концентрації глюкози на метаболізм ГК ендотеліальних клітин людини in vitro [40, 46]. Загальний
метаболізм ГК не змінюється, але збільшується акумуляція високомолекулярної ГК у перицелюлярному матриксі. Це обумовлено активацією зв’язувальних властивостей CD44 (без
змін експресії рецептора) завдяки стимуляції
синтезу ланцюгів CS, що декорують CD44
[88]. Стимуляція синтезу CS опосередковується підвищеною продукцією і активацією
TGFbeta1, відомого медіатору ефектів підвищення вмісту глюкози в багатьох типах клітин
(у тому числі і ендотеліальних [214]) і, одночасно, стимулятора синтезу CS [118, 119]. Описане
явище, швидше за все, є захисним ефектом,
що спрямований на відновлення ушкодженої
структури глікокаліксу і на збереження інтегрованого стану шару ендотеліальних клітин,
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підтримка якого є однією з функцій CD44 в
судинах in vitro та in vivo [21], зокрема, через
регуляцію дії HGF [108]. Оскільки не спостерігається збільшення акумуляції високомолекулярної ГК, що секретується, то інший варіант
інтерпретації – паракринна активація клітин
гладеньких м’язів судин (VSMC) [3, 64], яка
могла би сприяти розвитку атеросклеротичних
ушкоджень, здається малоймовірним.
Відомо, що високомолекулярна ГК є одним із головних компонентів дезорганізованого матриксу великих судин при атеросклерозі
[21, 216], і гістологічні дослідження демонструють її особливу високу концентрацію у
тих ділянках тканини судин, де зосереджені
активно проліферуючі VSMC [21]. При цукровому діабеті надлишкова акумуляція ГК
спостерігається навіть у неушкоджених сегментах аорти [217], а in vitro показано збільшення вмісту ГК у VSMC під впливом сироватки крові хворих на діабет [218, 219]. Фактор,
який стимулює акумуляцію ГК, не було ідентифіковано, а інформація відносно впливу
глюкози на метаболізм ГК у VSMC є вкрай
обмеженою. Єдина робота [220], яка присвячена цьому питанню, показала, що глюкоза та
інсулін знижують вміст ГК у кондиційованому середовищі, але вміст ГК в інших компартментах не вивчався, і молекулярна маса ГК не
була визначена, що дуже ускладнює інтерпретацію одержаних даних. Дослідження моделей діабету свідчать, що стрептозотоциновий
діабет сам по собі не впливає на вміст ГК в
аорті тварин [221, 222], але значна стимуляція
спостерігається за катетеризації аорти [222].
Таким чином, травма може розглядатися як
пермісивний фактор збільшення синтезу ГК
під дією підвищеного рівня глюкози, що добре
узгоджується зі стрімким розвитком рестенозу
у хворих на діабет [223].
Незважаючи на обмеженість інформації
відносно впливу надлишку глюкози у крові
на утворення ГК у VSMC, досить легко запропонувати медіатори її можливої стимуляції в цих клітинах. Наприклад, відомо, що у
VSMC підвищений рівень глюкози up-регулює
рецептори до PDGF-BB [224, 22]. PDGF-BB
є класичним стимулятором експресії HAS2 у
VSMC [226], утворення ГК-залежного перицелюлярного матриксу, росту і міграції цих
клітин [33], тобто тих подій, які є характерними для атеросклерозу. Слід підкреслити,
що PDGF-BB є важливим компонентом патогенезу атеросклерозу, він практично не експресується здоровими судинами, але при атеросклерозі його експресія значно збільшується,
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як і експресія його рецепторів [227]. TGFbeta1
та вазоділататорні простагландини також можуть бути медіаторами впливу гіперглікемії,
оскільки експресія їх і продукція збільшені за
дії глюкози на VSMC [228, 229], і в цих клітинах вони стимулюють експресію HAS2 і
синтез ГК [230, 236, 232]. І, нарешті, in vivo
можлива паракринна стимуляція синтезу ГК
у VSMC завдяки дії вищенаведених факторів,
продукція яких ендотеліальними клітинами
стимулюється глюкозою [214, 230].
Оскільки надекспресія HAS2 in vivo [234]
та in vitro [23] явно сприяє розвитку атеросклеротичних змін, то стимуляція синтезу високомолекулярної ГК клітинами VSMC може
бути одним із факторів, який зв’язує діабет
з індукованим діабетом стрімким розвитком
атеросклерозу.
На відміну від великого масиву даних
відносно ролі ГК у розвитку атеросклерозу,
значення експресії CD44 клітинами VSMC
досліджено набагато менше. На моделях тварин показано, що експресія CD44 цими клітинами збільшується у разі ушкодження аорти [236] і за гіперхолестеролемії [237] та під
впливом IL-1β у культивованих VSMC щурів
[238]. Певний прогрес позначився за порівняння apoE-/- мишей (модель атеросклерозу)
з apoE-/-CD44-/- мишами. Відсутність CD44
значно зменшувала розвиток атеросклеротичних уражень [239, 240] в аорті. CD44 сприяє
атерогенезу, індукуючи адгезію моноцитів до
атером і збільшуючи експресію VCAM-1 [239].
Порівняння експресії генів та їхніх білкових
продуктів в аорті apoE-/- CD44+/+ та apoE-/CD44-/- мишей показало, що CD44 сприяє утворенню «бляшок фокальної адгезії» (на кінцях волокон актину), акумуляції компонентів
матриксу та неоангіогенезу всередині атером
[240]. Висновком цих досліджень є визнання
важливої ролі CD44 в розвитку атеросклерозу, але механізм збільшення експресії та/або
зв’язувальних властивостей рецептора залишається невідомим.
Стимуляція неоангіогенезу в атеромах
через присутність СD44 має безпосереднє відношення до ролі рецептора в патогенезі атеросклерозу при цукровому діабеті, оскільки
специфічною рисою діабету є значна стимуляція росту vasa vasorum (судини судин) всередині атером на фоні пригнічення утворення колатеральних судин поза атеромами [241].
Єдине дослідження [242] впливу глюкози на
експресію СD44 культивованими VSMC показало, що глюкоза не впливає на експресію
sCD44, але зменшує експресію варіантного
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v3CD44. Слід відзначити, що ця форма рецептора несе значну кількість ланцюгів HS [88],
які зв’язують і модулюють активність VEGF.
Відомо, що стимуляція росту судин всередині
атером значною мірою залежить від локальної дії VEGF [241], тобто зменшення експресії
v3CD44 під впливом підвищеної концентрації
глюкози може бути причетним до дестабілізації атером і збільшення ризику інфарктів при
цукровому діабеті. Механізм впливу глюкози на зміни експресії варіантних форм CD44
залишається невизначеним, але відомо, що
зміни в концентрації глюкози впливають на
посттрансляційні модифікації різних білків, і
CD44 в тому числі [243].
Таким чином, стимуляційний вплив гіперглікемії на зв’язувальні властивості і експресію CD44 у клітинах VSMC уявляється
цілком вірогідним, що разом з акумуляцією
високомолекулярної ГК у матриксі може сприяти поглибленню атеросклеротичних змін і
розвитку гострого коронарного синдрому при
цукровому діабеті.
Вже зазначалося, що пригнічення утворення колатеральних судин при діабеті є
причетним до утворення діабетичних виразок
[241]. Другим важливим фактором є діабетичні
нейропатії, і вважається, що комбінація периферичних сенсомоторних і автономних нейропатій із хронічною артеріальною недостатністю нижніх кінцівок є причиною поганого
загоювання гострих ран і трансформації їх у
хронічні виразки при цукровому діабеті [244].
Автори однієї із сучасних оглядових статей,
присвячених діабетичним виразкам, навіть зазначають: «З моменту самої незначної травми
шкіри стопи, хворий на цукровий діабет знаходиться у стані небезпеки відносно майбутньої
ампутації» [24] .
Cуттєве значення у загоєнні ран має формування ПКМ, особливо у проліферативній
фазі процесу [246, 247]. Структурна та функціональна властивості ПКМ обумовлені, головним чином, фібробластами, і ці клітини при
цукровому діабеті демонструють низку патологічних змін – пригнічення проліферативних
властивостей, зниження чутливості до дії факторів росту, дезорганізація структури матриксу
тощо [24, 246, 248–23], що, в цілому, характеризується як наявність клітинної дисфункції
[248].
Існує точка зору, що найважливішим
компонентом матриксу під час загоєння ран
є ГК (головним продуцентом якої є фібробласти), і фактично всі різноманітні біологічні ефекти ГК мають значення для процесів
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репарації [246, 247, 140, 3, 24, 2]. Дійсно,
завдяки своїм фізико-хімічним властивостям
ГК утворює середовище, яке сприяє міграції
і проліферації клітин різного типу на різних
етапах загоєння рани. ГК регулює запалення,
стимулюючи його на початкових фазах, і стримуючи у фазі грануляції, що необхідно для
стабілізації грануляційної тканини. Завдяки взаємодії із сигнальними рецепторами ГК
стимулює ангіогенез, міграцію і проліферацію
фібробластів і кератиноцитів. Ці ефекти, як
і запалення, залежать від молекулярної маси
ГК, тобто протягом загоєння рани має відбуватися регуляція розміру полімеру, але механізм цієї регуляції невідомий. У фазі ремоделювання ГК зменшує накопичення колагену,
протидіючи утворенню шрамів, що дуже добре
показано на фетальних ранах. Зрозуміло, що
всі невирішені і суперечливі питання відносно
біологічних ефектів і регуляції метаболізму ГК
ускладнюють розуміння її функцій у репаративних процесах, що утруднює терапевтичне
застосування ГК, яке є дуже привабливим у
галузі протидії утворенню келоїдної тканини,
лікування опіків і виразок, у тому числі і діабетичних.
Інформація відносно ролі ГК у загоєнні
діабетичних ран і, взагалі, відносно впливу
компонентів «діабетичного середовища» на
метаболізм і ефекти ГК в дермальних фібробластах має обмежений і суперечливий характер, хоча ще у 19 р. було показано підвищення акумуляції ГК у шкірі діабетичних щурів
[26]. Потім було продемонстровано і підвищення [27], і зниження [28], і відсутність
змін [29] вмісту ГК у шкірі тварин з моделями
діабету. Ці розбіжності підкреслюють складність аналізу метаболізму ГК in vivo, особливо
у разі застосування експериментальних моделей діабету 1-го типу. Деградація ГК на рівні організму завершується розпадом ГК (що
звільняється з різних тканин) у печінці, нирках та селезінці [3, 60], тобто на метаболізм ГК
in vivo впливає активність Hyal у вищезазначених органах, яка змінюється (побічний ефект)
під дією експериментальної деструкції β-клітин підшлункової залози. Наприклад, було
встановлено, що стрептозотоциновий діабет у
2, раза стимулює активність Hyal у нирках
щурів, що не спостерігається при спонтанному
діабеті у GK-щурів [260].
In vitro було показано збільшення продукції ГК дермальними фібробластами діабетичних тварин [261] і фібробластами хворих на
цукровий діабет 1-го [262] та 2-го типів [263],
і наші власні дослідження фібробластів хво34

рих на діабет обох типів [264, 26] підтвердили
це явище. Нами також було встановлено, що
збільшення рівня глюкози in vitro стимулює
продукцію ГК контрольними фібробластами людини залежно від її концентрації [266],
що узгоджується з ефектом впливу глюкози
на фібробласти іншого походження [267, 268].
Механізми, які опосередковують цей ефект, є
різними для різних типів фібробластів (активація каскаду протеїнкіназа–TGFbeta1 [267]
та NF-kappaB [268]). Що стосується дермальних фібробластів, то TGFbeta1 не є причетним
до збільшення акумуляції ГК [266]. Імовірно,
в ролі медіатору виступає CTGF, оскільки
ми показали збільшення його експресії дермальними фібробластами під впливом глюкози [269], а недавно було продемонстровано
CTGF-стимульоване збільшення синтезу ГК у
хондроцитах [270]. Відомо, що оксидативний
стрес вважається уніфікуючим механізмом активації глюкозою різних сигнальних шляхів, і
ступінь активації окремих шляхів залежить від
типу клітин [202]. Останнім часом продемонстровано стимуляцію синтезу ГК у дермальних фібробластах під впливом штучного оксидативного стресу [271], яка свідчить на користь
цієї гіпотези і підкреслює схожість результатів
наведених робіт (незалежно від активації тих
чи інших механізмів дії глюкози).
Інсулін, згідно з результатами наших дослідів, стимулює продукцію ГК у дермальних фібробластах здорових людей і хворих на
цукровий діабет 1-го типу [264, 272], що узгоджується з його ефектом на фібробласти курчати [273] і на хондроцити [274].
При дослідженні дермальних фібробластів хворих на цукровий діабет 2-го типу [26]
ми порівняли властивості клітин від хворих
без виразок нижніх кінцівок із клітинами, які
були отримані з неушкоджених ділянок шкіри хворих, які мали виразки. Ми дослідили
також вплив екзогенного лактату, оскільки
збільшення його продукції вважається причетним до пригнічення проліферації діабетичних фібробластів [27, 276]. З’ясувалося,
що фібробласти хворих на діабет із виразками демонструють істотніші патологічні зміни:
зменшення конфлюентної щільності моношару
клітин, підвищення рівня високомолекулярної
ГК (> 2000 кДa) у перицелюлярному матриксі,
збільшення експресії CD44. Підвищення рівня продукції лактату було однаковим для двох
груп діабетичних фібробластів. Відомо, що
одночасна стимуляція синтезу ГК і експресії
CD44 дермальними фібробластами має місце
під впливом лактату [277]. Дійсно, екзогенно
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доданий лактат не тільки пригнічував проліферацію контрольних фібробластів, але стимулював синтез ГК і експресію CD44 в контрольних клітинах і клітинах обох груп хворих. Але
чутливість до дії лактату в термінах експресії
CD44 була вищою для фібробластів від хворих
із виразками, і тільки ці клітини відповідали
на екзогенний лактат підвищенням рівня високомолекулярної ГК у матриксі. Можливо, це
пов’язано з порушенням катаболізму ГК, оскільки той самий лактат стимулює експресію
Hyal-1 і Hyal-2 [278]. Відомо, що процеси загоєння завжди супроводжуються підвищенням рівня лактату, який, у свою чергу, стимулює обмін ГК і появу низькомолекулярних
фрагментів, які стимулюють ангіогенез і прискорюють процес репарації [3, 64]. Якщо стимуляція лактатом катаболізму ГК порушена у
фібробластах, отриманих від діабетичних хворих із виразками, то на фоні нормальної стимуляції синтезу ГК і підвищеної активації експресії CD44 ушкодження тканини стимулює
утворення тільки високомолекулярної ГК.
Зрозуміло, що ця гіпотеза потребує серйозних
досліджень, але незалежно від причини надлишкова акумуляція високомолекулярної ГК
у комбінації з підвищеною експресією CD44
та автокринного пригнічення лактатом проліферації фібробластів може сприяти трансформації гострих ран у хронічні виразки, тобто
збільшувати схильність до утворення їх при
цукровому діабеті.
Синтез високомолекулярної ГК також
спостерігається за розвитку діабетичних нефропатій. У раніше опублікованих роботах
було зареєстровано збільшення вмісту ГК
у гломерулах діабетичних тварин [279] і у
культурах мезангіальних клітин під впливом
підвищеного рівня глюкози [280] і висловлювалася гіпотеза щодо ролі в цьому простагландину Е2. В інтерстиціальних фібробластах нирок стимуляція глюкозою продукції
ГК опосередковується каскадом протеїнкіназа
С – TGFβ1 [267], а у тубулярних епітеліальних клітинах індукована глюкозою активація
NF-κВ стимулює експресію мРНК виключно
HAS2 [48]. Згодом було продемонстровано, що
під впливом підвищеної концентрації глюкози
мезангіальні клітини щурів (і гломерули діабетичних тварин) утворюють гігантські кабелеподібні структури ГК, які зв’язують велику
кількість моноцитів, а медіатором цього феномену є підвищення активності протеїнкінази
С [281]. Нами було показано [1], що в мезангіальних клітинах людини підвищена концентрація глюкози стимулює експресію виключно
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HAS2 (на рівні мРНК), що веде до утворення високомолекулярної ГК. Медіатором цього
явища є залежна від тромбоспондину-1 активація TGFβ1, оскільки блокада активації (яка не
впливає на рівень тотального TGFβ1) відміняє
стимуляцію експресії HAS2 і зміни у розподілі
ГК за молекулярною масою. Формально утворення кабелеподібних структур ГК і збільшена адгезія моноцитів до мезангію при діабеті
сприяє запальній відповіді і прогресуванню
нефропатії, але ці кабелеподібні структури перешкоджають взаємодії мезангіальних прозапальних молекул адгезії (ICAM-1/VCAM-1) з
відповідними контррецепторами лейкоцитів і
генерації прозапальних цитокінів. Цікаво, що
миші з «knock out» за ICAM-1 (без ICAM-1)
демонструють резистентність до розвитку нефропатій у разі індукції в них діабету [282].
Оскільки екзогенно додана високомолекулярна ГК пом’якшує профіброгенний і антиміграторний ефект TGFβ1 [94] на клітини
тубулярного епітелію, то індукція глюкозою
синтезу високомолекулярної ГК цими клітинами [48] може мати захисну роль.Отже, здається
вірогідним, що індукований глюкозою синтез
високомолекулярної ГК у мезангіальних клітинах і клітинах тубулярного епітелію являє собою ендогенний механізм лімітації ушкоджень
нирок і розвитку діабетичних нефропатій.
Таким чином, із наведеної у цьому розділі інформації зрозуміло, що гіперглікемія
in vivo та in vitro впливає на структуру ГК, її
синтез, катаболізм і зв’язування з головним рецептором CD44, змінюючи не тільки його експресію, а і посттрансляційну модифікацію. В
ендотеліальних клітинах, клітинах гладеньких
м’язів судин, дермальних фібробластах, мезангіальних клітинах, інтерстиціальних фібробластах нирок та клітинах тубулярного епітелію підвищений рівень глюкози стимулює
акумуляцію високомолекулярної ГК у перицелюлярному матриксі. Однак механізми і біологічне значення цього явища різні для клітин
різного типу. Наприклад, і в ендотеліальних
і в мезангіальних клітинах ефект глюкози є
опосередкованим дією TGFbeta1. Але, якщо в
ендотелії TGFbeta1 активує зв’язувальні властивості CD44, який утримує ГК у перицелюлярному матриксі, то в мезангіальних клітинах
TGFbeta1 безпосередньо стимулює експресію
HAS2 і синтез високомолекулярної ГК. В обох
випадках клітини використовують типові для
них механізми збагачення перицелюлярного
матриксу високомолекулярною ГК, що, швидше за все, має захисну дію. Вплив підвищеного рівня глюкози на дермальні фібробласти
3
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також стимулює збагачення їхнього матриксу
високомолекулярною ГК. Однак це явище не
пов’язано з дією TGFbeta1 і не має захисного
ефекту, оскільки діабетичні фібробласти навіть
у базальних умовах демонструють надлишкову
акумуляцію високомолекулярної ГК, що цілком імовірно сприяє трансформації гострих
ран у хронічні виразки.
Вертаючись до проблеми терапевтичного
застосування ГК, треба зазначити, що використання різних препаратів високомолекулярної ГК для лікування діабетичних виразок не
призвело до позитивних результатів всупереч
тим надіям, які покладалися на ці препарати.
І, навпаки, недавно було продемонстровано
[283], що ГК середнього розміру (0–400 кДа),
але не олігосахариди ГК і не високомолекулярні форми полімеру, дійсно сприяють зменшенню атрофічних уражень шкіри в пацієнтів похилого віку або в пацієнтів після застосування
кортикостероїдів. Цей ефект був показаний
також на моделях тварин і в системах in vitro,
але головними клітинами, що обумовлювали
позитивну CD44-залежну дію ГК середнього
розміру виявилися кератиноцити, а не фібробласти і не ендотеліальні клітини. Отже, доки
не буде з’ясовано вплив ГК різного розміру на
різні клітини, що беруть участь у репаративних процесах шкіри, «…не варто сподіватися
на чарівний ефект цієї сполуки (ГК)…» [244].
Таким чином, аналіз змін метаболізму
ГК, її ролі в підтримці матриксу, ролі системи
ГК – CD44 в різних клітинах і тканинах при
цукровому діабеті підтверджує справедливість
характеристики ГК – цей полімер не є інертним в’язким заповнювачем міжклітинного
простору, а є потужною і багатофункціональною, але поки що незрозумілою і прихованою,
системою підтримки гомеостазу, тобто системою постійного обміну інформацією між окремими клітинами, клітинами та матриксом і
різними тканинами на рівні всього організму.
гиалуроновая кислота,
рецептор cd44 и их роль в
осложнениях сахарного
диабета
Н. Ю. Евдокимова
Институт биохимии им. А. В. Палладина
НАН Украины, Киев;
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Гиалуроновая кислота (ГК) обнаружена
у позвоночных животных и у некоторых микроорганизмов и представляет собой неразвет36

вленный полимер, состоящий из дисахаридных
единиц [-D-глюкуроновая кислота-β1,3-Dглюкозамин-β1,4-]n. Обычно n > 103-4, а молекулярная масса цепей равняется ~1–10 MДa,
хотя при некоторых физиологических и патологических условиях ГК может существовать
в виде олигосахаридов. ГК преимущественно
находится на поверхности клеток и во внеклеточном пространстве, но обнаружена также
внутри клеток. У млекопитающих ГК синтезируется тремя энзимами, которые производят полимеры разного размера. Биологическое
значение ГК состоит в обеспечении вискоэластических свойств жидкой соединительной
ткани, контроле гидратации тканей, поддержании структуры супрамолекулярного ансамбля внеклеточного матрикса и, кроме того, в
многочисленных функциях, которые опосредованы ее рецепторами – адгезия, миграция
и пролиферация клеток, развитие опухолей,
заживление ран, воспаление и т.д. Экстенсивному репертуару биологических функций ГК
соответствует большой набор белков, которые
специфически взаимодействуют с ГК (гиаладгеринов). Многие гиаладгерины содержат общий структурный домен, так называемый Link
module, который опосредует связывание их с
лигандом. Наиболее важным представителем
надсемейства белков с Link module есть главный рецептор ГК–CD44. Он имеет разнообразные функции, которые включают не только организацию и метаболизм внеклеточного
матрикса, но также связаны с изменениями
цитоскелета и координацией сигнальных путей для приспособления клетки к изменениям
окружающей среды. ГК имеет исключительно
высокий уровень обмена, и считается, что на
клеточном уровне деградация ГК происходит
постепенно благодаря серии энзиматических
реакций, которые продуцируют молекулы
уменьшающегося размера. Известно, что биологические эффекты ГК определяются ее молекулярной массой и зависят от типа клеток.
Например, нативная высокомолекулярная ГК
является антиангиогенной, а продукты ее деградации (6–20 сахаридов) стимулируют миграцию и дифференцировку эндотелиальных
клеток. И, наоборот, короткие фрагменты ГК
угнетают пролиферацию гладкомышечных
клеток сосудов, а высокомолекулярная ГК
стимулирует рост и миграцию этих клеток.
Дисрегуляция метаболизма ГК является
типичной чертой осложнений сахарного диабета, и считается, что повышенный уровень
глюкозы является основной причиной данного явления. Деполимеризация ГК благодаря
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действию свободных радикалов и продуктов
неэнзиматического гликозилирования ведет
к коллаптическим изменениям стекловидного тела глаза и может быть причиной пролиферирующей ретинопатии при диабете.
Обогащение внеклеточного матрикса высокомолекулярной ГК под действием повышенного
уровня глюкозы было продемонстрировано для
гладкомышечных клеток сосудов, дермальных
фибробластов, эндотелиальных и мезангиальных клеток. Считается, что этот эффект ускоряет развитие атеросклероза, стимулируя
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, и способствует трансформации острых
ран в хронические язвы благодаря углублению
патологического состояния дермальных фибробластов при диабете. Напротив, аккумуляция
высокомолекулярной ГК на поверхности эндотелиальных клеток может иметь позитивное
значение для сохранения целостности гликокаликса. Так как известно, что высокомолекулярная ГК имеет антивоспалительный и
антифибротический эффект, обогащение мезангиального матрикса высокомолекулярными
формами полимера представляет собой эндогенный механизм ограничения поражения почек при диабете. Таким образом, исследования
метаболизма ГК при сахарном диабете подчеркивают зависимость ее биологических эффектов от типа клеток и свидетельствуют о значимости этой молекулы для гомеостаза тканей
организма.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гиалуроновая кислота, CD44, внеклеточный матрикс, гладкомышечные клетки сосудов, дермальные
фибробласты, эндотелиальные клетки, мезангиальные клетки, сахарный диабет.
HyALuroNic Acid, recePTor cd44,
ANd THeir roLe iN diAbeTeS
comPLicATioNS
N. Yu. Yevdokimova
Palladin Institute of Biochemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
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Summary
Hyaluronic acid (HA) is a straight chain glycosaminoglycan polymer composed of repeating
units of the disaccharide [-D-glucuronic acid-β1,3N-acetyl-D-glucosamine-β1,4-]n, and is found in
vertebrates and certain microorganisms. The molecular weight of HA chains is usually equal to
~1–10 and MDa, n > 103-4, although it can exists
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as oligosaccharides under some physiological and
pathological conditions. HA resides on the cell
surface or in the extracellular space, but it also occurred inside the mammalian cells. HA is synthesized in mammals by three enzymes with polymers
of varying chain length. The biological functions
of HA include the maintenance of elastoviscosity
of liquid connective tissues, control of tissue hydration, supramolecular assembly of proteoglycans
in the extracellular matrix and besides numerous
receptor-mediated functions in cell attachment,
mitosis, migration, tumor development, wound
healing and inflammation. The extensive repertoire of biological functions of HA corresponds to
the existence of a large repertoire of HA-binding
proteins (hyaladherins). Many hyaladherins contain a common structural domain, termed a Link
module, which is involved in ligand binding. The
most important member of the Link module superfamily is the main HA receptor, CD44. CD44
has diverse functions including not only the organization and metabolism of extracellular matrix,
but also engage the cytoskeleton and co-ordinate
signaling events to enable the cell responce to
changes in the environment. HA has an extraordinary high rate of turnover, and at the cellular
level it is considered to be degraded progressively
by a series of enzymatic reactions that generate
polymers of decreasing sizes. HA biological effects
are known to be determined by the polymer size
and depend on the cell type. For example, the native high molecular weight HA is anti-angiogenic,
while its degradation products (6–20 saccharides)
stimulate endothelial cell proliferation, migration
and differentiation. In contrast, these fragments
inhibit the proliferation of vascular smooth muscle
cells, whereas high molecular weight HA promotes
cell growth and migration.
The dysregulation of HA metabolism is a
typical feature of diabetes complications, and increased glucose level is considered to be the main
cause of this phenomenon. The HA depolymerization due to the effect of free radicals and advanced
glycation end products leads to the vitreous body
liquefaction, and may be the reason of the proliferative retinopathy in diabetes. The enrichment
of extracellular matrix with high molecular weight
HA under the action of high glucose level was demonstrated for vascular smooth muscle cells, skin
fibroblasts, endothelial and mesangial cells. This
effect is considered to accelerate the development
of atherosclerosis stimulating the proliferation of
vascular smooth muscle cells, and to promote the
transformation of acute wounds into chronic ulcers
deepening the pathological state of dermal fibroblasts in diabetes. And, on the contrary, the ac37
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cumulation of high molecular weight HA on the
surface of endothelial cells may have positive value
for the glycocalyx integrity. Since high molecular
weight HA is known to possess the anti-inflammatory and anti-fibrotic effect, the enrichment of
mesangial matrix with it may represent an endogenous mechanism to limit renal injury in diabetes.
Thus, the investigation of HA metabolism in diabetes mellitus emphasizes the dependence of HA
biological effects on cell type and demonstrates the
importance of this molecule for tissue homeostasis.
K e y w o r d s: hyaluronic acid, CD44, extracellular matrix, vascular smooth muscle cells, dermal fibroblasts, endothelial cells, mesangial cells,
diabetes mellitus.
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