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СЕКЦІЯ ІV 
НАУКА ТА ТЕХНІКА У СВІТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
І. Д. Башмаков, С. Ю. Єгорова 

 

ВІДКРИТТЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ КЛІТИН  
ДО ЗМІН РІВНЯ КИСНЮ: НАУКОВЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 

Світ сучасних технологій стрімко розвивається, відкриття та іновації вчених 
та медиків змінюють підходи до лікування захворювань. Нобелівська премія з ме-
дицини та фізіології 2019 року присуджена трьом науковцям, які вивчали те, як 
клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню та визначили молеку-
лярний механізм, що регулює активність генів у відповідь на зміну рівня кисню. 
Лауреатами премії стали Ґреґґ Семенза, Університет Джонса Гопкінса, Балтимор, 
США; сер Пітер Реткліфф, Оксфорд та Інститут Френсіса Кріка в Лондоні, Велика 
Британія; Вільям Кейлін, Інститут ракових досліджень Дана-Фарбер, Бостон, 
США [2]. 

Кисень важливий для життя тварин: його використовують мітохондрії для пе-
ретворення поживних речовин в енергію. Протягом еволюції були розроблені ме-
ханізми забезпечення достатнього надходження кисню до тканин та клітин. Клю-
човою фізіологічною відповіддю на гіпоксію є підвищення рівня гормону еритро-
поетину (ЕПО), що призводить до збільшення вироблення еритроцитів. 

Ґреґ Семенза вивчав, як ген ЕРО регулюється різними рівнями кисню. Було по-
казано, що специфічні сегменти ДНК, розташовані поруч з геном EPO, опосеред-
ковують відповідь на гіпоксію. Сер Пітер Реткліфф також вивчав кисеньзалежну 
регуляцію гена ЕРО, і обидві дослідницькі групи виявили, що механізм зондування 
кисню присутній практично у всіх тканинах. Семенза виділив комплекс протеїнів 
HIF (фактор, спричинений гіпоксією), який зв'язується з ідентифікованим сегмен-
том ДНК. Було встановлено, що HIF складається з двох різних ДНК-зв'язуючих бі-
лків, так званих факторів транскрипції, які тепер називаються HIF-1α та ARNT. 
Коли рівень кисню високий, клітини містять дуже мало HIF-1α. Однак, коли рівень 
кисню низький, кількість HIF-1α збільшується і він регулює ген EPO [3]. 

В той же час, Вільям Кейлін досліджував спадковий синдром, хворобу Von 
Hippel-Lindau (хвороба VHL). Це генетичне захворювання призводить до значно 
підвищеного ризику виникнення певних онкологічних захворювань у сім'ях із 
спадковими мутаціями VHL. Кейлін із співавторами показав, що ген VHL кодує 
білок, який запобігає виникненню раку. Також було встановлено, що клітини, 
яким бракує VHL, експресують аномально високий рівень генів, індукованих гі-
поксією. 

Група дослідників на чолі з Пітером Реткліффом визначила, що VHL є необ-
хідним для знищення HIF протеасомою. Це визначило, що ключова роль гену 
VHL полягає в спрямуванні HIF для знищення в умовах підвищеного рівня кисню. 
Реткліфф та Кейлін одночасно показали, яким шляхом киснезалежна реакція ви-
значає долю HIF в умовах високого вмісту кисню [2]. 

Сукупно їхня робота допомогла визначити процес регулювання того, як тіло 
реагує на підвищення та зниження рівня кисню. Чутливість організму до кисню 
може спровокувати збільшення вироблення еритроцитів або створення нових кро-
воносних судин. Відповідно, здатність організму збільшувати кількість еритроци-
тів може використовуватися для лікування анемії, а пригнічення процесу ство-
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рення нових судин дозволить розробити нову стратегію в боротьбі з раком. Поте-
нційно ліки, які підвищують кількість комплексу HIF, можуть використовуватися 
для лікування анемії, а ті, які його пригнічують – проти деяких форм раку. 

Таким чином, відкриття нобелівських лауреатів розкрили механізм важливого 
адаптаційного процесу, що відкриває шлях до розробки нових підходів до ліку-
вання анемії, онкологічних захворювань, інсульту, інфекційних захворювань та 
серцевих нападів. 
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ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ВЧЕНОГО-МЕХАНІКА І. О. ВИШНЄГРАДСЬКОГО 

 

Іван Олексійович Вишнеградський зайняв посаду міністра фінансів Російсь-
кої імперії як людина обізнана та підготовлена. Варто зазначити, що багато в чому 
його життєвий досвід був пов’язаний з його професійною діяльністю. Досить 
швидко Іван Олексійович заробив певний статок завдяки своїм технічним вина-
ходам, пізніше він дуже вдало брав участь у різних біржових спекуляціях і біржо-
вих справах, отже, в цій сфері він був людиною обізнаною.  

В якості першочергового завдання Вишнєградський позначив для себе поліп-
шення стану російських фінансів. У фінансовій політиці він поставив за мету 
відновити курс кредитного рубля. Разом з тим міністерство прагнуло зосередити 
якомога більше коштів у касах державного казначейства та за допомогою цих ре-
сурсів приймати участь у закордонних біржових операціях з метою чинити тиск 
на іноземний фінансовий ринок і тим самим підняти курс рубля. В цей же час в 
митній політиці російський уряд рухався шляхом протекціонізму.  

Іван Олексійович, вважав вельми важливою справою посилення російської 
обробної промисловості. Міністерство фінансів розпочало з надзвичайною ува-
гою прислухатися до скарг і побажань представників великої фабричної промис-
ловості і переглядати, по суті, ще дуже мало розвинене фабричне законодавство, 
яке було вироблено в інтересах робітників при колишньому міністрі фінансів Н. 
Х. Бунге. За управління Вишнеградського права фабричних інспекторів надзви-
чайно обмежувалися циркулярними роз'ясненнями, які дуже скоро відобразилися 
на складі фабричної інспекції. В таких умовах найбільш віддані справі і незалежні 
представники інспекції чітко бачили повну неможливість діяти відповідно до 
своєї совісті та за точним змістом закону, тому масово йшли у відставку. Таким 
чином, інститут фабричної інспекції сильно змінюється на гірше. 

В цей час створюються особливо сприятливі умови для розвитку російської 
великої промисловості завдяки ряду протекційних заходів. Пріорітетним було пи-
тання вигоди для вітчизняної обробної промисловості напрямку залізничних ліній 
і про залізничні тарифи, які б відповідали інтересам великої промисловості, особ-
ливо центрального, московського району. Такі сприятливі умови було штучно 
створено. Важка промисловість стає пріорітетом Міністерства фінансів, всупереч 


